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Sammanfattning  
 

 

Bakgrund: Viktiga delar av sjuksköterskeprofessionen innebär lindring av lidande, 

stöttning av individer i sorg och att upprätthålla god livskvalité. Den palliativa vården 

blir därav komplex för sjuksköterskor. Vårdformen inträder då kurativa 

behandlingsmetoder inte längre ger önskvärda resultat. Palliativ vård utgår från ett 

salutogent synsätt där den holistiska vården utförs genom god symtomlindring.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av den 

palliativa vården av vuxna. 

Metod: Denna beskrivande litteraturstudie utgick från tolv artiklar som besvarade 

studiens syfte. Sökningarna gjordes systematiskt via databaserna CINAHL och 

PubMed. 

Huvudresultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde den palliativa vården som 

en mental stress i samband med bristande erfarenhet. Svårigheter framkom i form av 

tidsbrist i omvårdnaden kring patienterna samt bristen på kommunikation till anhöriga, 

patienterna samt mellan kollegor. Fördelar visade sig genom att sjuksköterskorna 

upplevde positiva gensvar av sitt arbete då patienter och anhöriga kände sig sedda 

genom samtal och god symtomlindring.  

Slutsats: Utifrån litteraturstudiens resultat kan sjuksköterskan få en uppfattning om 

vilka delar av den palliativa vården som är av störst vikt. Resultatet kan bidra till en 

ökad trygghet för sjuksköterskor i utförandet av den palliativa vården. Genom denna 

studie så kan sjuksköterskor med mindre erfarenhet av vårdformen lära av de mer 

erfarna sjuksköterskorna vad som anses relevant att fokusera på, vilket kommer att bidra 

till en tryggare palliativ vård för patienter.   

Nyckelord: Erfarenhet, Kommunikation, Palliativ vård, Sjuksköterskor.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

 

Background: Important parts of the nursing profession included alleviating suffering, 

supporting individuals in grief and contributing to a good quality of life. The palliative 

care therefore becomes complex for nurses. The form of care enters when curative 

treatment methods no longer produce desirable results. Palliative care is based on a 

salutogenic approach where holistic care is performed through good symptom relief. 

Aim: The purpose of the literature study was to describe nurses' experiences of the 

palliative care of adults. 

Method: The descriptive literature study included twelve articles that answered the 

purpose of the literature study. The searches were done systematically through the 

databases CINAHL and PubMed. 

Results: The results showed that nurses experienced palliative care as a mental stress in 

connection with lack of experience. Difficulties emerged in the form of a lack of time in 

the care of the patients and the lack of communication with the patient, relatives and 

colleagues. Benefits were shown by the nurses experiencing positive response from 

their work when patients and relatives felt viewed through conversation and good 

symptom relief. 

Conclusion: Based on the results of the literature study, the nurse can get an idea of 

which parts of the palliative care are of the greatest importance. The result will 

contribute to increased security for nurses in the performance of palliative care. 

Through this study, nurses with less experience can learn from the more experienced 

nurses what is considered relevant to focus on, which will contribute to safer palliative 

care for patients. 

Keywords: Communication, Experience, Nurses, Palliative Care. 
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1. Introduktion 
 

1.1. Introduktion till den palliativa vården 

 

Socialstyrelsen (2018) har granskat den rikstäckande palliativa vården vid livets slut. 

Det uppskattas avlida 90 000 individer per år inom Sveriges gränser och ungefär 80 % 

av dessa har varit i behov av palliativ vård. Palliativ vård beskrivs som ett begrepp av 

Ternestedt och Andershed (2013) vilket innefattar omvårdnaden av den döende 

människan. Begreppet baseras på olika vårdformer såsom hospice-, helhet-, stödjande- 

och kontinuerlig vård. Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård genom begreppen 

lindra lidandet, understödja livskvalitet och att arrangera ett fullgott stöd för närstående 

till en individ med en obotlig sjukdom. Brattgård (2012) beskriver hur den palliativa 

vården utvecklats från läkekonstens fader Hippokrates tid, då kunskapen om våra 

sjukdomar samt behandling var begränsad i relation till nutid. Den palliativa vården 

kretsade då kring de tre orden: bota, lindra och trösta. Dagens ökade kompetens skapar 

större krav att bota sjukdom och när inte detta uppnås anses den palliativa fasen som ett 

misslyckande av patienter, anhöriga och hälso- och sjukvårdspersonal. Glimelius (2012) 

beskriver att övergången från kurativ till palliativ vård sker när den kurativa 

behandlingen inte längre ger önskvärda resultat. Enligt Johansson (2014) handlar den 

palliativa vården om aktiv symtomlindrande helhetsvård när patientens sjukdom inte 

längre är mottaglig för botande åtgärder. Andra betydelsefulla aspekter är att uppfylla 

individens psykiska, fysiska, sociala och existentiella önskan. Strang (2012) anser att 

dessa dimensioner bör baseras på de fyra hörnstenarna: symtomlindring, teamarbete, 

kommunikation och relationsbyggande. Något som hänger samman med Ternestedt, 

Henoch, Österlind och Andershed (2017) beskrivning av de 6 S:N som är en mall för 

personcentrerad vård vid livets slut. Den innehåller begreppen; Självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier som 

ska uttrycka patientens identitet samt behov i samråd med vårdgivaren. I praktiken så 

innebär dessa begrepp följande: Självbilden definieras som den viktigaste av S:n då de 

övriga begreppen är beroende av hur patienten i helhet ser på sig själv som individ. 

Självbestämmande innebär att patienten är delaktig i sin egen vård och de beslut som 

fattas. Sociala relationer innebär att personen ges möjligheter att ha en god relation till 

familj och vänner. Symtomlindring innebär att ge patienten minimerat lidande fysisk 

och psykiskt och sammanhang innebär att studera existentiella frågor såsom meningen 

med livet där fokus innefattar att blicka framåt. Strategier fokuserar också mycket på 
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existentiella frågor med mer fokus på planering och förberedande av hur den sista tiden 

av livet ska se ut, men också tiden efter döden. Strang (2012) beskriver att teamet kring 

patienten ska bestå av: Läkare, sjuksköterska, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och 

kurator. Han menar också på att palliativ vård kräver en normalisering och acceptans 

från patienterna för att uppnå förståelsen att döden är en naturlig process 

 

1.2. Patienten och anhörigas perspektiv 

 

Milberg (2012) beskriver innebörden hos individens självupplevda perspektiv av att 

leva med en svår sjukdom eller att vara döende. För att kunna ge varje människa en 

personcentrerad och unik vård i livets slut krävs en noga efterforskning om det generella 

perspektivet av människors reaktioner, känslor och existentiella reflektioner. Bylund-

Grenklo, Werklander-Harstäde, Sandgren, Benzein och Östlund (2019) visar i sin studie 

sammanfattningsvis att alla deltagares upplevelser, oberoende av deras prognos strävade 

efter en fullgod livskvalitet. Oavsett sjukdom ville patienterna fortfarande behandlas 

som den individen de var. Vigstad, Clancy och Broderstad (2019) har kommit fram till 

att patienter upplevde en lättnad av utredning och symtomskattning i ett tidigt skede. 

Men också att biverkningarna av de symtomlindrande åtgärderna som sattes in ofta 

upplevs värre än grundsymtomen. Van Dusseldorp et al. (2018) har i sin studie 

undersökt vad som är viktigt för patienterna i deras palliativa vård. Resultatet visar att 

patienterna upplevde en trygghet i personalens expertis om sjukdomar samt att bli 

bemött genom ett empatiskt förhållningssätt. Detta gav patienterna en känsla av 

omhändertagande. Moreira de Freitas et al. (2018) beskriver i sitt resultat baserat på 

Joyce Travelbees Human-to-Human relationship model att ett långvarigt smärttillstånd 

ofta genererade låg självkänsla hos patienten. Genom att bygga en god relation mellan 

vårdgivare och vårdtagare så höjdes patientens självkänsla och hela vårdprocessen 

förbättrades.  

Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) beskriver att när en älskad människa avlider så 

förlorar de som står dem nära en del av sin identitet. Situationen är omvälvande och 

sorgen som process är svår men nödvändig att genomgå. Campbell-Chiru (2012) 

beskriver att anhöriga vid palliativ vård vanligen genomgår en stor förändring under 

processen, där deras gamla värderingar ersätts och en stor påfrestning av känslomässiga 

aspekter där praktiska frågor uppkommer. Vidare beskrivs den mentala förberedelsen 

som förminskad då döden blivit definitiv. Anhörigperspektivet beskrivs av Milberg 

(2012) som tillgodosett då den döende personen inte lider och får alla sina behov 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2019.25.4.193
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2019.25.4.193
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uppfyllda. Anhöriga värdesätter kontinuerlig trygghet och tillgänglighet men också en 

kompetens i smärt- och symtomlindring. Det har också visat sig betydelsefullt för 

anhöriga med uppföljning efter patientens död genom telefonsamtal, minnesstund eller 

sorgegrupper. 

 

1.3. Innebörden av de andliga och existentiella aspekterna för patienten. 

 

Arlebrink (2012) definierar andlighet som människornas personliga uppfattning till de 

existentiella funderingar de bär på och att existentialismen i sin tur skapar en holistisk 

förståelse som ger dess individer en djupare insikt om livets mening och deras tankar 

om döden. Vilket också Johansson (2014) beskriver kortfattat innebära frågeställningar 

om livet, meningen och döden. Vidare beskrivs en av de existentiella aspekterna handla 

om den döende människans kropp som har visat sig ha en stor påverkan på patienten 

och de närstående. Livet vilar på en kroppslig grund och patienten upplever ett 

existentiellt hot som visar sig som ett slags förakt och avståndstagande från fysisk 

kontakt. Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sorlie (2015) beskriver att patienternas 

existentiella funderingar grundade sig i vad som kommer ske efter döden och vad de 

gjort för att förtjäna sin situation. De framkom också att lidandet i detta skede 

sammanflätas av både fysiska och psykiska känslor. I samband med den fysiska smärtan 

genomgår patienterna en inre emotionell strid för att försonas med sitt förflutna och 

finna en acceptans att livet nu nått sitt slut, detta summerar den existentiella smärtan 

utifrån ett patientperspektiv.        

 

1.4. Teoretisk referensram 

 

Varje utförd studie ska ha ett ramverk, med andra ord en konceptuell grund. Teoretisk 

referensram skapas av dess upphovsman genom fakta och observationer som sedan ska 

föras samman genom ett framträdande mönster. Studier skapade av sjuksköterskor 

använder sig till största del av så kallade mellanklass teorier, då de anses ge en 

genomtänkt inspiration till det aktuella problemområdet (Polit & Beck 2017).  

 

Joyce Travelbee beskriver att hennes teori till grunden är en mellanmänsklig process 

som innefattar begreppen människan som enskild individ, skapandet av mänskliga 

relationer, skapandet av en god kommunikation samt att finna mening med lidandet. 

Travelbee menar vidare att grundsynen av teorin bör begripas och förverkligas för att ge 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Torn%26%23x000f8%3Be%20KA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26609281
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förutsättningar att tillgodose god omvårdnad. Hennes synsätt inbegriper ett 

avståndstagande till att generalisera grupper av människor vilket innebär att ingen 

relation fungerar fullt ut om inte alla parter involveras på lika villkor. Travelbee 

beskriver hur skapandet av nya relationer sker genom faserna: (1) Att lära känna 

varandra genom att förstå varandras personliga egenskaper. (2) Att förstå varandras 

identiteter genom frånvaro av egna föreställningar. (3) Att uppnå känslan av empati 

genom att förstå psykologiska tillstånd av olika upplevelser. (4) Att finna sympati för 

varandra vilket skapas genom en förståelse för den andres känslor och tankar (Travelbee 

1971).  

 

1.5. Sjuksköterskan som profession 

 

International Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2017) beskriver att 

yrkesutövandet ska baseras på att förebygga sjukdom, lindra lidande, främja och 

återställa hälsa. Sjuksköterskan ska arbeta efter korrekta riktlinjer inom omvårdnad och 

har ett autonomt ansvar att ständigt hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen. 

Wiklund Gustin och Lindwall (2012) beskriver att sjuksköterskeprofessionen alltid ska 

utgå från vetenskaplig grund och etiska riktlinjer. De antyder även vikten av att arbeta 

utifrån olika omvårdnadsteorier som stöd. Willman (2014) beskriver att sjuksköterskans 

uppgift ska grundas i en personcentrerad vård kring den unika människan. 

Sjuksköterskan ska utföra ett förebyggande arbete mot ohälsa och skapa en 

hälsofrämjande omvårdnad där god hälsa står i fokus. Edvardsson och Wijk (2014) 

beskriver att vårdandets grundpelare är att skapa en miljö där individernas personliga 

tillfrisknande står i fokus. Forsman, Kajermo och Wallin (2019) beskriver erfarenheter 

som en sammanställning av praktiska och teoretiska kunskaper som erhålls genom att 

medverka i olika situationer. Sjuksköterskans erfarenheter byggs upp av förmågan att 

göra bedömningar, att känna igen och se mönster i olika sammanhang. I de praktiska 

situationer som sjuksköterskor utsätts för så utvecklas den erfarenhetsbaserade 

kunskapen. Denna kunskap bygger på tidigare erfarenheter med patienter och utifrån 

dessa upplevelser så formas en ny kompetens genom att kritiskt granska och reflektera 

med kollegor. Erfarenhet kräver en förmåga att lära av alla de olika situationer som 

uppstår. 
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1.6. Problemformulering 

 

Palliativ vård är vård i livets slut och ska baseras på de fyra hörnstenarna: 

symtomlindring, teamarbete, kommunikation och skapandet av relation till patient och 

dess närstående. För att möta patienter och anhöriga i en existentiell kris krävs 

kompetens från sjuksköterskor eftersom det handlar om svåra frågor och beslut. Detta 

kan skapa stress och osäkerhet i den palliativa vården som i sin tur leder till sämre 

omvårdnad av patienten. Sammantaget finns bristfällig fördjupad forskning som är 

vinklad utifrån sjuksköterskans perspektiv av palliativ vård. I och med den påfrestning 

som patienten kan uppleva vid livets slut så bör konsekvenser och eventuella lösningar 

inom området lyftas fram. I vården kring den palliativa patienten finns även ett ansvar 

vilket innebär att omvårdnaden alltid ska utgå från goda och säkra grunder.  

 

1.7. Syfte 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av 

palliativ vård av vuxna. 
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2. Metod 
 

2.1. Design 

 

Denna studie är en beskrivande litteraturstudie, innebörden bakom begreppet innefattar 

systematiska sökningar och sammanställning av relevanta artiklar genom vidare 

granskning inom valt område (Polit & Beck 2017). 

 

2.2. Sökord och sökstrategi 

 

Databaserna PubMed och Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL) användes för att söka relevanta artiklar som besvarade litteraturstudiens 

syfte. De begränsningar som angavs i databasen PubMed var; 10 år, ”Adult 19+” samt 

språket engelska. De begränsningar som angavs i databasen CINAHL var; 10 år, ”All 

adult”, ”Peer Rewieved” samt språket engelska. Sökningarna i PubMed genomfördes 

till största del med Medcial Subject Headings (MeSH) men även med Medical Subject 

Heading; Major Topic (MeSH Major Topic) samt fritext. Dessa sökord var: Palliative 

care (MeSH Major Topic) och Communication (MeSH). De andra sökorden som 

angavs genom fritext var: Nurses och Experience. Polit och Beck (2017) beskriver att 

användandet av fritext skapade fördelar genom ett större urval av artiklar. I databasen 

CINAHL så genomfördes sökningen genom CINAHL Subject headings; Major concept 

och fritext. Sökorden angavs som Palliative care genom Major concept och Nurses som 

fritext se tabell 1, sökstrategi.  I båda ovannämnda databaser så sattes sökorden ihop till 

olika kombinationer med hjälp av den booleska söktermen AND. Polit och Beck (2017) 

beskriver att syftet med AND mellan sökorden är att orden måste inkluderas i 

sökningen. Större antal kombinationer med AND gör sökningen smalare.  
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Tabell 1: Sökstrategi 

 

 

  

 

 

 

 

 

Databas Begränsningar, 

sökdatum 

Sökord Antal artiklar 

som 

granskades 

utifrån 

abstract och 

titel 

Antal artiklar 

(som svarar på 

syftet) 

Antal artiklar 

som valts ut till 

examensarbetet 

Pubmed 2019-08-28 

Engelska  

10 år 

Adult +19 

“Palliative Care 

“[Mesh Major 

Topic] AND 

"Communication" 

[Mesh] AND 

Nurses [Fritext] 

82 7 4 

Pubmed 2019-08-28 

Engelska  

10 år 

Adult +19 

“Palliative Care “ 

[Mesh Major 

Topic] AND 

Nurses [Fritext] 

AND Experience 

[Fritext] 

116 7 4 

Cinahl 2019-08-27 

Engelska 

10 år 

Peer Rewieved 

Adult 

(MM “palliative 

care”) AND Nurses 

[Fritext] AND 

Experience 

[Fritext] 

221 
 

9 4 

Antal 

artiklar 

  
TOTALT: 419 TOTALT: 23 TOTALT: 12 
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2.3. Urvalskriterier 

 

Inklusionskriterierna för de valda artiklar var att syftet skulle besvaras. Den palliativa 

vården skulle belysas utifrån sjuksköterskans perspektiv samt vuxna patienter. 

Artiklarna skulle vara primärkällor, det vill säga, empiriska vetenskapliga artiklar och 

även vara utformade enligt introduktion, metod, resultat och diskussion (IMRAD) (Polit 

& Beck 2017). Slutligen valdes tolv artiklar ut som skulle forma studiens resultat dessa 

hade högst relevans till syftet (Aveyard 2014). Exklusionskriterier var att artiklarna inte 

skulle innehålla barn eller vara reviews.  

 

2.4. Urvalsprocessen  

 

Sökningarna av artikelurvalet genomfördes systematiskt vilket Polit och Beck (2017) 

beskriver ska innebära en logisk handlingsplan utförd genom olika steg. Urvalet av 

studiens artiklar startade med en undersökning av relevanta sökord som besvarade 

syftet. Kombinationer av sökorden bildades och testsökningar utfördes, dessa visade 

önskvärt resultat och duplikat avlägsnades. Sökningarna i databasen CINAHL 

resulterade i 221 artiklar, dessa granskades genom titel och abstract för att skapa ett 

besvarande av syftet, nio av dessa gick vidare för granskning av full text och fyra av 

dessa valdes ut då de visade sig vara av hög relevans för vårt resultat. Sökningarna i 

PubMed genomfördes genom två olika sökordskombinationer detta resulterade i 198 

artiklar totalt, dessa granskades genom titel och abstract för att hitta ett korrekt samband 

till syftet, 14 av dessa gick vidare för granskning av full text och åtta av dessa valdes ut 

då det visade sig ha högst relevans för vårt resultat. Utifrån de tolv artiklar som valdes 

ut till resultatet hade tio av dessa kvalitativ ansats medan två utgick från mixad metod, 

dessa genomgick relevans- och kvalitetsgranskning utifrån mallarna som exemplet av 

artikeln Keall MS, R., Clayton M, J. och Butow, P (2014) visar. Se tillvägagångsättet av 

detta i Bilaga 3; Tabell 4 och Bilaga 4; Tabell 5. Urvalsprocessen av utvalda artiklar 

redovisas i figur. 1. 
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Figur 1: Flödesschema som visar urvalsprocessen  
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2.5. Dataanalys 

 

Resultatdelen i utvalda artiklar, se bilaga 2; tabell 3, granskades på grundlig nivå för att 

försäkra att syftet besvarades. Granskningen utfördes noggrant av båda författarna 

självständigt och sedan tillsammans för att få en meningsfull helhetsbild av de 

framkomna fynden med objektivitet. Polit och Beck (2017) beskriver att användning av 

objektivitet minimerar risken att felbedöma resultatet, då flera oberoende personer 

bedömer samma text och kommer fram till samma slutsats. Artiklarna genomgick en 

resumé på svenska som granskades ytterligare för att författarna inte skulle misstolka 

resultatet utifrån språksvårigheter. Polit och Beck (2017) beskriver att syftet med 

dataanalys är att upprätta en struktur, organisera och framställa en betydelse från 

insamlad data. Artiklarnas fynd strukturerades med färgkodning där författarna utgick 

från de relevanta områden som framkommit utifrån den första granskningen, då 

upptäcktes gemensamma likheter som sedan kategoriserades utefter varsin färg. 

Färgkategoriseringen skapade sedan studiens huvudteman och subteman. Huvudteman 

som framkom var: (1) Timing och lyhördhet skapar god palliativ vård, (2) 

Relationsskapandet påverkar mötet med den palliativa patienten, (3) Olika erfarenheter 

av att möta anhörigas behov. Subteman till huvudteman: (1.1) Erfarenheter av att ge 

information, (1.2) Erfarenheter av att bygga relationer, (1.3) Erfarenheter av 

samarbetet inom- och mellan yrkesgrupper. (2.1) Brist på erfarenhet och tid gav en 

känsla av otillräcklighet. (2.2) Erfarenheter av olika dimensioner inom symtomlindring, 

(2.3) Betydelsen av att inge hopp för att bevara patientens autonomi i palliativ vård. 

(3.1) Att ge stöd i sorg och utbilda anhöriga om den palliativa processen. Polit och 

Beck (2017) beskriver kodning som ett tillvägagångssätt att strukturera, underlätta och 

organisera dataanalysprocessen. All data som samlas in kräver en noggrann och 

upprepad granskning för att finna djupare förståelse.       

 

2.6. Etiska överväganden 

 

Genom att etiska överväganden har tillämpats erhåller litteraturstudien god kvalité och 

gör resultatet brukbart i praktiken. Polit och Beck (2017) framställer Belmontrapportens 

tre viktiga principer: Minimera skada och maximera nytta, att visa respekt samt att 

tillämpa rättvisa som en god grund för ett etiskt ställningstagande. Urvalet av artiklarna 

belyste objektivitet, noggrannhet och skulle vara granskade av en etisk kommitté. 
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Författarna har med stor noggrannhet bearbetat studien objektivt för att utesluta all form 

av oredlighet. 
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3. Resultat  
 

Resultatet i denna litteraturstudie grundar sig på det resultat som framkommit i tolv 

vetenskapliga studier. Artiklarna sammanställs i Bilaga 1; Tabell 2 och Bilaga 2; Tabell 

3. Huvudteman och subteman kommer att presenteras enligt figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

Figur 2. Huvudteman och subteman för resultat. 
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3.1. Timing och lyhördhet skapar god palliativ vård.  
 

3.1.1 Erfarenheter av att ge information 

 

Svårigheterna enligt sjuksköterskorna med den palliativa vården var att delge 

information, att avläsa när det var lämpligt att ge den samt att alla som var delaktiga i 

processen uppfattat informationen som delgetts. För att försäkra sig om att patienten och 

anhöriga förstått så beskrev sjuksköterskorna att de använde sig av olika strategier, 

såsom uppföljning och utredning av tidigare given information. Det visade sig att 

informationen inte alltid gått fram även om den givits i olika former vid upprepade 

tillfällen. Sjuksköterskorna beskrev att det är en process att avgöra vilken information 

som mottagaren är villig att ta till sig, att ge information i hanterbara mängder samt att 

alltid ha i åtanke att alla patienter inte vill veta hur sjukdomen kommer att påverka deras 

framtid. En viktig faktor för att informationen skulle mottas på ett bra sätt var att de 

inblandade individerna funnit acceptans i det rådande sjukdomsläget och inte levde i 

förnekelse. Det visades också vara viktigt att inte vara rädd för att ta upp de svåra och 

jobbiga detaljerna i patientens sjukdomsbild när ett samtal genomfördes, vilket var 

grundläggande för att bevara patientens värdighet. Sjuksköterskans roll i dessa 

informerande samtal var att bjuda in patient och anhörig till dialog, att väcka känslor 

och tankar så att de själva började prata samt att vara ett verktyg i dialogen (Hilding, 

Allvin & Blomberg 2018; Keall, Clayton & Butow 2014; Periyakoil, Stevens & 

Kraemer 2013; Peterson et al. 2019). 

 

3.1.2 Erfarenheter av att bygga relationer.  

 

Sjuksköterskorna i Luxardo, Padros och Tripodoro (2014) och Keall, Clayton och 

Butow (2014) studier påvisade att relationskapandet mellan sjuksköterska och patient 

gav meningsfullhet och var nödvändig för att kunna skapa samtal på en djupare nivå. I 

studierna av Keall, Clayton och Butow (2014) och Periyakoil, Stevens och Kraemer 

(2013) framgick att sjuksköterskorna beskrev arbetet nära patienterna som viktigt vid 

skapandet av relationer, genom att stödja dem i deras beslut och lyssna när de var villiga 

att prata. Det visade sig också att sjuksköterskorna såg ett stort behov av att ha en väl 

utförd vårdplanering för att underlätta, identifiera och skapa sig en kunskap om 

individens önskemål i livets slutskede. Detta underlättade för sjuksköterskorna i 

omvårdnaden när patienten inte längre kunde föra sin egen talan. Sjuksköterskorna i 
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Arnaert och Wainwright (2009), Hilding, Allvin och Blomberg (2018), Keall, Clayton 

och Butow (2014) och Zadeh, Eshelman, Setla och Sadatsafavi (2018) studier beskrev 

att de grundläggande delarna i att skapa goda relationer inkluderade god 

kommunikation med aktivt lyssnande, ge patienten utrymme till att ställa frågor samt att 

vara tydlig och ärlig. Slutligen betonade sjuksköterskorna i Periyakoil, Stevens och 

Kraemer (2013) och Luxardo, Padros och Tripodoro (2014) studier att deras 

emotionella stöd och andliga kunskap var hjälpande för patienter att förstå meningen 

med livet samt kunna sätta in situationen i ett hanterbart perspektiv. 

 

3.1.3 Erfarenheter av samarbetet inom- och mellan yrkesgrupper 

 

Sjuksköterskorna i Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes och Apóstolo (2018) studie såg 

den teambaserade vården som en grundpelare av erfarenhet där de hade möjlighet att 

dela upplevelser, kunskap och lösningar för att patienten skulle erbjudas den bästa 

holistiska vården.  Detta hjälpte dem på ett individuellt plan att finna välbefinnande och 

trygghet i sin yrkesutövning. Sjuksköterskorna i Funk, Peters och Roger (2017) studie 

beskrev den teambaserade vården som viktig utifrån den känslomässiga aspekten som 

annars kan vara svår att hålla borta. Vikten av att diskutera olika situationer som 

upplevts jobbiga med kollegor inom olika yrkeskategorier var avgörande för att orka ge 

fortsatt god vård till framtida patienter. Studierna av Kaasalainen et al. (2013), Arnaert 

och Wainwright (2009) och Periyakoil, Stevens och Kraemer (2013) visar samstämmigt 

att sjuksköterskorna ansåg den teambaserade vården mer trygghetsskapande än den egna 

erfarenheten i utförandet av den komplexa vården i livets slut. Sjuksköterskorna gav en 

trygghet med kunskap i att utveckla olika strategier att hantera smärta men också att 

kunna erbjuda en vård som uppfyller patientens önskemål fullt ut. 

 

3.2. Relationsskapandet påverkar mötet med den palliativa patienten. 
 

3.2.1. Brist på erfarenhet och tid gav en känsla av otillräcklighet. 

 

Sjuksköterskorna i Peterson et al. (2019) beskrev en ständig oro som var närvarande då 

erfarenheten av palliativ vården var bristande. Detta visade sig i rädsla för att säga fel 

saker i kommunikationen med patienter och anhöriga samt svårigheter att erhålla ett 

yrkesmässigt avstånd till den palliativa patienten. Kaasalainen et. al. (2013), Arnaert 

och Wainwright (2009), Keall, Clayton och Butow (2014) visade att sjuksköterskorna i 



 

20 

 

deras studie gemensamt anknyter till vikten av erfarenhet inom den palliativa vården. 

Genom en solid förståelse för den palliativa patienten kunde sjuksköterskor möta deras 

olika behov och ge god vård. Deras kunskaper ansågs bygga på dagliga erfarenheter av 

mötet med patienterna. I studierna gjorda av Dillworth et al (2015); Funk, Peters och 

Roger (2017); Hilding, Allvin och Blomberg (2018); Keall, Clayton och Butow (2014); 

Luxardo, Padros och Tripodoro (2014) och Peterson et al. (2019) visade sig tidsbristen 

för sjuksköterskorna vara en återkommande barriär inom den palliativa vården både av 

egenskaperna att ge tid till patienter och anhöriga samt att få tid till personlig 

återhämtning. Den palliativa vården krävde mer tid för att kunna fördjupa relationer, ge 

stöd, förbereda och motsvara patientens vilja vilket sjuksköterskorna upplevde som ett 

problem då hela vårdprocessen blev lidande. Sjuksköterskorna beskrev att ett snabbt 

sjukdomsförlopp var en negativ erfarenhet, eftersom relationskapandet med anhöriga 

inte kunde uppnås på ett tillfredsställande sätt relaterat till tidsbrist.  

 

3.2.3. Erfarenheter av olika dimensioner inom symtomlindring.  

 

Sjuksköterskorna beskrev symtomlindring genom tre dimensioner. Den första var att 

erhålla god kunskap om läkemedel samt att symtomlindra patienter. En värdig död 

uppnåddes då smärtbehandling gav effektivt resultat. Den andra dimensionen var ett 

gott stöd från anhöriga samt en trygg miljö. En tredje dimension av symtomlindring var 

enligt sjuksköterskorna att tillmötesgå existentiella- och andliga frågor, rituella behov 

samt sociala frågor. Respekterades och uppnåddes dessa dimensioner så upplevde 

sjuksköterskorna ett lugn i att de gjort det bästa för varje individ (Hilding, Allvin & 

Blomberg 2018; Kaasalainen et. al 2013; Luxardo, Padros & Tripodoro 2014; Zadeh et 

al. 2018). 

 

3.2.4. Betydelsen av att inge hopp för att bevara patientens autonomi i palliativ 

vård. 

 

Sjuksköterskorna i Olsman et al. (2014) och Hilding, Allvin och Blomberg (2018) 

studier ansåg att de dagligen använde metaforen hopp i sitt arbete med patienterna 

genom begreppen; säkerhet, styrka, harmoni och positivism. Detta gav dem verktyg att 

jobba utifrån för att ge patienten en balans ur den psykologiska aspekten. 

Sjuksköterskorna beskrev att utan hoppet så märktes en nämnvärd förändring i måendet 

hos patienterna och omvårdnadsarbetet försvårades genom att patienterna upplevde 
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hopplöshet. Sjuksköterskorna beskrev att de såg sig själva som hoppet för patient och 

anhörig och att detta gjorde dem till en del i en hanteringsstrategi. Sjuksköterskorna i 

studierna gjorda av Peterson et al. (2019) och Hilding, Allvin och Blomberg (2018) 

strävade efter att vara lyhörda och visa respekt, samt att anpassa sig till den enskilda 

patientens behov. Av tidigare erfarenheter var sjuksköterskorna särskilt noga att lyfta 

fram den palliativa patientens röst och betraktade de fysiska, psykologiska, sociala och 

existentiella aspekterna under hela processen. Enligt sjuksköterskorna så krävdes en 

djupare relation för att se människan bakom sjukdomen vilket resulterade i att 

autonomin bevarades och uppfyllde patientens önskemål. 

 

3.3. Olika erfarenheter av att möta anhörigas behov 
 

3.3.1 Att ge stöd i sorg och utbilda anhöriga om den palliativa processen. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att deras roll i mötet med de palliativa patienternas anhöriga var 

en stor del i vårdprocessen vilket innebar att lyssna, stödja och respektera deras tankar 

angående existentiella frågor, livsåskådning och beslut. Sjuksköterskorna beskrev hur 

de genom skapandet av en god relation med anhöriga kunde använda de som ett viktigt 

verktyg i vården. Detta kunde underlätta sjuksköterskans omvårdnad av patienten i läget 

då de inte längre själva kunde uttrycka sina egna önskemål. Genom att ge stödet till 

anhöriga blev de i sin tur ett stöd för sjuksköterskorna och en partnerrelation skapades. 

Sjuksköterskorna beskrev att viktiga aspekter i detta område var att informera anhöriga 

och befria dem från skuld och skapa trygghet i att sjuksköterskorna ansvarar för 

patientens välmående vilket gav dem utrymme till att sörja. Genom att upplysa anhöriga 

om hur människan fysiologiskt fungerar vid livets slut skapades en större förståelse för 

omvårdnadsinsatser som gjordes och inte gjordes vilket sparade stor psykisk börda för 

sjuksköterskorna (Hilding, Allvin & Blomberg 2018; Kaasalainen et al. 2013; Parola et 

al. 2018; Zadeh et al. 2018).  

Sjuksköterskorna i Dillworth et al. (2015), Kaasalainen et al. (2013), Periyakoil, 

Stevens och Kraemer (2013) och Peterson et al. (2019) studier beskrev vilken betydande 

roll som utbildning och kunskap om den fysiologiska processen hade för anhöriga och 

patienter inom den palliativa vården. Utbildning var en grundförutsättning för att kunna 

förbereda anhöriga genom att skapa en förståelse om den sjukes situation vilket låg till 

grund för rätt beslut om lämplig vård. Sjuksköterskorna upplevde brister genom att den 
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enda utbildning som anhöriga erhölls var den som sjuksköterskorna hade tid att ge. De 

deltagande sjuksköterskorna i Arnaert och Wainwright (2009), Dillworth et al. (2015) 

och Luxardo, Padros och Tripodoro (2014) studier betonade att utbildning av anhöriga 

förenklade deras arbete då kunskap skapade förståelse. En förståelse som innebar att 

komma till ro med den sjukes tillstånd utan att strida för en defekt behandling. 

Sjuksköterskorna hade uppmärksammat att tydlighet och utbildning inte skapade några 

orealistiska förhoppningar.   

 

4. Diskussion 
 

4.1. Huvudresultat 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av den 

palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde att kommunikation låg till grund för en 

god palliativ vård genom aspekterna att ge information, skapa goda relationer och att 

uppnå ett välfungerande teamarbete mellan de olika professionerna. Vidare framkom 

olika områden inom sjuksköterskornas arbete som betydelsefulla för att upprätthålla god 

livskvalité, dessa innefattade att inte känna sig begränsade av tiden samt att ge 

fullständig symtomlindring. Symtomlindring beskrevs av sjuksköterskorna som en 

flerdimensionell åtgärd där de fysiologiska och psykologiska aspekterna skulle 

tillgodoses både genom medicinbehandling, omvårdnadsarbete, samtal och olika 

strategier. Arbetet kring metaforen hopp beskrevs av sjuksköterskorna som mer 

framgångsrik då patienterna hade erhållit en god symtomlindring. Olika erfarenheter av 

att möta anhörigas behov påvisades av sjuksköterskorna som en viktig del i arbetet med 

de palliativa patienterna där stödet i sorgen samt utbildning i vad som sker med 

människan i den döende processen framkom som mest relevanta. 

 

4.2. Resultatdiskussion  
 

4.2.1 Kommunikation och information 

 

Hilding, Allvin och Blomberg (2018); Keall, Clayton och Butow (2014); Periyakoil, 

Stevens och Kraemer (2013) och Peterson et al. (2019) studier ansåg gemensamt att 

kommunikation genom samtal var en grundläggande del av den palliativa vården. 

Birgegård (2012) beskriver detta genom begreppet samtalskonst vilket betyder att 
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vårdgivaren styr samtalet även om det sker omedvetet samt erhåller en maktposition i 

miljön och situationen som patienten befinner sig i. För att uppnå ett öppet tillåtande 

klimat ska samtalet vara respektfullt genom ett ömsesidigt förhållningssätt, tolerans, 

individualisering och en emotionell fokusering. Hilding, Allvin och Blomberg (2018) 

sammanfattade detta i sitt resultat genom att det alltid bör finnas en ambition med att 

finna en balans mellan att leda och följa patienten och anhörig. Sjuksköterskor har i 

allmänhet enligt ICN etiska kod för sjuksköterskor (2017) ett ansvar att ge patienterna 

och enskilda personer kulturellt anpassad information som också ska vara korrekt, 

lämplig och tillräcklig.  

 

4.2.2. Skapandet av relationer 

 

Luxardo, Padros och Tripodoro (2014) och Keall, Clayton och Butow (2014) påvisade 

vikten av att skapa relationer och hur detta gav sjuksköterskorna meningsfullhet i sitt 

yrkesutövande. Detta resulterade i att konversationerna genererade viktig och nödvändig 

information till sjuksköterskorna som sedan låg till grund för skapandet av en bättre 

omvårdnad. Joyce Travelbees Human-To-Human relationship model beskrivs som en 

teori där uppbyggnaden av äkta relationer mellan individer är grundläggande och först 

då kunde god omvårdnad upprättas. Hon beskriver sin teori som en mellanmänsklig 

process där begreppen god kommunikation, urskilja enskilda individer samt skapa goda 

mänskliga relationer bör vara en grundläggande del i arbetet med patienter. Vidare 

menar hon att sympati och empati var två viktiga delar i skapandet av en relation 

(Travelbee 1971). Peterson et al. (2019) visar i sitt resultat att sjuksköterskorna som 

vårdar döende patienter är oroliga över just detta fenomen och att lösningen genererar 

ett personligt ansvar att vara professionell i sitt yrkesutövande och att skilja på empati 

och sympati. Studien av Johansson och Lindahl (2011) beskriver också risker med att 

bli för involverad och privat med sina patienter och anhöriga då detta kan skapa 

svårigheter för sjuksköterskan att erhålla en professionell distans mellan professionen 

och privatlivet. De menar att både sympati och empati bör finnas med i omvårdnaden 

men att det är viktigt att finna balans mellan dessa. 
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4.2.3 Teambaserat arbete 

 

Välbefinnande och trygghet för sjuksköterskor uppnåddes genom teambaserat arbete 

(Kaasalainen et al 2013, Arnaert & Wainwright 2009 och Periyakoil, Stevens & 

Kraemer 2013). Speck (2006) beskriver denna företeelse med förklaringen att en av 

förmånerna med teamarbete innefattar att minska det individuella beslutsfattandet kring 

patienten genom att föra dialog med kollegor kring olika problemområden. Detta styrks 

i ICN etiska kod för sjuksköterskor (2017) där de beskriver att arbetet med kollegor 

bland annat ska baseras på gott samarbete genom respekt och lämplig stöttning vid olika 

tillfällen så att en högre etisk medvetenhet uppnås.  

Danielsen, Sand, Rosland och Førland (2018), Hjelmfors et al. (2018), De Witt Jansen 

et al. (2016) och Smith et al. (2009) visar att den teambaserade vården är skör i 

bemärkelsen av kommunikationen mellan varandra i teamet. Viktig information om 

patienterna når inte alltid alla i teamet och orsakar onödig stress för sjuksköterskorna. 

Lösningen visade sammantaget att kontinuerlig utbildning inom kommunikation bör 

utföras på arbetsplatserna. 

 

4.2.4 Mötet med patienter 

 

Sjuksköterskorna i studierna gjorda av Dillworth, et al. (2015); Funk, Peters och Roger 

(2017); Hilding, Allvin och Blomberg (2018); Keall, Clayton och Butow (2014); 

Luxardo, Padros och Tripodoro (2014) och Peterson et al. (2019) upplevde den 

palliativa vården mer tidskrävande då den krävde en fördjupad relation för att skapa en 

korrekt och utförlig vårdplan utifrån patientens önskemål. Detta överensstämde med 

studien av Rydé och Hjelm (2016) där planeringen av tiden visar sig vara en viktig del 

för skapandet av denna miljö uteslutande stress. Vidare beskriver sjuksköterskorna i 

studien att tiden är avgörande för att skapa en tillåtande miljö för sorg genom att 

utesluta olika yttre distraktioner och visa för patienterna att tid avsätts för deras situation 

här och nu.  

Hilding, Allvin och Blomberg (2018); Kaasalainen et. al (2013); Luxardo, Padros och 

Tripodoro (2014) och Zadeh et al. (2017) beskrev att sjuksköterskorna upplevde att god 

kunskap om medicinhantering skapade en trygghet för dem att utföra symtomlindring 

för patienterna. Den andra sidan av att lindra symtom visades i resultatet av Peterson et 

al. (2019) där sjuksköterskorna uttryckte rädsla för att missa någonting samt att 
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formulera sig fel i samtalen med patienterna. De olika perspektiven av symtomlindring 

belystes även av sjuksköterskorna i studien av Patel, Gorowara-Bhat, Levine och Shega 

(2012) där fysisk och psykisk symtomlindring visar sig vara beroende av varandra. 

Sjuksköterskorna beskriver att symtomlindring inte är enkelsidig eftersom en 

obehandlad smärta inte kan hjälpa personen att må bättre psykiskt eller tvärtom så 

kommer en behandlad depression inte hjälpa mot den fysiska smärtan. Strang (2012) 

sammanfattar detta genom att beskriva hur lidandet handlar om olika aspekter och inte 

endast symtom. När människor befinner sig i ett hotat läge som exempelvis nära döden 

drabbas personen fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Ternstedt, Henoch, 

Österlind och Andershed (2017) styrker detta i deras förklaring runt arbetet kring de 6 

S:N som är en modell för personcentrerad vård i palliativt skede. Begreppet självbild är 

basen och utifrån detta så byggs arbetet vidare kring självbestämmande, sociala 

relationer, symtomlindring, sammanhang och val av strategier i mötet med den 

palliativa patienten. Patienterna under denna process befinner sig i en förändring där de 

blir osäkra på den egna identiteten, denna aspekt är viktig för sjuksköterskorna att ta 

med sig i omvårdnadsarbetet. Travelbee (1971) beskriver att skapandet av 

hanteringsstrategier är viktigt för att på bästa sätt hjälpa patienter och anhöriga att 

hantera händelser och minska onödigt lidande vilket uppnås genom att finna mening i 

de rådande omständigheterna och bygga arbetet kring patienten som grundar sig i 

skapandet av hopp. 

Sjuksköterskorna i Olsman et al. (2014) och Hilding, Allvin och Blomberg (2018) 

arbetade dagligen utifrån begreppet hopp. Hoppet beskrevs av sjuksköterskorna som en 

hanteringsstrategi i deras arbete och hade tydliga hjälpande effekter för både patienter 

och anhöriga. Willman (2014) beskriver hoppet som en önskan om frigörelse från ett 

påfrestande tillstånd och hur begreppet stärker tron på en god framtid vilket innebär 

önskningar, fantasier, nekande och kämpaglöd. Även om en människa är svårt sjuk eller 

döende så finns det alltid möjligheter att välja hur individen ska förhålla sig till 

situationen. Andra aspekter och fallgropar genom brukandet av hopp beskrevs av 

sjuksköterskorna i Rydé och Hjelm (2016) studie såsom vikten av att välja sina ord och 

sitt sätt att handla väl för att inte såra sina patienter eller ge dem falskt hopp. I studierna 

av Peterson et al. (2019) och Hilding, Allvin och Blomberg (2018) beskrev 

sjuksköterskorna vikten av att se människan bakom sjukdomen och genom detta så 

bevarades patientens autonomi. Sjuksköterskorna upplevde då en känsla av harmoni 

med vetskapen av att patienten fått ett fint avslut. Detta överensstämmer med studien 
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gjord av Johansson och Lindahl (2011) där sjuksköterskorna beskriver att när de uppnår 

ett fint avslut för patienterna så får arbetet en djupare mening och känslor av tacksamhet 

uppstår. Den känslan hjälper sjuksköterskorna att upprätthålla god vård till patienter de 

kommer möta i framtiden. 

 

4.2.5. Mötet med anhöriga 

 

Hilding, Allvin och Blomberg (2018), Kaasalainen et al. (2013), Parola et al. (2018), 

Zade et al. (2017) beskrev att sjuksköterskorna betraktade anhöriga som ett verktyg för 

att fullfölja vårdprocessen. Milberg (2012) beskriver att i slutfasen av en sjukdomstid är 

patienterna i ett tillstånd där de inte är kapabla till att utge information om deras aktuella 

status av smärta eller allmänna hälsa. Sjuksköterskorna kan i dessa situationer använda 

anhöriga som en hjälp att tillgå information så att en symtomkontroll lättare kan uppnås. 

Omvårdnaden i teorin framställs av Travelbee (1971) som en process där sjuksköterskan 

inte enbart vårdar patienten utan också familjen, vilket kräver ett stöd från 

sjuksköterskor för att individerna ska kunna hantera upplevelserna. Hennes teori har en 

förankring kring svårare tillstånd som kräver copingstrategier för både patienter och 

anhöriga vilket skapar en mening med lidande och döden. Stajduhar et al. (2011) visar i 

sin studie att förtroendet från anhöriga bygger på en god relation till patienten där 

sjuksköterskorna anser att deras kunskap bidrog till att upprätthålla detta. Skapandet av 

dessa relationer kräver tid men sjuksköterskorna beskriver att det gav patienterna en 

bättre vård i slutändan.  

Arnaert och Wainwright (2009), Dillworth et al. (2015) och Luxardo, Padros och 

Tripodoro (2014) visade i sina studier att utbildning av anhöriga förenklade 

sjuksköterskornas arbete genom att den kunskap de lärde ut ökade förståelsen inför 

vilka omvårdnadsbeslut som bäst gagnade patienten. Milberg (2012) menar att det är 

viktigt för sjuksköterskor att lyssna till anhörigas tankar kring patientens hälsotillstånd 

och gemensamt hitta andra uttryck för vad som är betydelsefullt i nuläget genom 

utbildning om den fysiologiska processen i ett döende skede. Stayt (2009) beskriver att 

sjuksköterskorna anser det svåra med dessa samtal innebära att bemöta anhörigas 

funderingar då läkaren inte ger korrekt och tydlig information. Det som i grunden inte 

låg på sjuksköterskans profession blir då deras ansvar och skapar en stress i deras 

dagliga möte med anhöriga. Socialstyrelsen (2012) definierar brytpunktsamtal som ett 

”samtal mellan ansvarig läkare eller tjänstgörande läkare och patient om 



 

27 

 

ställningstagandet att övergå till palliativ vård i livets slutskede, där innehållet i den 

fortsatta vården diskuteras utifrån patientens tillstånd, behov och önskemål”. Axelsson 

(2016) rekommenderar att anhöriga och sjuksköterskor medverkar alternativt vid ett 

andra samtal. Ett brytpunktsamtal grundar sig i brytpunkten mellan insatser till att 

förlänga livet och att symtomlindra det nuvarande tillståndet samt att sätta in 

närståendestöd.  

 

4.3. Metoddiskussion 

 

4.3.1. Design  

 

Föreliggande litteraturstudie genomfördes med en beskrivande design där författarna 

valde att belysa sjuksköterskornas erfarenheter av den palliativa vården. En 

litteraturstudie med en beskrivande design ses som en styrka då den enligt Polit och 

Beck (2017) ses lämplig för att presentera händelser ur en objektiv synvinkel. En 

svaghet med denna litteraturstudie är att den till stor del baseras på intervjustudier med 

få deltagare vilken kan ge ett begränsat verklighetsförankrat resultat. 

   

 

4.3.2 Sökord och sökstrategi  

 

Författarna av föreliggande litteraturstudie utförde sökningarna av artiklarna via 

databaserna CINAHL och PubMed, en svaghet har identifierats här då Polit och Beck 

(2017) beskriver användandet av Medicinsk litteratur online (Medline) som en relevant 

databas för att söka efter forskning inom omvårdnad. Troligtvis skulle detta genererat 

fler intressanta artiklar än det faktiska utfallet. En styrka anses i utformningen av sökord 

och dess kombinationer där en blandning av MeSH termer, MeSH Major Topic och 

fritext på Pubmed samt Subject headings; Major concept och fritext i CINAHL 

utformades vilket ger ett större urval av artiklar och genom att nyckelorden finns i titeln 

ges de bästa möjligheterna att finna relevanta artiklar i sökningarna som besvarar 

studiens syfte (Polit & Beck 2017).  

 

Användandet av den booleska söktermen AND i båda databaserna är en styrka då det 

enligt polit och Beck (2017) strukturerar de valda sökorden till kombinationer där 
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resultatet av sökningarna innehåller relevanta sökträffar mot syftet, en svaghet är att 

andra booleska termer som exempelvis OR kan generera en bredare sökning. 

Polit och Beck (2017) beskriver vidare hur ett större antal kombinationer med AND 

avgränsar och preciserar sökningen genom att alla sökorden som är angivna ska finnas 

med, medan OR breddar sökningen genom att visa artiklar som innehåller något av de 

angivna sökorden. Språkbegränsningen engelska användes för att minimera risken för 

feltolkning av resultatet vilket ökar trovärdigheten på föreliggande studie. 

Polit och Beck (2017) styrker det genom beskrivningen att språkbegränsning är en 

viktig sökstrategi för att minimera risken för feltolkning. 

 

En annan styrka var att studiens sökning utifrån databasen Cinahl utgick med 

begränsningen peer reviewed, i Pubmed var inte peer reviewed tillgänglig som 

begränsning, där utfördes det manuellt av författarna. Polit och Beck (2017) förklarar 

det genom att beskriva att peer reviewed är ett sätt att säkerhetsställa att utvalda 

artiklarna har en hög trovärdighet genom att forskarna har granskat studierna innan 

publikation. 

 

4.3.3 Urvalskriterier  

 

Användandet av inklusions- och exklusionskriterier ses både som en styrka och svaghet. 

Styrkan innebär möjligheten att fokusera på intressanta aspekter som berör syftet och 

svagheter genom att olika intressanta aspekter kring ämnet utesluts.  

Polit och Beck (2017) menar att inklusions- och exklusionskriterier med fördel kan 

användas för att säkerställa att individerna i de utvalda artiklarna representerar det som 

författarna har för avsikt att skapa sitt resultat utifrån. Litteraturstudien har utgått från 

primärkällor vilket Polit och Beck (2017) menar styrker studiens resultat utan att 

förvränga eller förlora information. 

 

4.3.4 Urvalsprocess  

 

Tolv artiklar granskades slutligen i fulltext varav tio med kvalitativ ansats och två av 

mixad metod. De kvalitativa artiklarna visade sig vara en styrka av Polit och Beck 

(2017) med beskrivningen att forskningspersonernas upplevelser skildras bäst genom en 

kvalitativ ansats med öppna frågor. Granskningen av artiklarna baserades på kvalitets- 

och granskningsmallarna från Högskolan i Gävle, se exemplet av granskningen under 
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bilaga 3; tabell 4 och Bilaga 4; Tabell 5. Polit och Beck (2017) beskriver att en metod 

för att organisera information från olika studier är att använda sig av ett formellt 

protokoll där granskning av litteraturen styrker dess användbarhet samt ger 

sammanhang och bekräftar behovet av vidare forskning. 

 

4.3.5 Dataanalys 

 

Artiklarna granskades först individuellt och sedan gemensamt vilket ger studien en 

styrka i form av ökad trovärdighet med objektivitet. Polit och Beck (2017) förklarar det 

genom att artiklar som granskas tillsammans med andra ger en opartisk syn på 

resultatet. Färgkodning användes för att skapa en struktur av resultatet dessa framgick 

senare som huvudteman och subteman. En styrka med detta är att granskningen av 

material som inte är nödvändig för studiens resultat utesluts. Polit och Beck (2017) 

menar att forskare bör få väsentliga delar av insamlad data till förfogande utan att 

upprepade gånger behöva läsa om helheten och att denna fas av dataanalys är viktig då 

information omvandlas till mindre, mer hanterbara mängder att granska. 

 

 

4.3.6 Etiska överväganden 

 

Med fördel för studiens trovärdighet så har användandet av kvalitets- och 

granskningsmallarna enligt Bilaga 3; Tabell 4 och Bilaga 4; Tabell 5 ökat den etiska 

medvetenheten då varje använd artikel granskades utifrån etiska reflektioner. Övriga 

etiska överväganden var att inneha objektivitet, granskning och formulering av 

artiklarna samt att inte använda sig av någon form av oredlighet. Polit och Beck (2017) 

beskriver att alla studier som inkluderar människor ska utföras med korrekta rättigheter 

för samtliga deltagare och att detta uppnås genom att arbeta med en etisk medvetenhet. 

 

4.4. Kliniska implikationer för omvårdnad 

 

Föreliggande litteraturstudie kan bidra med ny kunskap till grundutbildade- och 

vidareutbildade sjuksköterskor i klinisk praxis genom att belysa sjuksköterskornas 

erfarenheter av den palliativa vården. De huvudteman och subteman som påvisades i 

resultatet hjälper sjuksköterskor att fokusera på det som visat sig vara centralt inom 

vårdformen men kan även bidra till att utomstående får en ökad förståelse för 
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sjuksköterskans arbete. Svårigheter som kan uppstå vid existentiella kriser i mötet med 

palliativa patienter har visat sig förvärras genom en bristande kompetens hos 

sjuksköterskor. Vidare leder detta till ökat lidandet för patienten och negativa 

konsekvenser för omvårdnaden. Genom att belysa resultatet som framkommit av 

föreliggande litteraturstudie kan det i sin tur bidra till att hjälpa sjuksköterskor att 

kringgå situationer som skapas av okunskap.  

 

4.5. Förslag till fortsatt forskning 

 

Under skapandet av denna litteraturstudie framkom att flertalet sjuksköterskor ansåg 

den palliativa vården kretsa kring kommunikation, uppbyggnad av relationer, 

teambaserat arbete, patientfokuserat arbete samt anhörigas betydelse. Vidare forskning 

inom ämnet skulle därför med fördel endast fokusera på dessa områden för att skapa en 

fördjupad förståelse för den palliativa vården. Fortsatt forskning skulle därmed kunna 

synliggöra områden som inte fått full fokus genom att hjälpa sjuksköterskor att skapa 

insikt och förståelse över hur vården ser ut idag samt förbättra metoder för 

sjuksköterskor att arbeta utifrån. 

 

4.6. Slutsats  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg tiden avgörande för att erhålla en god 

kommunikation och information till både patienter och anhöriga. Arbetsplatser där 

palliativ vård utförs behöver därför ett stöd av organisationen genom en 

verksamhetsplanering som tillåter sjuksköterskor att jobba utan tidspress. Bristande 

erfarenheter och jobbiga upplevelser visade sig underlättas genom den teambaserade 

vården med stödet från kollegor.  

Nackdelen inom den teambaserade vården ansågs vara bristen på kommunikation 

mellan kollegor. I klinisk praxis finns därför ett behov att ständigt diskutera och utbilda 

personalen angående kommunikationens avgörande betydelse för gruppens välmående. 

Upplevelserna som gav sjuksköterskorna trygghet i att utföra arbetsuppgifterna låg till 

största del i känslan av att de gett fullgod symtomlindring och uppfyllt patientens 

behov. För att uppnå detta behöver sjuksköterskor tilldelas utbildning som ökar den 

egna kompetensen inom den palliativa vården.  
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6. Bilagor   
 

Bilaga 1; Tabell 2 

Författare, titel, design och eventuell ansats, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod och dataanalysmetod för de utvalda studierna. 

 

Författare Titel Design och 

eventuellt 

ansats 

Undersöknings

grupp 
Datainsamlings 

metod 
Dataanalys 
metod 

Arnaert, A. 

& 

Wainwright, 

M. (2009) 

Providing 

care and 

sharing 

expertise: 

Reflection

s of nurse-

specialists 

in 

palliative 

home care  

kvalitativ 

utforskande 

design 

Fem 

sjuksköterskor i 

åldrarna 38-60. 

Med en 

erfarenhet på 

18-44 år.  

Semistrukturerad 

intervjumetod med 

öppna frågor 

Analyser 

skapades av 

resultatet från 

intervjuerna som 

jämfördes med 

metoden. Utifrån 

detta så skapades 

teman och 

underteman av de 

framträdande från 

resultatet. 

Dillworth, J 

et al. (2015) 

Nurses’ 

perspectiv

es: 

hospitalize

d older 

patients 

and end-

of-life 

decision-

making. 

Mixed metod 21 639 

sjuksköterskor 

från 207 sjukhus 

Sjuksköterskorna fick 

svara skriftligt på 

öppna frågor som 

skickades in från en 

databas  

En sekundär 

dataanalys. 

Kvantitativ/kvalit

ativ data 

analyserades med 

Dedoose-

programvara. I 

den slutliga 

analysen sattes 

data samman för 

ökad förståelse av 

förhållandet 

mellan 

omvårdnad 

institutionella 

egenskaper och 

palliativ vård och 

beslutsprocesser.  

Funk, M L., 

Peters, S. & 

Roger, S K. 

(2017) 

The 

emotional 

labor of 

personal 

grief in 

palliative 

care: 

Balancing 

caring and 

profession

al 

identities. 

Induktivt, 

kvalitativt 

tillvägagångssä

tt 

25 anställda vid 

ett sjukhus i 

Winnipeg, 

Kanada. 

Medverkande 

titlar: 12 st 

hälsoassistenter 

och 13 

sjuksköterskor. 

19 kvinnliga 

samt 6 manliga 

med 

åldersspann på 

19-59 år.   

Fördjupade kvalitativa 

intervjuer 

Data analyserades 

med användning 

av en tolkande 

tematisk 

kodningsmetod 

och en konstant 

jämförelse. 

Analysen 

bearbetades 

stegvis där 

ljudinspelningarn

a genomgick en 

transkribering. 
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Hilding, U., 

Allvin, U. & 

Blomberg, 

K. (2018) 

Striving 

for a 

balance 

between 

leading 

and 

following 

the patient 

and family 

– nurses’ 

strategies 

to 

facilitate 

the 

transition 

from 

life-

prolonging 

care to 

palliative 

care: an 

interview 

study.  

En kvalitativ 

studie med 

beskrivande 

design 

14 

sjuksköterskor 

som arbetade 

inom enheter 

där palliativ 

vård utfördes.   

Enskilda 

semistrukturerade 

intervjuer med hjälp 

av en framarbetad 

guide särskilt 

utformad efter 

studiens mål.   

Data analyserades 

med hjälp av 

innehållsanalys 

där de noggrant 

bearbetade alla 

intervjuer och 

kodade 

innehållet. De 

bildade 

undergrupper och 

diskuterade detta 

forskarna mellan.  

Kaasalainen 

et al. (2013)  

Role of 

the nurse 

practitione

r in 

providing 

palliative 

care in 

long-term 

care 

homes. 

kvalitativ 

beskrivande 

design 

143 deltagare 

som arbetade på 

enheter där 

långvarig vård 

utfördes. 20 av 

dessa var 

legitimerade 

sjuksköterskor.  

Data samlades in 

genom 35 

fokusgrupper och 25 

individuella intervjuer 

Uppgifterna som 

framkom från 

fokusgrupperna 

och 

intervjuerna koda

des och 

analyserades med 

en tematisk 

analys. 

Keall MS, 

R., Clayton 

M, J. &amp; 

Butow, P. 

(2014) 

How do 

Australian 

palliative 

care 

nurses 

address 

existential 

and 

spiritual 

concerns? 

Facilitator

s, barriers 

and 

strategies.  

En kvalitativ 

studie genom 

semistrukturera

de intervjuer 

med öppna 

frågor. 

20st deltagare 

som arbetade 

inom hälso- och 

sjukvård, varav 

12 var 

sjuksköterskor. 

Ålder: 25-65 

Kön: 19 

kvinnliga och 1 

manlig. 

Erfarenhet: 1-40 

år 

Sjuksköterskorna 

intervjuades 10 

gånger personligen 

och 10 gånger via 

telefonen. Dessa 

spelades in, 

transkriberades och 

genomgick en 

tematisk analys. 

Insamlad data 

analyserades 

genom ett 

induktivt 

tillvägagångssätt. 

Frekvensen av 

deltagarnas svar 

grupperades och 

utifrån detta 

skapades teman 

som låg till grund 

för studiens 

resultat. 

Luxardo, N., 

Padros, C-V. 

& 

Tripodoro, 

V. (2014) 

Palliative 

Care Staff 

Perspectiv

es: 

The 

Challenge

s of End-

of-Life 

Care on 

Their 

Kvalitativ 

studie baserad 

på en 

undersökande 

design.  

30 deltagare 

som alla 

arbetade inom 

palliativa 

vårdenheter. 

5 av dessa är 

sjuksköterskor 

Ett frågeformulär med 

öppna frågor delades 

ut till 

sjuksköterskorna samt 

intervjuer 

genomfördes.   

Forskaren matade 

in svaren på egen 

hand för analys. 

Alla svaren 

jämfördes, teman 

bildades samt 

kodning 

och gruppering 

utfördes för att 
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Profession

al 

Practices 

and 

Everyday 

Lives.  

underlätta 

hanteringen.  

Olsman et al. 

(2014) 

Improving 

communic

ation on 

hope in 

palliative 

care. A 

qualitative 

study of 

palliative 

care 

profession

als´ 

metaphors 

of hope: 

grip, 

source, 

tune, and 

vision.  

En kvalitativ 

studie med 

semistrukturera

de intervjuer 

baserade på ett 

formulär med 

öppna frågor. 

Totalt så deltog 

64 personer som 

arbetade inom 

hälso- och 

sjukvård för 

palliativa 

patienter, 22 av 

dessa var 

sjuksköterskor. 

Ålder: 29-64 

Erfarenhet: 1-43 

år. 

Kvinnor: 46 st. 

Män: 18 st.  

En intervjuguide med 

öppna frågor 

användes och 

sjuksköterskorna 

uppmanades att dela 

sina erfarenheter 

utifrån de centrala 

begrepp som framkom 

av den palliativa 

vården. 

Semistrukturerad

e intervjuer med 

deltagare som 

arbetade inom 

palliativ vård 

spelades in, 

transkriberades 

och analyserades 

med hjälp av en 

berättande metod 

av observationer 

från 

verksamheten. 

Utifrån detta så 

samlades data in 

och skapade 

resultatet. 

Parola et al. 

(2018) 

Caring in 

palliative 

care: A 

phenomon

eological 

study of 

nurses 

lived 

experience

s.  

En kvalitativ 

fenomenologis

k beskrivande 

studie  

9 sjuksköterskor 

som arbetade 

med palliativ 

vård ingick i 

studien. De 

skulle ha minst 

ett års 

erfarenhet av 

den sortens 

vård.  

Icke-strukturerade 

intervjuer som 

genomfördes 

individuellt.   

Analysen gjordes 

enligt Giorgis 

beskrivande 

metod som består 

av fyra steg.  

Periyakoil, 

V S., 

Stevens, M. 

& Kraemer, 

H. (2013) 

Multi-

Cultural 

Long 

Term Care 

Nurses’ 

Perception

s of 

Factors 

Influencin

g Patient 

Dignity at 

the End of 

Life.  

En 

tvärsnittsbeskri

vande mixed-

metods studie 

som baserades 

på 

demografiska 

frågor och 

utfördes med 

hjälp av 

intervjuer. 

Totalt så deltog 

45st 

sjuksköterskor 

med 

olika kulturella, 

religiösa och 

etniska 

bakgrunder 

Intervjuerna innehöll 

demografiska frågor. 

Processen av 

rekrytering pågick 

tills inga nya teman 

gick att påträffa. 

Den kvalitativa 

delen 

analyserades 

under öppen 

kodning och 

kategoriserades 

av olika 

teman.  Den 

kvantitativa delen 

utfördes genom 

en jämförelse av  

de deltagande 

sjuksköterskorna 

och av 26 

patienters svar i 

enkäten DCT. Av 

dessa utfall så 

skapades teman 

som sedan låg till 

grund för 

resultatet.  
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Peterson et 

al. (2019) 

What is it 

so 

stressful 

about 

caring for 

a dying 

patient? A 

qualitative 

study of 

nurses&#3

9; 

experience

s.  

En kvalitativ 

analysmetod 

som baserades 

på online 

undersökningar 

och 

demografiska 

frågor 

utarbetade av 

ett förarbete 

med hjälp av 

litteratur. Två 

analysskalor 

användes: 

Neimeyer- och 

Moore skalan 

samt Frommelt 

skalan.  

Studiedeltagarn

a var 15 

sjuksköterskor 

och 

omvårdnadsstud

enter.  

Ålder: 20-54. 

Kvinnor: 12  

Män: 3 

Erfarenhet: 4 

månader - 10 år.  

Intervjun baserades på 

demografiska frågor 

och hade formats med 

hjälp av online 

undersökningen samt 

analysskalor. 

Onlineundersökni

ngarna kodades 

för att skapa 

inledande teman. 

Dessa jämfördes 

sedan för att 

skapa 

underteman. 

Fortsättningsvis 

så genomfördes 

ytterligare 

intervjuer som 

var grundade i 

dessa. Detta 

granskades för att 

sedan skapa 

resultatet. 

Zadeh, S-R., 

Eshelman, 

P., Setla, J. 

& 

Sadatsafavi, 

H. (2018) 

Strategies 

to Improve 

Quality of 

Life at the 

End of 

Life: 

Interdiscip

linary 

Team 

Perspectiv

es.  

En kvalitativ 

etnografisk 

studie 

131 deltagare 

med olika titlar 

inom hälso- och 

sjukvård: läkare 

och 

sjuksköterskor. 

De arbetade 

inom enheter 

som utövade 

palliativ vård i 

hemmiljö, 

vårdhem och på 

en palliativ 

avdelning på ett 

slutenvårdssjuk

hus.  

Fokusgrupper sattes 

ihop i början av 

studien. Sedan 

anordnades möten där 

sjuksköterskorna fick 

sitta ner med 

forskarna. En obruten 

undersöknings låda 

placerades ut i ett 

gemensamt område 

där deltagarna fick 

lägga sina svar.   

Svaren 

bearbetades med 

en kvalitativ 

innehållsanalysm

etod.    
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Bilaga 2, Tabell 3. 

Författare, syfte och resultat av utvalda studier 

Författare Syfte Resultat 

Arnaert, A. & 

Wainwright, 

M. (2009) 

Denna studie syftade till att undersöka 

erfarenheter, perspektiv och reflektioner 

från sjuksköterske-specialister i 

palliativ hemsjukvård, som dels 

ansvarade för vården av patienterna 

samt att dela med sig av sina kunskaper, 

färdigheter och erfarenheter med andra 

hemsjukvårdssköterskor. 

I resultatet så framkom tre huvudteman som 

visade på de viktigaste enligt 

sjuksköterskorna inom den palliativa 

hemsjukvården. (1) Erkänna ens egna 

begränsningar och mänsklighet (2) Bygga ett 

samarbetspartnerskap. (3) Lagarbete och 

implementering av palliativa team för 

hemsjukvård. Sjuksköterske-specialister har en 

viktig roll i den palliativ hemsjukvården som 

både vårdgivare och som resurser för 

expertkunskap för andra sjuksköterskor som tar 

hand om palliativa patienter.  

Dillworth et al. 

(2015) 

Syftet med denna studie var att 

undersöka viktiga frågor inom palliativ 

vård och beslutsfattandet i slutet av 

livet identifierade av sjuksköterskor på 

ett sjukhus.   

Resultatet lyfter fram brister över utbildning för 

sjuksköterskor inom området, kommunikationen 

mellan inblandade parter i beslutsprocessen samt 

tillgängligheten av vårdplatser där palliativ vård 

utövas.   

Funk, M L., 

Peters, S., 

&amp; Roger, 

S K. (2017) 

Syftet med denna studie var att ta reda 

på hur vårdpersonalen tolkar personlig 

sorg relaterad till patientens död 

Sjuksköterskornas berättelser om att undertrycka 

och hantera sorg. Sjuksköterskorna kämpade ofta 

med att hitta tid och utrymme att hantera sorg 

och mötte ofta normativa begränsningar för 

sorgeuttryck på jobbet. Resultatet påvisar hur 

sjuksköterskor dras mellan att upprätthålla både 

vårdande och professionella identiteter i 

samband med kulturella och materiella 

begränsningar.  

Hilding, U., 

Allvin, R., & 

Blomberg, K. 

(2018) 

Syftet med denna studie var att 

undersöka strategier som sjuksköterskor 

använder för att underlätta övergången 

från kurativ vård till palliativ 

omvårdnad för patienter med obotlig 

sjukdom 

Resultaten i studien påvisar att sjuksköterskornas 

roll innefattar stöttning till den sjuke samt dess 

anhöriga under övergången till palliativ vård. Det 

visar hur sjuksköterskorna använde strategier 

som krävde kunskap om övergångsprocessen 

samt förmågan att identifiera och tillgodose 

patienters och familjers unika behov. Det 

framkom att patientens svåra situation måste 

hanteras genom en uppföljning efter att ha 

informerat om övergången från kurativ till 

palliativa vård.  

Kaasalainen et 

al. 

(2013)  

Syftet med denna studie var att 

undersöka sjuksköterskornas roll i att 

ge palliativ vård.  

Resultatet visar att sjuksköterskor tillhandahåller 

palliativ vård genom att kommunicera med flera 

olika parter, som patient, anhöriga, läkare. 

Sjuksköterskor lär ut och utbildar samtliga under 

processen och på så vis främjas upplevelsen av 

en god död för alla inblandade.   



 

44 

 

Keall MS, R., 

Clayton M, J. 

& Butow, P. 

(2014) 

Syftet med studien var att undersöka 

svårigheter och strategier som 

australiensiska palliativa sjuksköterskor 

identifierar. Detta för att kunna ge en 

fullgod existentiell och andlig vård för 

palliativa patienter. 

I resultatet av studien framkom vikten av att 

sjuksköterskor bör ha en god 

kommunikationsförmåga och exempel på frågor 

som de använder för att "skapa öppningar". 

Svårigheter identifierades genom brist på tid, 

färdigheter, integritet och rädsla för att säga fel 

saker, olösta symtom och skillnader i kultur eller 

övertygelse. Sjuksköterskorna uppmanade till 

nya strategier som inkluderade följande: att 

genomföra vidareutbildning, vara självmedveten 

och inse vikten av sin egen inställning som bidrar 

till djupgående samtal och interaktioner samt att 

utföra god dokumentation. 

Luxardo, N., 

Padros, C-V & 

Tripodoro, V. 

(2014) 

Syftet med denna studie var att beskriva 

attityder och erfarenheter hos personal 

vid vårdandet i slutfasen av döende 

patienter.  

Resultaten påvisade att patienter upplevde en god 

palliativ vård då sjuksköterskorna symtomlindrat 

de fysiska symtomen och när anhöriga var 

delaktiga under processen. Resultatet påvisa en 

svårighet hos sjuksköterskorna, att deras privata 

liv påverkades av att ta beslut kring vården av 

den sjuke.  

Olsman et al. 

(2014) 

Syftet med denna studie var att beskriva 

sjuksköterskans perspektiv på hopp 

genom att undersöka deras egen 

inställning till begreppet samt 

användning av det i vården av patienter 

och anhöriga 

Sjuksköterskorna beskrev hoppet hos patienter, 

deras familjer eller sig själva som ett begrepp 

som stod för säkerhet, styrka, harmoni och 

vision. Genom ökad förståelse för detta så 

förbättrade sjuksköterskorna deras 

kommunikationsförmåga i den palliativa vården 

och arbetet med att inge hopp hos patienterna.  

Parola et al. 

(2018) 

Syftet med denna studie var att beskriva 

upplevelserna från sjuksköterskor inom 

palliativ vård  

Resultatet visar sjuksköterskornas upplevelse av 

förhållandet till patient, anhörig samt till sig själv 

under utförandet av palliativ vård. Hur denna typ 

av vård är utmattande för sjuksköterskan och den 

stora betydelsen att jobba i ett team.   

Periyakoil, V 

S., Stevens, M 

& Kraemer, H. 

(2013) 

Syftet med denna studie var att 

karakterisera hur uppfattningen hos 

sjuksköterskor från olika kulturer 

vårdade patientens värdighet i slutet av 

livet 

Resultatet visade att sjuksköterskorna ansåg att 

patientens värdighet försvann när deras önskemål 

inte genomfördes och när de behandlas utan 

respekt. Sjuksköterskor födda utomlands ansåg 

att patientens värdighet inte uppnåddes om deras 

önskemål inte genomfördes. Det framkom även 

att dokumentera om patientens önskemål var 

viktigt tidigt i sjukdomsförloppet för att bevara 

patientens värdighet. 

Peterson et al. 

(2019) 

Syftet med denna studie var att 

undersöka aspekterna kring hur 

omvårdnaden av den palliativa 

patienten orsakade 

stress för sjuksköterskorna.  

Resultatet påvisade hur sjuksköterskor uttryckte 

oro för patienterna och deras anhöriga, vilket 

resulterad i kommunikationsutmaningar som 

ledde till stress för sjuksköterskorna.  

Zadeh, S-R., 

Eshelman, P., 

Setla, J. & 

Sadatsafavi, H. 

(2018) 

Syftet med denna studie var att lyfta 

erfarenheter och strategier från 

sjuksköterskorna inom palliativ vård.  

Resultatet visade ett flertal strategier som 

sjuksköterskorna använde sig av för att förbättra 

och skydda livskvaliteten hos patienter och deras 

anhöriga. 
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Bilaga 3, Tabell 4 

Exempel av utförd relevansgranskning enligt bifogade mall. 

 

Keall MS, R., Clayton M, J. och Butow, P. (2014) 

  

 
Ja Delvis Nej 

1. 

Är det fenomen (d.v.s. det som 

studeras) som studeras i granskad 

studie relevant i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

x 

 

 

  

2 

Är de deltagare som ingår i granskad 

studie relevanta i förhållande till det 

aktuella syftet*? 

 

x 

 

 

 

 

 

 

3. 

Är det sammanhang (kontext) som 

studeras i granskad studie relevant i 

förhållande till det aktuella syftet*? 

 

x 

 

 

  

4. 

Är granskad studies ansats och 

design studie relevant i förhållande 

till det aktuella syftet*? 

 

x 

 

 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 

granskad studie inkluderas för 

kvalitetsgranskning i den aktuella 

studien**? 

x 

 

 

 

  

* Med detta menas syftet med er litteraturstudie. 

** Med detta menas er litteraturstudie 
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Bilaga 4, Tabell 5 

Exempel av granskning av kvalitativa artiklar utifrån mall  

 

 How do Australian 

palliative care nurses 

address existential and 

spiritual concerns? 

Facilitators, barriers 

and strategies 

Ja, med motiveringen att… 

Delvis, med 

motiveringen 

att… 

Nej, med 

motiveringen 

att… 

Går ej att 

bedöma, 

med 

motiveringen 

att… 

Syfte 

1. 

Är den granskade 

studiens syfte tydligt 

formulerat? 

 
Ja, en tydlig beskrivning finns i 

abstract. 

   

Metod 

2. 

Är designen lämplig 

utifrån studiens 

syfte? 

Ja, då man vill undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter, 

perspektiv och reflektioner av den 

palliativa vården så är en intervju 

med öppna frågor relevant. 

   

3. 
Är metodavsnittet 

tydligt beskrivet? 

Ja, man får tydlig information om 

hur de gått tillväga för att samla 

material till resultatet av studien. 

   

4. 

Är deltagarna 

relevanta i 

förhållande till 

studiens syfte? 

Ja, då man använt sig av  

sjuksköterskor i palliativ vård, så är 

de relevanta till studiens syfte. 

   

5. 

Är 

inklusionskriterier 

och eventuella 

exklusionskriterier 

beskrivna? 

 

 

 

 

 

 Nej, kan inte 

läsa om det 

någonstans. 

 

6. 

Är det sammanhang 

(kontext) i vilket 

forskningen 

genomförs 

beskrivet? 

 

 

 

 

 

Delvis, de är 

beskrivna i den 

bemärkelse att 

man utförde 

telefonintervjuer 

eller personliga 

möten, men det 

var upp till 

deltagande 

sjuksköterskor 

att bestämma 

vad som kändes 

bäst för dem. 

Det är däremot 

ingen 

djupgående 

beskrivning av 

vardera 

intervjuer. 

  

7. 

Är metoden för 

datainsamling 

relevant? 

Ja, då ett induktivt tillvägagångssätt 

gjorde att intervjupersonernas citat 

kunde utgöra grunden för förståelse 

för utredaren. 

   

8. 

Är analysmetoden 

redovisad och tydligt 

beskriven? 

Ja, en beskrivning av hur resultaten 

av intervjuerna analyseras beskrivs. 

Intervjupersonernas citat utgjorde 
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grunden för förståelse för utredaren, 

snarare än hypoteser som dikterar 

analyserna av uppgifterna. 

9. 
Görs relevanta etiska 

reflektioner? 

Ja, de beskriver kortfattat att ett 

etiskt godkännande beviljades av 

University of Sydney, Human 

Committee och Ethics Committee. 

Alla deltagare gav informerat och 

skriftligt samtycke. 

   

Resultat 

10. 

Är det resultat som 

redovisas tydligt och 

relevant i förhållande 

till studiens syfte? 

Ja, då denna studie identifierade 

problemområden som 

sjuksköterskor känner i den 

palliativa vården. Saker som 

underlättar, olika hinder och 

strategier för att tillhandahålla 
andlig vård som uppfattas av 

palliativ vård. 

   

Diskussion 

11. 

Diskuteras den 

kliniska betydelse 

som studiens resultat 

kan ha? 

Ja, fynden av studien kan utgöra en 

del av ett 

kommunikationsutbildningsprogram 

för sjuksköterskor som bygger på 

begreppet terapeutiska 

sjuksköterska-patientförhållanden 

och rollen som modeller av 

omvårdnad och används i både 

palliativ och icke-palliativ vård. 

Ytterligare forskning om 
vårdmodeller för att förbättra 

patienterna upplevelse av palliativ 

vård inom alla vårdområden bör 

genomföras. 

   

12. 

Finns en kritisk 

diskussion om den 

använda metoden 

och genomförandet 

av studien? 

Ja, man lyfte bland annat att 

begränsningarna för denna studie 

var den måttliga storleken på 

deltagare. De svarande frågades inte 

direkt om deras personliga 

upplevelse av förlust eller vård av 

en nära anhörig.  

   

13. 

Är 

trovärdighetsaspekter 

för studien 

diskuterade? 

 

 

 

 

 

 

Delvis, detta 

hänger ihop 

med den 

kritiska 

diskussionen. 

En aspekt var 

att deltagarna 

var självutvalda 

och resultatet 

kan därför vara 

potentiellt 

partisk. 

  

 

 


