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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienten i livets slutskede ställs inför faktum att vårdens inriktning ej är kurativ. 

Palliativ vård är en specialiserad vårdform och bör ges till alla svårt sjuka och döende 

patienter oavsett vart de erhåller vård. Värdet av en individualiserad och personcentrerad vård 

i livets slutskede blir mer aktuell för att lindra den existentiella kris som kan uppstå hos 

patienten. Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskans omvårdnad, genom interaktion och 

intersubjektivt utbyte, kan lindra existentiell kris och bidra till en god död för svårt sjuka och 

döende patienter. Metod: En allmän litteraturstudie av tolv vetenskapliga artiklar. Resultat: 

Tre teman identifierades vid innehållsanalys av artiklarna: kommunikation, relationer och 

utbildning. Relevansen av att sjuksköterskors omvårdnadskompetens och interaktion blev 

framträdande i mötet med svårt sjuka och döende patienter. Slutsats: Bekräftelse av 

patientens autonomi och värdighet emedan denne erhöll omvårdnad av sjuksköterskan 

påvisades minska patienters existentiella kriser. Detta ökade även möjligheten till en god död. 

Klinisk betydelse: Litteraturstudien påvisade att det existerar ett behov av att sjuksköterskor 

erhåller vidareutbildning och stöd i sitt arbete. Sjuksköterskor som möter svårt sjuka och 

döende patienter behöver en ökad insikt och förståelse i värdet av att ett holistiskt perspektiv 

av patienten kan resultera i en mer patientsäker och ökad personcentrerad vård vilket kan 

kopplas till ökad möjlighet till lindrad existentiell kris och en god död. 

 

Nyckelord: Existentiell kris, god död, livets slutskede, palliativ vård, personcentrerad vård, 

spiritualitet. 

  



ABSTRACT 

Background: The patient at the end-of-life face the fact that their care is no longer curative. 

Palliative care is a specialist care and ought to be bestowed to at all very sick or dying patients 

wherever they are receiving care. The value of an individualized and person-centered care at 

the end-of-life becomes more relevant to alleviate an existential crisis that can occur within 

the patient. Aim: To describe how nursing care, through interaction and intersubjective 

exchange, can alleviate existential crisis and contribute to a good death for sick and dying 

patients. Method: A general literature study of twelve scientific articles. Result: Three 

themes were identified through content analysis: communication, relations and education. The 

importance of nursing care and interactions became evident upon meeting very sick and dying 

patients. Conclusion: Affirmation of patients’ autonomy and dignity while receiving nursing 

care were found to reduce patients’ existential crisis. This also increased the possibility of 

obtaining a good death.  

Clinical relevance: This literature study manifests that there exists a need for nurses to 

receive further education and support in their work. Nurses need an increased understanding 

and awareness of a holistic perspective of the patient can lead to a more safe and person-

centered care and is linked with increased alleviated existential crisis and a good death. 

 

Keywords: End-of-life, existential crisis, good death, palliative care, person-centered care, 

spirituality. 
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INTRODUKTION 

I livets slutskede kan patienten ställas inför en sista existentiell kris. Såväl personlig 

utveckling som meningen med livet ställs på sin spets. Patienten kan komma att uttrycka ett 

behov av att söka svar på meningen med livet, inom existentiella och spirituella dimensioner, 

för att finna harmoni med den stundande döden. I kombination med en allt äldre befolkning i 

Sverige, vilket påvisas av Statistikmyndigheten (SCB, 2018), kommer detta, enligt World 

Health Organization (WHO, 2018), såväl lokalt som globalt, leda till en ökad efterfrågan på 

vård av patienter i livets slutskede. Även behovet av att vårdpersonal innehar relevant 

kunskap för att patienten ska erhålla en god död. 

Konceptet en god död – en död med bibehållen värdighet och självbestämmande, samt 

sjuksköterskans roll i detta, kommer att integreras med Watsons omvårdnadsteori, mänsklig 

omsorg. 

Valet av ämne är sprunget ur ett genuint intresse som väckts i möten med patienter vilka 

befunnit sig i slutfasen av sina liv. Detta har givit en fördjupad insikt om patientgruppens 

utsatthet samt en önskan att öka förståelsen på vilket sätt sjuksköterskans omvårdnad kan 

främja ett värdigt avslut.  

BAKGRUND 

Den sista livskrisen – en existentiell kris 

En existentiell kris utgörs av en, för individen, subjektiv känsla men genomgående kan det 

beskrivas att en individ upplever att deras liv och existens, i större eller mindre grad, är hotad 

(Sand & Strang, 2013). En mer övergripande beskrivning av Boston, Bruce och Schreiber 

(2011) definierade att patienten i livets slutskede upplevde en känsla av att livet förlorat all 

mening, ett sökande efter svar i syftet med dennes existens samt en förstärkt rädsla inför 

döden. 

Vid vård i livets slutskede kan det, för såväl patienten som närstående, uppkomma 

existentiella kriser vilket beskrivs av Sand och Strang (2013) som relaterat till en tudelning av 

patientens autonomi och initierad av en rädsla inför döden. Autonomi kan i korta drag 

beskrivas som en förmåga att bevara kontroll över vad som sker i ens tillvaro (Brown, 

Johnston & Östlund, 2011). En av patienten vanligt förekommande upplevelse, vid förlorad 

autonomi, är känslan av att vara låst i en situation de förlorat kontrollen över (Strang & 
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Strang, 2012). Den fysiska smärtan kan intensifiera tudelningen i patientens identitet och 

enligt Strang och Strang (2012) kan detta ytterligare förstärka patientens dödsångest. De 

existentiella processerna som kan ske i patienten i samband med ett brytpunktssamtal – där 

kurativ vård övergår till palliativ vård, kräver medvetenhet och känsla hos sjuksköterskan 

påpekades av Minton, Isaacson, Varilek, Stadick och O’Connell (2018). da Silva, Pereira och 

Mussi (2015) diskuterade möjligheten att mildra den sista livskrisen genom beaktande av 

patientens individuella önskemål i livets slutskede. De uttryckte frågeställningar om relevanta 

faktorer, för patienten, för att skapa och uppleva en känsla av helhet.  

Värdet av att sjuksköterskan har en god kommunikativ förmåga belystes av Anderson, Bloch, 

Armstrong, Stone och Low (2019) och Brown et al. (2011). Patientens exponering inför 

slutgiltiga besked ökade deras behov av en, med sjuksköterskan, individualiserad 

kommunikation. Ur en annan vinkel artikulerade Callaghan och Fanning (2018) hur 

vårdpersonals egna förutfattade meningar kunde åstadkomma barriärer gentemot patientens 

berättelse av dennes upplevelse och önskemål. Barrere och Durkin (2014) klarlade 

svårigheten som sjuksköterskor, särskilt nyexaminerade, upplevde i kommunikation med svårt 

sjuka och döende patienter relaterat till att bistå med tröst i livets slutskede.  

Minton et al. (2018) tydliggjorde ett behov av en ökad spirituell medvetenhet hos 

sjuksköterskor som vårdar patienter vilka är nära döden. Även Anderson et al. (2019) lyfte 

patientens behov av stöd i spirituella frågeställningar och att närstående ofta efterfrågade detta 

men att det alltför ofta förbisågs. Minton et al. (2018) betonade att det fanns brister i 

existentiella och spirituella moment i utbildningen av sjuksköterskor och konkluderade att 

mer oerfarna sjuksköterskor tenderade att bortse från patientens psykiska mående och inte 

uppbar förmågan att se helheten, holismen, hos patienten. Detta bekräftas även av Barrere och 

Durkin (2014) genom anmärkande om att sjuksköterskor saknade förberedelse att möta 

patienten i livets slutskede. Det krävs självkännedom och mod hos sjuksköterskan för att våga 

ställa frågor av mer känslig karaktär framhöll Minton et al. (2018). Även mod att stanna och 

lyssna på vad patienten verbalt förmedlade och även en känslomässig lyhördhet för vad denne 

inte förmedlade. Detta är även en fråga som Hussin, Wong, Chong & Subramanian (2018) 

betonade som ytterst relevant. De påtalade detta ur synvinkeln avseende sjuksköterskors egna 

tankar om döden i kombination med en stressfull arbetsmiljö. Detta fann de leder till 

emotionell trötthet, fatigue, hos sjuksköterskan. Enligt Hussin et al. (2018) utgjorde detta 

barriärer som motverkade deras förmåga att till fullo bistå den döende patienten i dennes 
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existentiella kris. Vidare menade de att det även kan ha en underminerande effekt på 

patientens möjlighet att uppnå en god död. 

Palliativ vård - Vård i livets slutskede 

Palliativ vård bedrivs som en specialiserad vårdform men detta exkluderar inte att sådan vård 

bedrivs inom andra vårdenheter (da Silva, Pereira och Mussi, 2015). Vård av patienter i livets 

slutskede kan således ske inom alla instanser där döende patienter tas emot. Att erhålla en god 

och individualiserad vård i livets slutskede är en mänsklig rättighet enligt WHO (2018). 

Ordet palliativ härstammar från latinets pallium vilket betyder mantel och utgör en symbolik 

för palliativ vård. Av Strang och Beck-Friis (2012) beskrivs att patienten inom palliativ vård 

ska erhålla adekvat lindring samt att vårdpersonal erbjuder en respektfull omvårdnad, 

engagerar sig helhjärtat i patienten samt uppvisar medvetenhet och empati inför dennes 

situation. I Sverige finns ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” 

(Socialstyrelsen, 2013). Dess syfte är att bidra med stöd samt styrning för denna 

specialiserade verksamhet. Däri fastslås att den palliativa vården i Sverige är ojämlik 

avseende exempelvis tillgången till detta för alla och envar i behov av det. Kunskapsstödet har 

som syfte att skapa en mer likvärdig vård i hela landet. De fem fundamenten inom palliativ 

vård är symtomlindring, tvärprofessionellt samarbete, samtal, social interaktion och stöd till 

närstående (Socialstyrelsen, 2013).  

Ett brytpunktssamtal skall enligt Socialstyrelsen (2011) genomföras då patienten inte längre 

anses uppnå adekvat effekt av kurativ vård. Detta ska ske oavsett vart patienten erhåller vård. 

Samtalet bör, under optimala förhållanden, leda fram till ett samförstånd och en 

överenskommelse gällande inriktningen av den fortsatta vården (Socialstyrelsen, 2011). 

Palliativ vård avser, i en större utsträckning än mer sedvanlig vård, subjektiva och 

intersubjektiva möten mellan sjuksköterskan och patienten enligt Karlsson, Roxberg, Barbosa 

da Silva och Berggren (2010). De betonade att det medför ett ökat etiskt förhållningssätt samt 

ansvar inför patienten avseende problemlösning och beslutfattande. Enligt Brown et al. (2011) 

ska ett särskilt fokus, inom palliativ vård, anbringas att patienten tillåts bevara sin värdighet 

ända till slutet. 

WHO (2019) påpekar att döden inte ska påskyndas inom palliativ vård utan bestå utav fysisk, 

psykologisk, andlig samt psykosocial lindring. Vidare krävs det, för att åstadkomma adekvat 

lindring till svårt sjuka och döende patienter, insikt i medicinska effekter och biverkningar 
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och hur de kan begränsas (Socialstyrelsen, 2011). Detta påkallar en medicinsk kompetens 

samt ett tvärprofessionellt samarbete enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Konklusionen av detta 

blir att då kurativ vård övergår till palliativ ska besluten vara baserade på en erforderlig 

medicinsk bedömning och ske i samförstånd med patienten och närstående (Socialstyrelsen, 

2011).  

Att vidareutbilda sjuksköterskor i att ha engagerade samtal med de döende patienter som 

befinner sig inom palliativ vård accentuerades av Harden, Price, Duffy, Galunas och Rodgers 

(2017). De noterade att den verbala och ickeverbala kommunikationen hos sjuksköterskor 

inom detta område är i behov av att förbättras vilket även påvisades av Anderson et al. (2019). 

De påtalade att det inte är tillräckligt att införa riktlinjer för kommunikation utan en 

nödvändighet att de implementerades i klinisk verksamhet och övades kontinuerligt. 

Personcentrerad vård 

Detta beskrivs av Stålenhag och Sterner (2019) i betydelsen av att det tvärprofessionella 

teamet ser patienten som en autonom individ och bejakar dennes fria vilja. Att sjuksköterskan 

innehar ett holistiskt perspektiv av patienten krävs för att bemöta såväl det somatiska som 

psykiska i ett. Personcentrerad vård lyftes av Brown et al. (2011) genom att de betonade 

patientens delaktighet i dennes kommande vård och relevansen av att i största utsträckning 

tillmötesgå patientens önskemål. Halldorsdottir (2012) betonade att kärlek ska utgöra kärnan i 

omvårdnad av patienten. 

En frustation som kan uppstå hos sjuksköterskor beskrevs av Karlsson et al. (2010). Det sker 

genom att sjuksköterskan kan uppleva att patientens önskemål ej tillvaratogs till förmån av 

läkarens bedömning. Sjuksköterskor i studien beskrev situationer där patienten ej önskade 

erhålla fler tester eller undersökningar men att detta åsidosattes varvid den personcentrerade 

vården fallerade. Om det uppstår skiljaktighet i förväntningar av vården mellan 

sjuksköterskan och patienten kan detta leda till ett missnöje av omvårdnaden samt misstro mot 

vården (Halldorsdottir, 2012). Men genom att, på patientens nivå, kommunicera innebörden 

av dennes vård och sammanföra all information från tvärprofessionella teamet, belyste 

Anderson et al. (2019), att det är sjuksköterskor som tydligast bidrar till en personcentrerad 

vård. 
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BÄRANDE BEGREPP 

Det bärande begreppet är ”en god död”. Detta kommer att utforskas ur synvinkeln hur 

sjuksköterskan kan bidra till att patienten, oavsett vårdinstans, ges möjlighet att uppleva en 

god död på individens nivå och önskemål. 

En god död 

Innebörden av en god död förklaras av Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012), 

att patienten i livets slutskede ges möjlighet samt utrymme att behålla värdighet och 

autonomi. Att erhålla möjlighet att lösa konflikter, ordna relationer samt mottaga lindring från 

fysisk smärta är relevanta frågor där sjuksköterskans kompetens inom omvårdnad 

aktualiseras.  

Den fysiska smärtan, som patienten i livets slutskede kan uppleva, kan framkalla psykisk 

smärta i form av ångest och ilska påpekade Strang (2012). Även smärtan av att skiljas från 

närstående kan accelerera patientens existentiella kris. Karlsson et al. (2010) talade om 

problematiken kring adekvat smärtlindring och att sjuksköterskor kan uppleva sig som 

beroende av läkaren för att erbjuda detta. En annan punkt de belyste, var sjuksköterskans 

upplevelse av att deras mer holistiska beskrivning av patienten ej alltid hörsammades av 

läkaren. En god död, underströks av Pattison, Carr, Turnock och Dolan (2013,) ska ej vara för 

kort eller för lång. En för snabb död skapade försvårande möjligheter att frambringa en god 

död och en utdragen process kunde väcka falskt hopp för patienten och närstående.  

Motsatsen, en dålig död, avses enligt Brown et al. (2011) en död präglad av bristande 

förberedelse, konflikt och förlorad värdighet men även bristfällig symtomlindring innan 

döden. 

Att även ta närståendes upplevelse i beaktande av patientens död är väsentlig. Detta 

påpekades av Hirooka, Fukahori, Taku, Togari och Ogawi (2017) genom att även närstående 

kan komma att genomgå en kris vilket kunde leda till traumatiska upplevelser. För de 

närstående kunde då frågor uppkomma om den avlidne gavs möjlighet till en god död samt ett 

ifrågasättande av omvårdnaden i livets slutskede.  
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TEORETISKT PERSPEKTIV 

Mänsklig omsorg 

I detta arbete kommer omvårdnadsteorin om mänsklig omsorg grundad av Jean Watson 

(1993) att utgöra ett teoretiskt perspektiv. Sjuksköterskans omvårdnad av patienter i livets 

slutskede kommer integreras med Watsons teori med intentionen att skapa en annan aspekt av 

omvårdnaden av en döende människa. Detta med avsikten att bredda kunskapen för hur 

vårdpersonal kan möjliggöra att svårt sjuka och döende patienter erhåller en god död. 

Watsons teori om mänsklig omsorg avses att främst användas inom kurativ vård (Watson, 

1993). I detta arbete undersöks hur denna teori kan vara applicerbar inom vård i livets 

slutskede. Detta relaterat till att Watson (1993) beskriver relevansen av att ta tillvara 

patientens andliga och intellektuella kapacitet och därigenom kan detta nyttjas för att 

patienten ska erhålla en känsla av harmoni inför döden. Patientens värdighet och autonomi 

stärks på detta sätt ända till slutet. Detta är en process där sjuksköterskan kommer att 

samverka med patient och bidra med sin omvårdnad för att åstadkomma en god död.  

Watsons omvårdnadsteori kallas ”human caring” - mänsklig omsorg. Den beskrivs av Watson 

(1993) som en omsorgens vetenskap. En av Watsons grundtankar är den av att sjuksköterskor 

bör ifrågasätta rent vetenskapliga former av omvårdnad och lyfta in den subjektiva sfären för 

att skapa ett unikt och holistiskt möte med patienten (Watson 1993). Sjuksköterskan ska ha 

intentionalitet i sin omvårdnad. Att se värdet i patienten och erkänna denna som en egen, 

autonom individ med en frihet att fatta egna beslut. Vidare påtalar Watson (1993) relevansen 

av att vara mottaglig för patientens upplevelse och känslostämningar. Sjuksköterskor i sin 

profession har ett samhälleligt och etiskt ansvar att utforma omvårdnad för en enskild individ 

med en beredskap att möta nya behov allt eftersom de uppstår (Watson, 1993). Fundamentet i 

omvårdnadsteorin är att inneha en grundläggande kärlek och tillit till sig själv, livet, 

människor i ens omgivning och världen. Med andra ord ska sjuksköterskan i relation med 

patienten bibehålla en känslighet gentemot sin egna individ och sin omgivning för att utveckla 

omvårdnaden och se till både kroppen och själen – helheten (Watson 1993).  

PROBLEMFORMULERING 

Befolkningen i världen blir allt äldre vilket leder till att människor i större utsträckning avlider 

till följd av åldersrelaterade och kroniska sjukdomar. Därmed påvisas att behovet av en 
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palliativ vård således kommer att öka i relation till en allt äldre befolkning globalt såväl som i 

Sverige. I vården av svårt sjuka och döende patienter påvisas det i tidigare forskning att en 

god omvårdnad av sjuksköterskan kan bidra till att lindra de existentiella kriser vilka kan 

uppkomma i samband med att vården skiftar från kurativ till palliativ vård. Genomgående 

synliggörs betydelsen av en meningsfull omvårdnad från sjuksköterskan kombinerat med en 

individualiserad vård kan skapa ett intersubjektivt utbyte, bidra med stöd i spirituella 

frågeställningar och därigenom möjliggöra en större harmoni för patienten i livets slutskede. 

Tidigare forskning belyser flertal brister inom vården av svårt sjuka och döende patienter 

varvid ämnet är aktuellt och i behov av att utforskas i större utsträckning för att generera en 

större kunskap och evidens. Fokus behöver läggas på sjuksköterskans roll i detta då denne är i 

en nyckelposition med ett mer holistiskt perspektiv av patienten och den som bör utforma en 

individuellt anpassad personcentrerad vård. 

SYFTE 

Att beskriva hur sjuksköterskans omvårdnad, genom interaktion och intersubjektivt utbyte, 

kan lindra existentiell kris och bidra till en god död för svårt sjuka och döende patienter.   
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METOD 

Design 

Examenarbetet utgörs av en allmän litteraturstudie med 11 kvalitativa artiklar och en (1) 

artikel med mixad studie. Av Polit och Beck (2017) beskrivs litteraturstudie som en metod där 

det, genom befintlig kunskap, genomförs en kritisk summering av en eller flera 

frågeställningar vilka läggs i ett särskilt fokus. En litteraturstudies ändamål är enligt Forsberg 

och Wengström (2016) att ställa samman och beskriva relevansen samt synliggöra 

frågeställningar inom ett specifikt forskningsområde. Merparten av artiklar i aktuellt arbete 

har en kvalitativ design. Detta avser artiklar med syfte att på ett objektivt sätt skildra, klargöra 

och tyda upplevelser eller skeenden ur en annan individs subjektiva perspektiv (Forsberg & 

Wengström, 2016). Fokus i aktuellt arbete är människor, interaktioner och upplevelser, detta 

beskrivs av Kristensson (2014), som grunden i kvalitativ forskning med ett syfte att uppnå en 

fördjupad insikt i valt fenomen. Grunden i kvalitativa studier är insamlande av data från 

deltagares berättelser med ett helhetsperspektiv och en flexibel metod för analys, vilken 

anpassas efter vad som framkommer under studiens gång (Polit & Beck, 2017). För att skapa 

en systematik för arbetet nyttjades Polit och Beck (2017) niostegs modell för litteraturstudier. 

Steg ett (1) avser att utkristallisera ett syfte för arbetet samt en problemformulering. Dessa har 

omformulerats i viss mån allt eftersom arbetet fortskridit. 

Urval 

Inklusion- och exklusionskriterier var relevanta att beakta för att skapa en avgränsning som 

motsvarade arbetets syfte. Polit och Beck (2017) beskriver att inklusionskriterier ska 

motsvarar arbetets syfte och problemformulering. Valet av artiklar inkluderade vård av svårt 

sjuka och döende patienter, dess relation med sjuksköterska och dennes interaktion med den 

döende patientens närstående. Genomgående inklusionskriterie är att patienten ej behandlas 

kurativt utan anpassning till palliativ vård skett eller kommer att ske. Exklusionskriterier 

beskrivs av Polit och Beck (2017) som kriterier som inte är önskvärda och således inte 

relevanta för att besvara arbetets syfte. Således valdes artiklar bort avseende vård av barn i 

livets slutskede. Samtliga artiklar har sökts med peer-reviewed vilket beskrivs av Polit och 

Beck (2017) som en generellt högre vetenskaplig kvalité och tillför en validitet till studierna. 

Sökningarna har avgränsats mellan åren 2010–2019 för att få med ett större urval och bredare 

perspektiv. Men avgränsningen i årtal ger tillgång till mer aktuell forskning. Ingen geografisk 
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avgränsning har gjorts men däremot söktes artiklar på enbart engelska och svenska. Det 

existerade inget medvetet inklusionskriterie att inkludera kvalitativa artiklar utan detta föll sig 

som så relaterat till att aktuellt arbetes syfte knyts till upplevelser och berättelser av studiernas 

deltagare vilket återfinns främst i kvalitativa studier.  

Datainsamling 

Genom att i steg två (2) av niostegsmodellen (Polit & Beck, 2017) genomföra sökningar i 

relevanta databaser med adekvata sökord för att besvara arbetets syfte. Initialt genomfördes 

sökningar för artiklar till resultatet i såväl PubMed, CINAHL och MEDLINE. PubMed 

exkluderades som databas relaterat till att efter en initial granskning påträffades artiklarna 

även i CINAHL och MEDLINE. Sökningarna genomfördes i CINAHL enskilt samt 

kombinerat databaserna CINAHL och MEDLINE. Dessa databaser är kopplade till 

vetenskapsområdet omvårdnad och värderas av Polit och Beck (2017) inneha en hög 

vetenskaplig kvalité. Sökorden för resultatdelens artiklar har sökts med ”AND” för att 

sammankoppla sökorden. Frassökning och trunkering (*) beskrivs av Polit och Beck (2017) 

görs med avsikt att hålla samman sökorden med citattecken samt att genomföra sökning för 

att erhålla alla former av grundordet med hjälp av en asterisk. Sökord: palliative care, 

“palliative care”, nursing*, communication, existential, ”end of life”, good death.  

Sökning nummer ett (1), av artiklar till resultatet, genomfördes i CINAHL med sökorden 

”palliative care” och ”nursing” vilket resulterade i 4038 träffar och av dessa lästes 782 

abstracts. Initialt valdes 16 artiklar ut för granskning och av dessa valdes totalt sju (7) artiklar 

ut till resultatet. I sökning nummer två (2) som genomfördes i databaserna CINAHL och 

MEDLINE med sökorden ”palliative care”, ”end-of-life” samt ”good death” vilket genererade 

138 träffar. Av dessa lästes 52 abstracts, de som ratades berodde på att titel ej ansågs relevant 

för aktuellt arbete. I denna sökning valdes initialt åtta (8) artiklar ut som lästes i fulltext och 

slutligen valdes fyra (4) artiklar ut som inkluderades i resultatet. Den sista sökningen, nr tre 

(3) i CINAHL avsmalnades ytterligare genom sökord som utmynnat ur granskning av valda 

artiklar i de tidigare sökningarna, ”communication”, ”nursing” och ”existential”. Detta gav 

träff på 34 artiklar varav 28 abstracts lästes. Fyra (4) artiklar lästes i sin helhet och slutligen 

inkluderades en (1) artikel till resultatet.  

I steg tre (3) och fyra (4) av niostegsmodellen av Polit och Beck (2017) genomgicks artiklarna 

via relevanta titlar och läste igenom abstract och i detta steget valdes vissa artiklar bort. De 
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som exkluderas ansågs ej relevanta för att svara på arbetets syfte, att de ej var originalstudier, 

saknade ett etiskt förhållningssätt eller inte hade en erforderlig kvalité i enlighet med Polit och 

Beck (2017) granskningsmall. De artiklar som inkluderades utifrån datainsamlingen gick 

vidare till steg fem (5) där de lästes igenom i sin helhet. Här exkluderades ytterligare artiklar, 

detta i relation till att de ej svarade på aktuellt arbetes syfte. Sökmatris över dessa moment 

sammanställdes, se tabell 1. I steg sex (6) genomgicks mer ingående de inkluderade artiklarna 

för relevant kunskap som svarar an på aktuellt arbetes syfte. I steg sju (7) bedömdes 

artiklarnas kvalité enligt Polit och Beck (2017) granskningsmall för kvalitativa artiklar. Då en 

mixad studie togs med men den kvalitativa delen användes i aktuellt arbete granskades även 

denna efter kvalitativa granskningsmallen av Polit och Beck (2017). 

Tabell 1. Sökmatris. 

Datum Databas Sökord 

+ AND 

Limits Antal 

träffar 

Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

(artikelnr) 

#1 

2019-09-

04 

CINAHL ”palliative care”, 

nursing* 

Peer-reviewd, 

english, år 

2010–2019 

4038 3762 785 16 7 

(1,2,4,5,7,8,10) 

#2 

2019-09-

10 

CINAHL 

+ 

MEDLINE 

palliative care,”end 

of life”, good 

death 

Peer-reviewed, 

english, år 

2010–2019 

138 100 52 8 4 

(3,6,9,12) 

#3 

2019-09-

16 

CINAHL Communication, 

nursing*, 

existential 

Peer-reviewed, 

english/svenska 

år 2010–2019 

34 33 28 4 1 

(11) 
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Dataanalys 

Vidare skedde analys genom en innehållsanalys med en induktiv ansats. Induktion i denna 

process beskrivs av Polit och Beck (2017) som ett tillvägagångssätt att få fram mer allmänna 

slutsatser under arbetsprocessen. De beskriver att en induktiv innehållsanalys är relevant för 

att bryta ner texten till den genomgående betydelsen forskarna framför. Avsikten med en 

innehållsanalys beskrivs av Polit och Beck (2017) med fokus att finna återkommande ord och 

teman, detta utgör steg åtta (8) i niostegsmodellen av Polit och Beck (2017). De teman som 

bildas utgör en beskrivning av upplevelser centrala i de kvalitativa studier vilket Polit och 

Beck (2017) menar ger en fördjupad förståelse av berättelserna. Analysen kan genomföras på 

flertal sätt och denna analys har skett på ett induktivt sätt i flera faser: genomläsning, tolkning 

av texten, ta ut återkommande ord, bryta ner berättelserna i mindre komponenter och sätta 

ihop dessa till teman (Polit & Beck, 2017). Värdet av att i kvalitativa studier anta ett reflexivt 

förhållningssätt kan minska inverkan av författarens eventuella bias - partiskhet (Polit & 

Beck, 2017). Analysen avslutades med tydning av temana för att komma fram till resultat och 

diskussion – steg nio (9) i niostegsmodellen (Polit & Beck, 2017). Analyserna baserades på 

sjuksköterskans relation till patienter i livets slutskede med särskilt fokus avseende hur 

existentiell kris kan lindras och ökade möjligheten till en god död. Omvårdnadsbegreppen 

som ansågs mest relevanta i analysen var: palliativ vård, god död, existentiell kris, vård i 

livets slutskede och kommunikation. Ett objektivt förhållningssätt gentemot artiklar och dess 

innehåll har hållits för att öka möjligheten att problematisera kring för- och nackdelar inom 

valt fokusområde. Polit och Beck (2017) resonerar kring vikten av objektivitet i termer om att 

i största utsträckning undvika bias i litteraturstudien. Resultat och resultatdiskussion speglar 

således i största möjliga mån ett helhetsperspektiv och icke subjektiva åsikter. Artikelmatris 

skapades som en sammanställning av de artiklar som resultatet består utav (bilaga I).  

Etiska aspekter 

Värdet av ett etiskt godkännande av studier poängteras av Polit och Beck (2017) relaterat till 

att forskares åtagande till studierna inte alltid är objektivt. Avsikten är även att skydda 

deltagare i studierna. Dahlborg Lyckhage (2012) påtalar dock att all forskning växer fram 

präglat i viss mån av forskarens inställning då denne aldrig kan vara helt objektiv. Kristensson 

(2014) förklarar att det i litteraturstudier är viktigt att undersöka valda artiklars etiska 

förhållningssätt. Som exempel nämns att deltagande i studierna ska baseras på frivillighet och 
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samtycke. De artiklar som genomgick komplett analys har alla fört ett etiskt resonemang i 

sina studier och har genomgått etisk prövning och godkännande.  

RESULTAT 

Syftet av litteraturstudien har besvarats genom tolv vetenskapliga artiklar. De har granskats 

med avsikten att beskriva hur sjuksköterskans omvårdnad kan mildra patientens existentiella 

kris och möjliggöra en god död. De mest framträdande teman, vilka framkom i granskningen, 

var kommunikation, relationer mellan patienten, vårdpersonal men även tvärprofessionellt 

samarbete samt utbildning av sjuksköterskor. Tema utbildning avser ett bifynd i aktuellt 

arbete men ter sig relevant inom spektrumet att öka sjuksköterskans kapacitet att lindra 

existentiell kris och erbjuda patienten en god död att det utgör en del av resultatet. Tema 

kommunikation och relation går i viss mån samman, de har därför kategoriserats under rubrik 

där dess primärkontext avser kommunikation eller relation. 

Kommunikation 

Aktuellt arbete påvisade att kommunikation, stöd i spirituella frågeställningar, respekt för 

patientens autonomi och transparens i information hade en positiv inverkan i patientens 

hantering av en existentiell kris. Detta möjliggjorde ett erhållande av en större acceptans inför 

aktuell livssituation. Sjuksköterskan innehar en central roll i detta. 

Behovet av god kommunikativ förmåga och interaktion med patienten och dess närstående 

lyftes av Griggs (2010), Gallagher et al. (2015), Strang, Henoch, Danielsson, Browall och 

Melin-Johansson (2014) och Tan och Blackford (2015). Initieringen av existentiella samtal 

föll oftast på sjuksköterskan enligt Strang et al. (2014). De belyste även att det var relevant att 

ha skapat ett förtroende till patienten samt att känna av dennes känslomässiga mående för att 

erhålla en balans i vad som kommunicerades. Att även ta i beaktande patientens 

sinnestillstånd för att ej forcera fram samtal påtalades. Detta bekräftades av Chacko, Anand, 

Rajan, John och Jeyaseelan (2014) genom att flertalet patienter i deras studie uttryckte 

önskemål avseende att sjuksköterskan initierade spirituella samtal. En problematik som togs 

upp av Leung et al. (2017) var när sjuksköterskorna anpassade informationen på ett mer 

hoppfullt sätt, vilka de upplevde motsvarade patienten och dess närståendes önskan. Att på så 

vis ingjuta falskt hopp om överlevnad för patienten visade på sikt skapa misstro gentemot 

vården. Leung et al. (2017) berörde även att detta kan frambringa en stress i sjuksköterskorna. 
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Detta relaterat till att inte förmedla sanningen som sjuksköterskan såg den, i relation till deras 

erfarenhet och upplevelse, av patientens helhetsbild. Betydelsen av att sjuksköterskan 

uppmärksammade närstående och inkluderade dessa i kommunikationen i ett tidigt stadie 

underströks av Gallagher et al. (2015) och Griggs (2010). De betonade relevansen av att 

undersöka deras kunskapsnivå, behov av stöd samt skapande av utrymme att befinna sig hos 

den döende för att erhålla tid att sörja gemensamt.  

” we must support the relatives and abide by their wishes, because their wishes may not be the 

same as ours” (Griggs, 2010, s. 141) 

I det känsliga läget som uppstår då patientens behandling övergår från kurativ till palliativ 

vård betonade Gallagher et al. (2015) att det är oerhört värdefullt om brytpunktssamtalet 

genererade en ömsesidig förståelse med patienten och närstående innan detta realiserades. 

Detta uppvisade en respekt inför patientens autonomi samt skapade en sfär av acceptans hos 

patienten och dennes närstående, inför den stundande döden. Den ilska och frustation 

patienten kan komma att ge uttryck för i livets slutskede belystes av Strang et al. (2014). De 

påtalade relevansen av att sjuksköterskan bör besitta en förmåga att ej ta detta personligt. 

Känslomässiga utbrott från svårt sjuka och döende patienter tenderade, enligt Strang et al 

(2014) att grunda sig i ilskan över att känna sig låst i sin situation. I detta läge fann de att det 

var än mer relevant för sjuksköterskan att undvika att medicinera patienten för att lugna denne 

utan omfamna situationen och ha modet att stanna kvar och lyssna på vad som 

kommunicerades. Samtal om en stundande död kunde helt omintetgöras, påvisade Tan och 

Blackford (2015), i de fall patienten och närstående hyste hopp om förbättring. Således tedde 

det sig mer optimalt att finna en balans i att förmedla hopp men ändå uppge en sann prognos 

av patientens situation (Leung et al. 2017, Tan & Blackford, 2015). För att skapa utrymme för 

patienten att verbalisera känslor fann Strang et al. (2014) att en genuin närvaro med stöd och 

bekräftelse från sjuksköterskan värderades högt av patienten. Studien påvisade att där 

sjuksköterskorna vågade stanna och avsätta tid beskrev patienten att de erhöll möjlighet att 

besvara de egna existentiella frågeställningarna och mildrade existentiell ångest. 

Vidare att sjuksköterskor ska vara transparanta i informationen, betonade Griggs (2010), som 

ges till patienten och dess närstående avseende diagnos och utveckling av dennes tillstånd. En 

medvetenhet och insikt hos patienten underlättade hanterandet av situationen och ökade 

möjligheten för en öppen kommunikation. I detta instämde även Chacko et al. (2014) där de 
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beskrev i sin studie att i de fall när patienten uttryckte en efterfrågan av vetskap om hur långt 

de hade kvar att leva var det av godo att bistå med detta på ett öppet sätt. 

Relevansen av att respektera patientens autonomi påtalades av Groebe, Rietz, Voltz och 

Strupp (2019) där de la en stor betydelse av öppen kommunikation om döden. Detta då de 

betonade att döden än idag anses som ett tabubelagt ämne att tala om. Ett specifikt exempel, 

som nämndes i studien, avsåg patientens beskrivning att det var ett dåligt omen att tala öppet 

om döden. Således har Groebe et al. (2019) poängen att en god kommunikation med patienten 

ökade möjligheten till en individualiserad och personcentrerad vård där respekt för patientens 

värdighet togs i beaktande. En annan viktig punkt, påvisad av Groebe et al. (2019), var 

betydelsen av att låta patienten leda samtalet. Detta kunde utgöra ett bevis på en respekt för 

patientens autonomi och frihet till val. Att sjuksköterskan medvetet undvek diskussion 

avseende döden, med patienten som avsiktligt undflydde dessa spirituella och existentiella 

frågor, påvisades av Groebe et al. (2019) i sin studie som relevant relaterat till patientens 

autonomi. Sjuksköterskan kan även ses som ett nav för betydelsefull information påtalade 

Gallagher et al (2015). Informationen om patienten samt närstående, förmedlades vidare 

tvärprofessionellt genom sjuksköterskans försorg. Motsatsen belystes av Leung et al. (2017) 

genom att ett bristande tvärprofessionellt samarbete och framförallt avsaknaden av god 

kommunikation inom teamet kunde leda till ett ökat misstroende gentemot vården och 

förvärra existentiella kriser och utgöra en barriär för att erhålla en god död, 

Relationer 

Här belyses betydelsen av relationen mellan patienten och vårdpersonal men även relationer 

avseende det tvärprofessionella teamet och hur detta samspelar för att utforma ett ärligt och 

genuint utbyte med patienten. Sjuksköterskans främsta bidrag är dennes holistiska syn på 

patienten för att skapa en individualiserad vård och verka för patientens bästa. 

Vårdpersonals relation med patienten i livets slutskede ska baseras på en genuin trovärdighet 

och närvaro påpekas av Groebe et al (2019). Att visa genuint intresse för patienten och dess 

livssituation verkade mest värdefullt och utgjorde ett fundament i skapandet av en 

personcentrerad omvårdnad samt tillförde en ökad effektivitet. Vikten av ärlighet i 

sjuksköterskans relation med patienten styrktes av Griggs (2010) vilken påvisade i sin studie 

att detta bidrog till en god död. Ett intersubjektivt möte mellan patienten och sjuksköterskan 

påtalades av da Silva et al. (2014) genom vilket en förståelse och utbyte erhölls, genererade en 



15 

större känsla av omvårdnad för båda parter. Såväl Griggs (2010) som Chacko et al. (2014) 

instämde i att detta skapade bättre förutsättning för patienten att fokusera på vad som var mest 

relevant i tillvaron för att finna harmoni samt möjliggöra en god död. 

” My perception is to have the greatest possible care, affection and attention. Even though the 

patient has no chance, even if later on he will pass away, we must have affection for the 

patient and family, do the care. We must promote comfort, we must have patience” (da Silva 

et al., 2014, s. 77) 

I mötet med patienten och övriga vårdprofessioner angav Arbour och Wiegand (2013) att det 

vanligtvis föll på sjuksköterskans roll att föra patientens talan i olika situationer. Oavsett om 

det skedde i relation till dennes läkare, närstående eller att i klartext uttala vad patienten avsåg 

förmedla till sin omgivning. De påvisade även tendensen att sjuksköterskan erhöll rollen att 

initiera samtal, såväl tvärprofessionellt som med närstående, avseende tidpunkt då patienten 

bör överföras från kurativ till palliativ vård. Sjuksköterskan kunde även komma att agera som 

en katalysator, benämnde Strang et al. (2014). Detta menade de skedde i mer spända 

relationer och situationer där sjuksköterskan initierade samtal och djupare frågeställningarna 

och bistod med stöttning, pådrivning och ventilering.  

Griggs (2010) benämnde det tvärprofessionella teamets inbördes relationer som en av de 

viktigaste. Detta då det krävs god kommunikation med gemensamma mål för att åstadkomma 

en god omvårdnad för patienten i livets slutskede vilket bidrog till att lindra patientens ångest 

inför den kommande döden. Relevansen av ett fungerande tvärprofessionellt samarbete togs 

även upp av Kennedy, Brooks Young, Nicol, Campbell och Gray Brunton (2015). De menade 

att genom att det existerade ett samarbete och kommunikationen sinsemellan professionerna 

ökade detta möjligheten för patienten att erhålla en god död. En punkt som Kennedy et al. 

(2015) definierade som essentiell var att skapa tydliga arbetsroller i det tvärprofessionella 

arbetet inom palliativ vård. Ett exempel i deras studie avsåg innebörden av att täcka in olika 

dimensioner av smärta patienten kan erfara i livets slutskede – såväl den fysiska som psykiska 

smärtan. Här betonade Kennedy et al. (2015) fördelen av att sjuksköterskan, med sin unika 

holistiska syn av patienten, var den som delegerade arbetsuppgifter till relevanta 

tvärprofessionella instanser efter patientens behov. Även Griggs (2010) betonade vikten av 

det tvärprofessionella samarbetet och artikulerade att detta underlättade arbetet och förde det 

framåt, om detta brast var det patienten och dennes närstående som blev lidande. Detta 



16 

utgjorde ett onödigt lidande samt minskade möjligheten att erhålla en god död påpekade 

Griggs (2010) varvid detta är en relevant punkt att belysa. För patientens bästa vore en sömlös 

vård i ett tvärprofessionellt samarbete eftersträvansvärt (Griggs, 2010). Ytterligare avseende 

relationer tog Arbour och Wiegand (2013) och Melvin (2012) upp vikten av att sjuksköterskor 

beaktade det egna måendet. Detta för att undvika att bränna ut sig och drabbas av fatigue 

vilket blev kontraproduktivt i arbetet med svårt sjuka och döende patienter. Sjuksköterskor 

som i sin vardag mötte svårt sjuka och döende patienter var i behov av kontinuerligt stöd från 

arbetsgivaren påtalade Melvin (2012). Det existerade även ett behov av att sätta professionella 

gränser på individnivå för att orka. Att sjuksköterskan ägde en självkännedom avseende den 

egna förmågan för att orka med denna arbetsmiljön betonades av Melvin (2012) då vård av 

svårt sjuka och döende patienter är ett emotionellt dränerade arbete. 

Utbildning 

I aktuellt arbete framkom det hur brister avseende adekvat utbildning för sjukskötskor kan 

komma att utgöra barriärer i vården av svårt sjuka och döende patienter. Återigen lyfts det 

holistiska synsättet som ett fundament i omvårdnaden samt värdet av att sjuksköterskor erhöll 

mental förberedelse och stöttning för att erhålla kapacitet för att agera stöd för patienten i 

livets slutskede. 

Värdet av att sjuksköterskor erhåller adekvat utbildning med en fördjupad insikt avseende 

svårt sjuka och döende patienters livssituation belystes av Arbour och Wiegand (2013), 

Anderson, Salickiene och Rosengren (2016), da Silva et al. (2014) samt Strang et al. (2014). 

Ett exempel avseende att öka sjuksköterskors förmåga till en empatisk och personcentrerad 

vård, påvisades av da Silva et al (2014). De menade att det krävs en holistisk patientsyn 

implementerad i den kliniska verksamheten.  

Här tog även da Silva et al. (2014) upp vikten av att förbereda sjuksköterskor redan under 

deras utbildning för att öka den mentala förberedelsen av döende patienters situation samt den 

mer krävande omsorgen. De betonade även värdet av att sjuksköterskor tillvaratog patientens 

rättigheter ända tills döden inträffat. Inom samma område påtalade Andersson et al. (2016) att 

sjuksköterskor med en bristande insyn i palliativ vård samt begränsad klinisk erfarenhet kan 

orsaka bristande omvårdnad av patienten. Strang et al. (2014) påtalade att detta kan utgöra 

barriärer i att stötta patienter i existentiell kris då deras studie påvisade att sjuksköterskorna 

upplevde en begränsning i sin kapacitet att lindra existentiella kriser och att det fanns ett 

behov avseende mer utbildning inom detta. 
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” A great deal of our work is, after all, conversations. And yet we are completely unskilled. 

You can only do the best you can. There must be some training” (Homecare team) (Strang et 

al., 2014, s. 566) 

 

Andersson et al. (2016) betonade relevansen av att nya arbetskamrater stöttas och vägleds av 

mer erfarna sjuksköterskor. Betydelsen av att sjuksköterskor redan under utbildning övas i 

möte med svårt sjuka och döende patienter omnämndes av Arbour och Wiegand (2013). Även 

da Silva et al (2014) härledde att detta är en brist inom utbildningen av sjuksköterskor. Detta 

är en essentiell fråga menade de då sjuksköterskorna behövde erhålla en mental förberedelse 

och en fördjupad insikt i patientens livssituation. Sedermera är det relevant, poängterade 

Andersson et al. (2016) att detta vidareutvecklades från utbildningen över till klinisk 

verksamhet. Arbour och Wiegand (2013) förde upp tanken om att införa mentorskap för 

nyexaminerade sjuksköterskor för att förbättra förberedelsen inför det oerhört krävande mötet 

med svårt sjuka och döende patienter. Betydelsen av att sjuksköterskor, vars specialistområde 

är omvårdnad, befinner sig i framkant lyftes av Kennedy et al. (2015). Detta för att utveckla 

en personcentrerad omvårdnad och förbättra den specialiserade palliativa vården men även 

vården för svårt sjuka och döende patienter överlag. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Denna allmänna litteraturstudiens syfte var att beskriva hur sjuksköterskans omvårdnad kan 

lindra existentiell kris och bidra till en god död för svårt sjuka och döende patienter. Det 

bärande begreppet, en god död, utgjorde en central roll för att åskådliggöra hur sjuksköterskan 

kan öka möjligheten till att patienten erhåller en sådan. Inkorporerandet av Watsons teori om 

mänsklig omsorg i resultatdiskussionen genomfördes med avsikten att tillföra ett annat 

förhållningssätt i vården av svårt sjuka och döende patienter. 

I sökning efter relevanta artiklar låg initialt fokus på sjuksköterskans arbete inom 

specialiserad palliativ vård vilket även ingick i det tidigare syftet för detta arbete. Men i och 

med att flertalet studier som genomförts inom området ej ansågs svara på syftet om att lindra 

existentiell kris och möjliggöra en god död och i samband med den induktiva analysen 

framkom det mer rimligt att bredda sökningarna till att innefatta alla vårdinstanser. Detta för 
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att generera en bredare bild av betydelsen av sjuksköterskans omvårdnad i livets slutskede 

oavsett vårdinstans. 

Ett bifynd som ej är direkt kopplat till arbetets syfte är temat utbildning som inkluderades i 

resultatet. Detta implementerades i aktuellt arbete relaterat till dess reella inverkan det kan ha 

inom vården av svårt sjuka och döende patienter. Flertalet studier som togs med i aktuellt 

arbete påvisade att detta var en brist inom sjuksköterskeutbildningen. De konstaterade att om 

utbildningen breddas inom detta område kan detta bidra till en ökad insikt och förståelse av 

patientens situation. Detta kan bidra till en ökad klinisk kompetens för att lindra existentiella 

kriser och verkligen möjliggöra att patienten erhåller en god död. 

Aktuell litteraturstudien baseras på totalt 12 vetenskapliga artiklar varav 11 avser kvalitativa 

artiklar. Dessa beskriver fenomen och berättelser om mänskliga möten, vilka inte kan återges 

genom kvantitativa studier. Utvalda artiklar avser således kvalitativa studier där 

sjuksköterskan arbetade med patienter inbegripna i vård i livets slutskede. En (1) mixad studie 

togs med i arbetet och enligt Polit och Beck (2017) avser sådana studier en blandning av 

kvalitativ och kvantitativ design med en eller flera korrelerade frågeställningar. Av artikeln 

med en mixad studie (Chacko et al. 2014) återges enbart delar från deras kvalitativa del av 

studien i detta arbetet. Två databaser nyttjades för att söka vetenskapliga artiklar (CINAHL 

och MEDLINE) vilket ökar trovärdigheten av arbetet (Polit & Beck, 2017). En svaghet 

avseende kvalitativa studier påtalas av Polit och Beck (2017) är risken för bias från forskare 

som kan komma att prägla deras resultat. För att minimera detta valdes artiklar, till detta 

arbete, med väl underbyggda studier med kvalitéer som stärker deras trovärdighet. 

Exempelvis att alla studier utom en (Chacko et al. 2014) baseras på intervjuer, vilka spelats in 

och transkriberats, samt att flera studier pågick under en längre tid vilket ökade deras 

vetenskapliga kvalité och trovärdighet (Polit & Beck, 2017). Samtliga artiklar förde ett etiskt 

resonemang samt hade erhållit etiskt godkännande. Att föra ett etiskt resonemang är 

fundamental i all modern forskning påtalas av Polit och Beck (2017). Anledningen relateras 

till att forskning genom tiderna bedrivits på bekostnad av individer; människor som djur.  

Ytterligare avses att forskaren, även den av en litteraturstudie, ska agera objektivt i största 

möjliga mån (Polit & Beck, 2017). För att underlätta en mer objektiv process söktes artiklar 

med en bredare ansats i den första sökningen för att erhålla ett större antal artiklar. Intentionen 

med tillgång till ett större urval av artiklar, upplevdes av författaren som underlättande för att 
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inte påverkas av eventuella egna bias. Val av sökord skedde genom att initialt söka brett med 

enbart ”palliative care” och ”nursing*” för att utkristallisera relevant material för att svara på 

syftet. Följande två sökningarna smalnades ner och sökorden baserades därefter på den initiala 

granskningen av artiklar i första sökningen (se Tabell 1, sökmatris s. 11). Genom att applicera 

en induktiv sökprocess och innehållsanalys tilläts svaret att successivt växa fram och besvara 

syftet med en, för författaren, väl bibehållen objektivitet. Genom att anta ett reflexivt 

förhållningssätt i arbetet, avsattes tid att kritisk reflektera över framkommen kunskap då detta 

arbete genomfördes självständigt. Upplevelsen var att detta skapade en distans till det som 

framkom och ökade möjligheten att förmedla detta vidare genom texten. Detta var även ett 

sätt att minimera författarens egna bias, vilket tillför en ökad objektivitet i förhållande till 

artiklarna. 

Avsikten med arbetet var att beskriva sjuksköterskans roll varvid urvalet av artiklar 

avsmalnades i den aspekten. I gengäld speglar artiklarna ett globalt perspektiv genom att 

valda artiklar företräds av fyra kontinenter (Nord-, Sydamerika, Asien samt Europa). Detta 

kan skapa en överförbarhet i flera kulturella aspekter. En svaghet med aktuellt arbete avser att 

det härrör främst från kvalitativa studier, vilket ger en sämre överförbarhet samt pålitlighet 

(Polit & Beck, 2017) och ej kan reproduceras relaterat till att de beskriver individers 

upplevelser och känslor. Önskan är således att detta arbete kan bidra med tankeväckande 

material inom utbildning och klinisk verksamhet. Detta då den största styrkan med arbetet 

avser insamlandet av kunskap om hur omvårdnaden i livets slutskede kan förbättras vilket är 

till gagn för patienten. 

Resultatdiskussion 

I de tolv artiklar som analyserades framkom relevant kunskap avseende bemötande och 

betydelsen av kommunikation och skapande av interaktion med patienten och närstående. I 

avsikten att minska existentiell kris och möjliggöra en god död existerar flertal perspektiv och 

förhållningssätt att nyttja för sjuksköterskan och det tvärprofessionella teamet. Att väva in 

Watsons teori om mänsklig omsorg i resultatdiskussionen avser att tillföra ett teoretiskt 

perspektiv till arbetet. 

 

Hirooka et al. (2017) definierade i sin studie en god död som en död fri från symtom och 

smärta med en, för patienten, känsla av självbestämmande och autonomi. Att patienten inte 

upplevde sig som en belastning samt bevarande av goda familjeband ansågs stärkande. 
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Palliativ vård beskrevs av da Silva et al. (2014) som en högre nivå av omvårdnad från 

sjuksköterskans sida än mer traditionell omvårdnad. De påvisades genom att den skedde med 

en ökad dimension av spiritualitet samt det ökade behovet av social interaktion med patienten 

och dennes närstående. Sjuksköterskans omvårdnad utgjorde, enligt da Silva et al. (2014) en 

väsentlig del i att öka möjligheten till en känsla av harmoni i livets slutskede vilket mildrade 

patientens existentiella kris. Detta utmynnade i en intersubjektiv upplevelse – ett samspel och 

utbyte mellan sjuksköterskan och patienten enligt da Silva et al. (2014). Detta 

överensstämmer väl med Watsons mänskliga omsorg i vilken det betonas att sjuksköterskorna 

behöver bemöta patienten med ett öppet sinne och en mottaglighet för dennes perspektiv och 

aktuella livssituation. Patienten är i sin tur mottaglig för sjuksköterskornas mänskliga omsorg, 

omvårdnad och perspektiv (Watson, 1993). Sitzman och Watson (2014) beskrivning av 

processen är att sjuksköterskan tillstår ett värde i de vardagliga sysslorna kring patienten och 

privilegiet att tillföra fysisk, emotionell och spirituell omvårdnad även i livets slutskede. Detta 

utgör grunden för ett intersubjektivt utbyte hos såväl den omhändertagna patienten som för 

den omhändertagande sjuksköterskan enligt Sitzman och Watson (2014).  

Det som genomgående påvisas i aktuellt arbete är att kommunikation och relation mellan 

sjuksköterskan och patienten är högt värderat. Att i vården av en döende patient skapa ett 

genuint utbyte av subjektiva upplevelser är det som prioriterades allra högst – ett 

intersubjektivt utbyte genererade en trygghet för patienten där de tilläts fokusera på det som 

var mest relevant. Detta utgjorde även en grund för sjuksköterskan att erhålla en känsla av att 

ha medverkat till ljusa minnen och en lugnande närvaro samt stärkte sjuksköterskans tilltro i 

dennes yrkesskicklighet (da Silva et al., 2014, Gallagher et al., 2015, Griggs, 2010, Groebe et 

al., 2019) 

Tan och Blackford (2015) påtalade vikten av att i ett tidigt stadie av palliativ vård, interagera 

med patienten och dess närstående. Aktuellt arbete belyste detta som viktigt för att underlätta 

processen inför den stundande döden, att det inverkade stärkande för patientens autonomi i 

relation till dennes död och erbjöd en känsla av kontroll även i livets slutskede. Detta styrks 

av Minton et al. (2018) som i sin studie påvisade att innebörden av att sjuksköterskans var 

närvarande i patientens process inför döden, såväl en fysisk som spirituell närvaro, skapade 

utrymme för patienten att genomgå angelägen reflektion i sin egna individ. Vidare kan de 

existentiella kriser som kan uppkomma, enligt Strang et al. (2014) mildras genom att 

sjuksköterskan gav patienten utrymme till tyst samvaro och att hörsammade patientens val av 



21 

samtalsämne. Resultatet av aktuellt arbete poängterade behovet av att sjuksköterskor avsatte 

tid samt agerade lyhört inför patienten och närståendes respons. Detta påvisade på en respekt 

för allvaret i stundande möten och som enormt värdefullt för alla involverade. Detta styrks av 

Groebe et al. (2019) som betonade vikten av att avdelningar hade tillgång till en anpassad 

miljö som var fridfull och rogivande för brytpunktssamtal. De påtalade även relevansen av att 

sjuksköterskan genomförde ett öppet och fördomsfritt brytpunktssamtal med avsikten att detta 

skulle utmynna i en stärkt patient och inte en nedbruten av oro och ångest. I denna aspekt 

lyfte Anderson et al (2016) relevansen av att mer oerfarna sjuksköterskor erhöll stöd av mer 

erfarna arbetskamrater för att utvecklas i detta mötet. Watson (1993) uttrycker i den 

mänskliga omsorgen värdet av att inneha ett intersubjektivt perspektiv och inse kraften av den 

mänskliga interaktionen. Implementering av mänsklig omsorg i vård av patienter livets 

slutskede kan åstadkomma ett nytt sätt för sjuksköterskor att bejaka processerna. Mänsklig 

omsorg kan bidra till en mer human och personlig omvårdnad. Watson (1993) beskriver att 

sjuksköterskan, genom att med professionalism och etisk känsla i kombination med kreativitet 

och egna subjektiva känslor, kan skapa intersubjektiva perspektiv att dela med patientens 

subjektiva känslor. Utbytet kan åstadkomma återspeglingar och skapa en större förståelse hos 

såväl sjuksköterskan som patienten.  

Relevansen och värdet av att sjuksköterskorna genomförde samtal med medvetslös och 

döende patient togs upp av Gallagher et al. (2015). Detta är ett agerande helt i linje med 

Watsons teori om mänsklig omsorg. Genom att visa respekt för patienten utan verbal förmåga 

tydliggör Watson (1993) att denne erhåller en kärleksfull omvårdnad och ses som en egen 

individ.  Intentionaliteten i sjuksköterskans handlingar ska enligt Watson (1993) vara att 

skapa omsorg för patientens individ och inte dennes tillstånd. 

Anspänningen på patientansvariga sjuksköterskor minskade avsevärt då dessa gavs möjlighet 

att hantera patientens smärt- och ångestproblematik med adekvata läkemedel belystes av 

Arbour och Wiegand (2013). Resultatet av aktuellt arbete indikerar att då patienten gavs 

möjlighet att dö mer bekvämt samt på dennes egna villkor anbringade detta ett lugn för 

sjuksköterskan och ett erhållande av en känsla av ett väl utfört arbete. Detta styrks även av 

Brown et al. (2011) som poängterade om förtjänsten av att informera och utbilda patienten i 

livets slutskede avseende sjukdomssymtom och behandling. Detta i syfte att minska ångest 

och stress hos patienten. Brown et al. (2011) belyste även att en genuin fysisk närvaro av 

sjuksköterskan kunde lindra psykisk smärta hos patienten.  
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Aktuellt arbete har flertal gånger påvisat att sjuksköterskor blir mer sårbara att bränna ut sig i 

deras arbete med patienter i livets slutskede samt att de är i stort behov av stöd för att orka 

arbeta vidare. Det bekräftas av exempelvis Melvin (2012) genom att sjuksköterskor inom 

palliativ vård var mer exponerade att uppleva fatigue. Genom att de konstant utgjorde en källa 

av stöd samt dagligen bevittnade dödsfall blev dessa sjuksköterskor mer sårbara. Vilket enligt 

Melvin (2012) medför en såväl fysisk som emotionell påverkan på individen. Att erhålla 

avlastning av arbetskamrater, men även arbetsgivare, togs upp av Strang et al (2015). Avsatt 

tid för reflektion med andra sjuksköterskor, men även med det tvärprofessionella teamet, var 

viktiga punkter för arbetsgivaren att ta hänsyn till (Strang et al. 2015). Även här kan Watsons 

mänskliga omsorg åstadkomma en effektiv skillnad. Genom att kultivera reflektion och 

bekräftande i sjuksköterskans och teamets omvårdnadsarbete kan enligt Sitzman och Watson 

(2014) detta utmynna i ett från insidan stärkt och mer sammansatt team.  

Resultatet av detta arbete vittnar om värdet av att möjliggöra en god död, för såväl 

sjuksköterskan som patienten och dess närstående. Arbour och Wiegand (2013) styrker detta 

genom att de påtalade att om patienten erhöll en god omvårdnad och en god död inverkade 

detta stärkande på sjuksköterskans självkänsla. Tilltron till den egna förmågan stimulerade 

således sjuksköterskans initiativförmåga och kapacitet för framtida patienter. Närstående till 

patienten som erhöll en god död fick ljusare minnen och enligt Arbour och Wiegand (2013) 

även en förstärkt tilltro till vården. Hirooka et al. (2017) bekräftade även detta via att påtala 

att efter att patienten avlidit, genom en god död, skapades en positiv process av bearbetning 

för närstående. En dålig död för patienten skapade en negativ och ältande process. 

Fokus för vården av patienten som befinner sig i brytpunkten av kurativ och palliativ vård, 

menade Leung et al. (2017), ska vara att bibehålla patientens samt närståendes förtroende för 

vården. Genom att finna individuellt anpassade vägar för samtal och interaktion med dessa 

expanderades möjligheten till en god död poängterade Leung et al. (2017). Att inte 

individualisera vården av patienten kan leda till ett ökat misstroende mot vården (Leung et al., 

2017). Genomgående påvisas det i aktuellt arbete att där patienten, i klinisk verksamhet, inte 

kände sig sedd fallerade kommunikationen mellan denne och vårdpersonal. Detta kan komma 

att utgöra en avsevärd risk i att säkerställa patientens vård, äventyra patientsäkerheten samt 

bidra till misstro gentemot vården (Anderson et al., 2016, Halldorsdottir, 2012, Leung et al., 

2017).   
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Palliativ specialistvård avser fler etiska dimensioner än annan vård (Karlsson et al., 2010). På 

denna punkt tog Karlsson et al. (2010) upp relevansen av att sjuksköterskor erhöll en ökad 

kompetens avseende etiska dilemman och hur de kan resonera kring dessa. Effekten av detta 

gav av minskad anspänningen på vårdpersonalen. Ett fundament av tydliga riktlinjer, rutiner 

samt arbetsbeskrivningar baserade på en grundläggande respekt för patientens värdighet i 

livets slutskede var nödvändig för en mer sömlös klinisk vård fann da Silva et al. (2014). 

Strang et al. (2014) fann att det existerade ett behov av tydliga rutiner avseende reflektion 

inom teamet och en kontinuerlig vidareutbildning i kommunikation med svårt sjuka och 

döende patienter. Detta belystes även av Hussin et al. (2018) på så vis att mer oerfarna 

sjuksköterskor bör stöttas av erfarna arbetskamrater att tala om sina känslor och upplevelser 

för att förebygga fatigue och stärka sjuksköterskor i deras roll. Värdet i Watsons mänskliga 

omsorg kan tillvaratas här genom att skapa möten, till patienter som arbetskamrater, baserade 

på genuin omtanke och kärlek. Genomgående framgår det av aktuellt arbete att när den 

tvärprofessionella vården fungerade erhöll patienten en omvårdnad som hade en lugnande 

inverkan i dennes existentiella kris och bidrog till en god död (da Silva et al., 2014, Kennedy 

et al., 2015). 

Spiritualitet i detta arbete är ej synonymt med religion varvid detta även är ett skäl att 

Watsons teori om mänsklig omsorg valdes att utgöra det teoretiska perspektivet. Watson 

betonar att existentiell kris och spiritualitet i livets slutskede är en mänsklig företeelse och inte 

en religiös. Det finns inga krav att sjuksköterskan har en religiös grund för att bistå med 

omvårdnad till en religiös patient eller avsäga sin tro i omvårdnaden av en agnostiker eller 

ateist. Grunden avser alltid mänsklig omsorg om alla och envar. Watsons teori genomsyras av 

att kärlek är det mest väsentliga för en individ och accentuerar vikten av att älska sig själv och 

varandra. 

SLUTSATSER  

Studien påvisade relevansen av en medveten sjuksköterskas omvårdnad och kommunikation 

för patienten i livets slutskede. Detta skapade utökade möjligheter till en god död för 

patienten. Oavsett vart en patient i livets slutskede tas emot, akutmottagning, vårdavdelning 

eller specialiserad palliativ vård, är det dennes mänskliga rättighet att erhålla en omvårdnad 

som påvisar respekt och värdighet i livets slutskede. Möjligheten att skapa positiva minnen av 
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patienten i livets slutskede kan för närstående relateras till faktorer om bemötande och 

omvårdnad som givits patienten. Detta genererar ett ökar förtroendet för vården.  

Forskning inom aktuellt området är i behov av att bedrivas i en större skala. Detta då 

efterfrågan för vård av svårt sjuka och döende patienter ökar i Sverige och världen. 

Socialstyrelsen har tydligt påvisat att tillgången till specialiserad palliativ vård i Sverige är 

ojämlik samt ett behov av ökad kunskap och medvetenheten hos vårdpersonal. Genom att 

erhålla mer evidensbaserad omvårdnad av hur en god död främjas samt hanterande av 

patienters existentiella kriser skulle uppdaterade riktlinjer till kliniskt arbete kunna tas fram. 

På sikt skapar detta avlastning för de tvärprofessionella teamen i arbetet med patienter i livets 

slutskede. Det tydliggörs i detta arbetet att det på en övergripande nivå existerar behov av 

vidareutbildning av sjuksköterskor samt en införlivning i grundutbildningen i bemötande av 

svårt sjuka och döende patienter. Fåtal lärare och handledare kan förmedla detta utan det 

fordras av varje sjuksköterska att möta situationen på egen hand. Däremot framkommer det i 

aktuellt arbetet värdet av att iaktta mer erfarna sjuksköterskor i deras möten med döende 

patienter. Detta kan skapa en kultivering av kunskapen och en vidareutveckling i en mer 

oerfaren sjuksköterska. Resultatet kan bidra med ökad patientsäkerhet och personcentrerad 

vård med tydlig respekt inför patientens autonomi och frihet till val.  

Då det i Sverige råder en ojämlikhet i tillgången till palliativ vård finns det även behov att se 

över det nationella kunskapsstödet. Den nu gällande har ej uppdaterats av Socialstyrelsen 

sedan 2013. En uppföljning av det nationella kunskapsstödet skedde 2016 och där påvisades 

att områden i särskilt behov av förstärkning var vidarebildning samt handledning till 

vårdpersonal. Detta är i linje med det som framkommer i detta arbetet.  

Vården idag verkar blint förlita sig på att vårdpersonal ska stå för god omvårdnad utan 

resurser och tydliga riktlinjer införlivade i den kliniska verksamheten vilket ter sig naivt. 

Samhället behöver ta ansvar med att tillgodose strukturer samt stöd för att skapa en mer 

jämlik vård och ett utökande av tillgången till specialiserad palliativ vård. Behovet av mer 

evidensbaserad forskning som kan ange fokus i identifiering av såväl styrkor och svagheter i 

omvårdnaden av svårt sjuka och döende patienter vore av godo. Att stärka vården utifrån och 

in kommer på sikt att gagna patienten i dennes upplevelse av en värdig omvårdnad i livets 

slutskede och öka möjligheten till en god död. 
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och transkriberade gruppreflektioner 

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

indelat i teman 

Vikten av SSK har erfarenhet av att hantera 

existentiella samtal med döende patienter. Mest 

relevant att avsätta tid för att lyssna och bekräfta. 

Tan & 

Blackford 

2015 

Singapore 

(12) 

“Rapid discharge”: 

issues for hospital-

based nurses in 

discharging cancer 

patients’ home to 

die. 

Utforska 

sjuksköterskans arbete 

med snabbutskrivning 

från canceravdelning av 

patienter vilka önskar 

dö i hemmiljö 

14 medvetet utvalda 

SSK 

Design: Kvalitativ 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: mixad grundad teori och 

deskriptiv metod 

 

Relevansen av tidig interaktion med patient och 

närstående avseende palliativ vård. Riktlinjer för 

snabb utskrivning av patient som önskar dö i 

hemmet. 
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