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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Upplevelser av nedstämdhet förekommer hos patienter som vårdas palliativt, 

dock uttryckte patienter att deras välmående ökade genom att upprätthålla bland annat 

sociala nätverk samt att delaktigheten värdesattes högt inom vården. Det uppkommer 

känslor som ensamhet och att patienterna uppger en förlorad självständighet samt att stora 

livsförändringar sker. Anhöriga upplever ångest då det är psykisk påfrestande att ha en nära 

som vårdas palliativt. Anhöriga styrkte betydelsen av en bra kommunikation med 

sjuksköterskor eftersom det bidrar till en förbättrad delaktighet till patienternas vård.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede. 

Metod: En kvalitativ systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes. 14 kvalitativa 

artiklar baserade på sjuksköterskors upplevelser har analyserats och kvalitetsgranskats. 

Resultat: Utifrån analysen skapades två teman; Att uppleva meningsfullhet och När 

vårdandet upplevs krävande. Temana indelades vidare i sex subteman. Slutsats: 

Sjuksköterskor upplevde att vården var krävande, särskilt kring kommunikation men även då 

tidsbrist rådde. Sjuksköterskor beskrev en avsaknad av kunskap och erfarenhet samt hur det 

kunde påverka vården. Vården bidrog till att sjuksköterskorna reflekterade över livet och 

döden, samt erhöll sjuksköterskorna med nya perspektiv och utveckling inom professionen.  

Nyckelord: Palliativ vård, personcentrerad vård, sjuksköterskans perspektiv, systematisk 

litteraturstudie.  

 



ABSTRACT  

Background: Experiences of sadness occur in patients who receive palliative care, however, 

patients express that their wellbeing increased by maintaining, among other things, social 

networks and that participation was highly valued in care. Feelings arise like loneliness and 

patients declare lost independence and major life changes. Relatives experience anxiety 

because it is psychologically stressful to have a relative who needs palliative care. Relatives 

validate the importance of good communication with nurses as it contributes to an improved 

participation in patients' care. Aim: To describe nurses' experiences of caring for patients at 

a palliative stage. Method: A qualitative systematic review with descriptive synthesis. 14 

qualitative articles based on nurses' experiences have been analyzed and quality checked. 

Results: Based on the analysis, two themes were created; Experiencing meaningfulness and 

When caring is demanding. The themes were further subdivided into six subthemes. 

Conclusion: Nurses felt that care was demanding, especially in terms of communication but 

also when there was a shortage of time. Nurses described a lack of knowledge and experience 

and how it could affect the care. The care contributed to reflections on life and death, as well 

as receiving the nurses with new perspectives and developments in the profession. 

 

Keywords: Nurse's perspective, palliative care, person-centered care, systematic review.  
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1 INLEDNING 

Författarna till detta examensarbete har valt att skriva om sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter i palliativt skede. Intresset för detta är dels inspirerat från SSIH 

(specialiserad sjukvård i hemmet) Kullbergska sjukhusets önskan om vidare beskrivning av 

området, men även från författarna själva. Intresseområdet har omformulerats till den 

mening att författarna till detta examensarbete skulle kunna formulera ett syfte som går att 

studera. Författarna är sedan tidigare utbildade undersköterskor och har erfarenheter från 

olika sorters vårdsituationer där palliativ vård förekommit. Som legitimerad sjuksköterska 

föreligger det möjligheter till att möta patienter i olika situationer där palliativ vård är 

aktuellt, och där anhöriga till dessa behöver sjuksköterskors stöd såväl som kunskaper. Att 

som patient drabbas av sjukdom som är livsbegränsande är kopplat till nedstämdhet och 

oroskänslor. Det framkommer en önskan från patienter att sjuksköterskor ska förmedla 

empati och värdighet samt att patienter och anhöriga delges möjlighet att vara delaktiga i 

vården. Då fokus har lagts på patienter och anhörigas perspektiv av den palliativa vården 

finner författarna ett intresse för att beskriva sjuksköterskors upplevelser av situationer då 

palliativ vård föreligger. Genom att få en ökad kunskap utifrån sjuksköterskors perspektiv så 

kan det ge en vägledning för hur den önskade empatin och värdigheten uppnås, men även en 

förståelse för hur sjuksköterskor upplever de krav och förväntningar som ställs från patienter 

och anhöriga.  

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs palliativ vård och dess olika former, faser, var vården bedrivs och de 

palliativa hörnstenarna. Vidare beskrivs styrdokument för sjuksköterskor som följs av 

tidigare forskning som fokuserar på patienter och anhörigas perspektiv av palliativ vård. 

Därefter presenteras vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv som slutligen följs av en 

problemformulering.  

2.1 Palliativ vård  

Ordet palliativ härstammar från det latinska ordet ”pallium” vilket betyder mantel eller 

kappa. Denna benämning innebär således något som håller om och skyddar, som är menad 

till en vård för de människor där obotlig sjukdom föreligger (Widell, 2003). Enligt Storey 

(1996) skapades begreppet ”Total pain” av hospicerörelsens grundare Dame Cicely Saunders. 
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Begreppet uppkom utifrån mötet med svårt sjuka patienter och deras komplexa lidande. 

Lidandet omfattar såväl fysiskt, psykiskt, socialt som existentiellt lidande. 

World Health Organization (2020) definierar palliativ vård som den vård som fokuserar på 

att uppnå en god livskvalitet för de personer och deras anhöriga som drabbats av livshotande 

sjukdom eller skada. Detta kan ske genom tidig identifiering av vad som kan upplevas som 

ett lidande, vilket berör såväl fysiska, psykosociala som andliga faktorer. Palliativ vård 

bekräftar även livet och döendet som en naturlig process, och avser att varken hindra eller 

påskynda döendet. Vården fokuserar även på att erbjuda ett stödsystem för både patienter 

och anhöriga. Stödet ska bland annat möjliggöra för patienterna att leva ett så aktivt liv som 

möjligt och som önskas. Socialstyrelsen (2013) belyser vägledningar och rekommendationer 

som är viktiga för att kunna bedriva en god palliativ vård. De menar att bortsett från vilket 

kön, ålder eller diagnos som patienterna som vårdas i palliativt skede har, rekommenderas 

det att vården utgår från de palliativa hörnstenarna. Dessa hörnstenar är symtomlindring, 

multiprofessionellt team, kommunikation och relation samt stöd till närstående. 

Symtomlindring innebär att lindra det fysiska, psykiska, sociala och det existentiella lidandet. 

Samarbetet lägger tyngd på att ett mångprofessionellt samarbete förekommer under vården. 

Medan kommunikation och relation utgår från att de drabbade patienterna och dess 

anhöriga erbjuds en god och anpassad kommunikation samt även relation till arbetslaget, 

vilket önskar främja patienternas livskvalitet. Denna hörnsten lägger även vikt på att 

kommunikationen ska vara bra mellan teamets medlemmar i arbetslaget. Stöd till närstående 

innebär att de ska erbjudas en delaktighet under patienternas sjukdomstid, men även att de 

erbjuds stöd såväl under sjukdom och behandling som efter patienternas bortgång.  

Radbruch och Payne (2010) beskriver att den palliativa vården bedrivs förutom i hemmet 

inom olika vårdhem så som äldreboenden, hospice eller på sjukhus. De menar att 

anledningen till att patienter i livets slutskede vårdas utanför hemmet är för att de är i behov 

av specialiserad vård som inte alltid kan tillämpas eller tillgodoses i den hemmiljö som 

erbjuds. Socialstyrelsen (2013) beskriver att trots många patienter fortfarande dör på 

särskilda boenden och på sjukhus så har en stor förändring skett relaterat till att det idag 

finns och utvecklas fler möjligheter till avancerad medicinsk hjälp och utbildad personal som 

utför hemvård. Denna förändring innebär att det idag är fler som får möjlighet till att avlida i 

hemmiljö. 

Vården indelas enligt Socialstyrelsen (2013) i en tidig och en sen fas. Den tidiga palliativa 

fasen startar då patienter får diagnos på obotlig och progressiv sjukdom. Här läggs fokus på 

att se om det finns en användbar livsförlängande behandling, samt på det som främjar för 

patienternas livskvalitet med beaktande av patienternas livssyn och situation. Den sena 

palliativa fasen inleds under livets slutskede och anses som en kort fas. Här ligger fokus på 

att lindra patienternas lidande och fortsatt främjande för såväl patienterna som de anhörigas 

livskvalitet, tills då att patienterna avlidit. Mellan den tidiga och den sena fasen kan det vara 

svårt att veta när patienternas livsförlängande behandling ska övergå till den lindrande. 

Övergången till den sena fasen sker efter beslut om att livsförlängande behandling inte längre 

är meningsfull eller att behandlingen bringar mer lidande och skada för patienterna. Dock är 

beslutet om avslutandet av behandling ofta en längre process och kräver flera samtal mellan 

sjukvårdspersonal och patienter och dess anhöriga. Socialstyrelsen (2018) förklarar även att 
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palliativ vård förekommer i olika former vilket är allmän palliativ vård och specialiserad 

palliativ vård. Socialstyrelsen (u.å) tydliggör att specialiserad palliativ vård är inriktad till de 

patienter som har en livssituation med komplexa symtom som kräver särskilda insatser. 

Denna vårdform kräver specifika kunskaper bedrivet av ett mångprofessionellt team. Allmän 

palliativ vård kan ges av vårdpersonal med grundläggande kunskaper inom palliativ vård till 

de patienter vars behov inte kräver specialiserad vård. 

2.2 Styrdokument för sjuksköterskor 

I detta avsnitt beskrivs International Council of Nurses etiska kod och Kompetensbeskrivning 

för legitimerad sjuksköterska. Dessa styrdokument anses relevanta i detta examensarbete då 

de utgår från sjuksköterskors ansvarsområden där bland annat personcentrerad vård 

framställs. Genom detta avsnitt vill författarna till examensarbetet ge läsaren vetskap över de 

två, av många, styrdokument sjuksköterskor behöver förhålla sig inom när de vårdar 

patienter, där även en palliativ vård ingår.  

2.2.1 International Council of Nurses  

International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska kod är en vägledning för omvårdnad som 

är riktad till sjuksköterskor. Det är fyra grundläggande ansvar som sjuksköterskor bör följa. 

Ansvaret innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 

Sjuksköterskor ska tillgodose en respektfull omvårdnad oavsett vilken ålder, kön, kulturell- 

eller etniskbakgrund som patienterna i fråga har. Vården ska även erbjudas till både enskilda 

individer och familjer. Sjuksköterskors ansvar täcker även fyra olika områden vilket 

innefattar allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare. 

Allmänheten innebär att sjuksköterskor innehar ett ansvar där miljön främjas och att 

sjuksköterskor tar hänsyn till bland annat patienters rättigheter, kultur och integritet. 

Sjuksköterskor ska även se till yrkesutövningen som innefattar ett ansvar att bevara 

yrkeskompetensen genom att utveckla sin kunskap gällande ny teknik och forskning. Vidare 

förklaras även professionen där sjuksköterskor ska reflektera kring miljöns varaktighet och 

hur den påverkar hälsa. Sjuksköterskor har också ett ansvar att ta stöd från forskning för att 

en evidensbaserad vård ska uppfyllas. Medarbetare är det sista området som innefattar att 

uppfylla ett gott samarbete med kollegor (ICN, 2012). 

2.2.2 Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköt erska  

Svensk sjuksköterskeförening (2017) beskriver att det som legitimerad sjuksköterska finns en 

rad olika dokument och författningar som styr arbetet. Kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska behandlar den kunskap, förhållningssätt och det ansvar som ställs 

på den legitimerade sjuksköterskan. Sjuksköterskor bär ett ansvar att vården ska bedrivas 

med rätt kompetens, kontinuerlig utveckling och sedan också kunna förhålla sig kritiskt till 

den forskning och förhållningssätt som tillämpas. Samtidigt som sjuksköterskorna även 

ansvarar för att använda de metoder som har störst nytta för patienternas behov, så bär 



4 

sjuksköterskorna ett ansvar för att vården mot patienterna bedrivs med ett etiskt 

förhållningssätt. Sjuksköterskor arbetar bland annat för att en personcentrerad vård uppnås 

samt respekterar patienternas självbestämmande, integritet och värdighet.  

Personcentrerad vård beskrivs av Svensk sjuksköterskeförening (2017) som den vård där 

sjuksköterskorna ser och respekterar patienter och närstående utifrån deras individuella 

behov, förutsättningar och värderingar. Genom att tillämpa en personcentrerad vård kan 

sjuksköterskorna möta patienterna efter deras önskemål kring behandling. Det behövs även 

ett partnerskap mellan sjuksköterskorna och patienterna samt deras anhöriga, där vården 

baserar sig på patienternas berättelser. Partnerskapet ska ge utrymme för en öppenhet där 

patienterna och sjuksköterskorna ska kunna delge varandras kunskaper så att vården kan 

utformas utifrån patienternas behov.  

2.3 Tidigare forskning  

I detta avsnitt redovisas tidigare forskning inom den palliativa vården, vilket berör patienter 

och anhörigas upplevelser av palliativ vård. Önskan är att ge läsaren en inblick i hur tidigare 

forskning och olika perspektiv lyfter fram palliativ vård för att kunna skapa den helhetsbild 

som eftersträvas.  

2.3.1 Patienters upplevelser av palliativ vård  

Depression och nedstämdhet beskrivs som vanligt förekommande hos patienter som vårdas 

palliativt. Faktorer som kan påverka patienternas mående beskrivs främst som deras egna 

attityder mot sjukdomen och situationen, men också sociala relationer och det professionella 

stöd som bland annat sjuksköterskor ansvarar för. Andra faktorer som påverkar patienternas 

känsla av välmående och hälsa vid palliativt skede beskrivs som delaktighet till vård och 

behandling samt en känsla av kontroll. Rädsla och ångest var också faktorer som starkt 

påverkar patienters livskvalitet, varvid fokus läggs på att tänka på annat för att inte försöka 

bli påmind om vad framtiden innefattar (Warmenhoven m.fl., 2016). Vad som också 

påverkar patienters upplevelser av livskvalitet under palliativt skede är att kunna bibehålla 

den mentala hälsan, vilket beskrivs enligt McCaffrey, Bradley, Ratcliffe och Currow (2016) 

vara genom att läsa böcker eller titta på tv. Ett ökat välmående bidrogs även då patienter 

upprätthåller sig aktiva till dagliga aktiviteter, samt att de behöll sina sociala nätverk vilket 

bidrog till att de känner en delaktighet till samhället. Delaktigheten är högt värderad i 

relation till livskvalitet under palliativ vård. Norton m.fl. (2013) beskriver att patienternas 

delaktighet också uppskattas i relation till beslutsfattande och för att patienterna ska uppleva 

sig tillfredsställda av omvårdnaden. Genom att förmedla hur prognosen ser ut till patienterna 

upplever de att deras förståelse ökar för exempelvis deras livslängd och eventuella 

biverkningar som behandlingar kan ge samt vilka resultat som kan åstadkommas. 

Förståelsen resulterar i att de upplever att de kan ta egna beslut över hur de vill att vården 

ska utformas. Enligt Warmenhoven m.fl. (2016) finns det en önskan om att sjuksköterskor 

ska visa mer empati mot dem patienter som vårdas, än den fokus som vanligen läggs på 

medicinsk behandling och reducering av symtom. Patienter beskriver även enligt Östlund, 
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Blomberg, Söderman och Werkander-Harstäde (2019) att de önskar att sjuksköterskor ska 

visa empati samt respektera deras självbestämmande och att involvera dem i beslut som 

berör vården, för att kunna uppleva välbefinnande och värdighet i livets slut.  

Philip m.fl. (2014) förklarar att patienter beskriver att de känner en djup känsla av förlust 

över vem de var som person innan de insjuknade och hamnade i ett palliativt skede, samt att 

deras självkänsla minskat. Bidragande faktorer till deras försämrade självkänsla är att den 

fysiska förmågan över att klara av vardagssysslor är begränsad. Patienterna upplever känslor 

av ensamhet och isolering på grund av hur de har förändrats och blivit mer beroende av 

andra. Det är svårt att acceptera stora livsförändringar som att sluta arbeta, köra bil och 

vardagliga hushållsansvar. Detta medverkar till att patienterna känner sig sårbara samt 

upplever en stor förlust av deras självständighet. 

2.3.2 Anhörigas upplevelser av palliativ vård  

Att vara anhörig till någon som vårdas i livets slut beskrivs som psykiskt påfrestande i den 

mening att även de drabbas av både depression såsom ångest. Anhöriga menar att deras 

mående mörkas ned för att de patienter som vårdas palliativt inte ska behöva bära deras 

börda också. Anhöriga har en önskan om att en holistisk vård uppnås och värdesätter deras 

deltagande i behandling och vårdande högt trots att det begränsar deras sociala förhållanden 

samt även vissa arbetsförhållanden (Wannapornsiri, 2018). Anhöriga upplever att de ofta blir 

lämnade utanför viktiga beslut, samt att deras delaktighet i vården inte kommer till uttryck 

om vården bedrivs på särskilt boende. Vården upplevdes även vara mer personcentrerad om 

den bedrevs i patienternas egna hem (Bolt, van der Steen, Schols, Zwakhalen & Meijers, 

2019). Samtidigt beskrivs det att anhöriga önskar att sjuksköterskor visar stöd och 

tillgänglighet när anhöriga deltar i vården (van Eechoud m.fl., 2014). Även att ett gott 

samarbete förekommer vilket främjar för de anhöriga som önskar ta hand om patienter i 

hemmet, ska kunna bedriva en god vård med sjuksköterskornas stöd (Wannapornsiri, 2018). 

Anhöriga beskriver sig även uppleva sjuksköterskorna som ett hinder vid ständig närvaro, 

men samtidigt som en säkerhet i den mening att sjuksköterskorna visar tillgänglighet 

(Grøthe, Biong & Grov, 2015). 

Anhöriga uttrycker att kommunikationen mellan dem och sjuksköterskorna är viktig, 

eftersom de vill förstå processen som patienterna genomgår samt få den information som 

behövs för att förstå vad som händer. Att inte få tillräcklig eller bristande information bidrar 

till att anhöriga upplever sig mindre delaktiga (Bolt m.fl., 2019; Kisorio & Langley, 2016). 

Bolt m.fl. (2019) beskriver att kommunikationen mellan sjuksköterskor och anhöriga främjar 

för att ett gott samarbete kan förekomma, vilket i sin tur önskar leda till att patienterna i 

fråga erhålls en mer personcentrerad vård. Anhöriga beskriver att de önskar emotionellt stöd 

och att sjuksköterskor samt annan vårdpersonal erbjuder samtal vilket ska öppna upp för 

tillfällen för de anhöriga att kunna delge sina önskemål kring behandlingar och 

tillvägagångssätt.  

Claessen, Francke, Sixma, de Veer och Deliens (2013) förklarar att när patienter är nära livets 

slutskede kan det vara svårt för dem att ta beslut och svara på viktiga frågor, därför anses det 

enligt anhöriga som viktigt att de inkluderas i vårdandet eftersom de vanligen känner 
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patienterna bäst. Anhöriga beskriver dock att det finns en viss rädsla över att råka ta fel 

beslut och att skulden sedan läggs på dem. Exempel på ett beslut som anhöriga kan behöva ta 

ställning till beskrivs av Tursunov, Cherny och Ganz (2016) där de diskuterar kring val av 

palliativ sedering. Behandlingen kan bli aktuell då symtom anses okontrollerbara eller att 

rutinmässiga behandlingsmetoder inte är optimala. Anhöriga upplever hjälplöshet och 

frustration i relation till patienternas lidande, varvid sederingen syftar till att lindra lidandet. 

Anhöriga upplever det som etiskt rätt att påbörja behandlingen eftersom det bidrar till 

minskat lidande, samtidigt som de upplever skuld över att eventuellt ha påskyndat 

patienternas död.  

2.4 Vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv  

Det vårdvetenskapliga teoretiska perspektivet i detta examensarbete utgörs av ”De 6 S:n” 

som kan användas som ett stöd vid planering, dokumentation, genomförande och 

utvärdering av vården för dem patienter som är i ett palliativt skede. Teorin om ”De 6 S:n” 

kan användas som ett hjälpmedel som kan belysa faktorer som påverkar patienternas 

livssituationer, men även till att kvalitetssäkra vården. I ”De 6 S:n” riktas fokus mot självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. 

2.4.1  De 6 S:n  

Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) beskriver att ”De 6 S:n” utgår från 

patienternas självbild, vilket är det första S:et och det mest centrala i vårdens utgångspunkt. 

Självbilden utgår från patientens bild och upplevelser av sig själv. Självbilden innebär även 

att patienterna blir formade av tiden, det vill säga att självbilden är en livslång utveckling. 

Identitetsvärdighet är en viktig aspekt i självbilden eftersom det anses betydelsefullt att 

patienterna får möjlighet att bevara sin självbild och identitet in i det sista. Genom att 

möjliggöra att patienterna får sin egen vilja igenom bidrar det till att de får möjlighet att leva 

utifrån sina värderingar och sin personliga livsstil. Målet i självbilden är att patienterna ska 

uppleva välmående genom att exempelvis få utrymme för olika vanor, samt att ta reda på vad 

som är viktigt i vardagen och att få möjlighet att upprätthålla det. Om patienternas värdighet 

kränks kan det bidra till att deras självbild kommer i obalans, det är därför viktigt att vården 

utgår från patienternas självbild. Sjuksköterskor behöver skapa sig en uppfattning om hur 

patienterna påverkas av deras sjukdom och dödens närhet, samt även reflektera över hur de 

ska förhålla sig för att omvårdnaden ska bli personcentrerad. 

Självbestämmandet beskrivs enligt Ternestedt m.fl. (2017) handla om att beakta patienternas 

önskemål kring behov och begär. Det innefattar även att stödja och stärka patienternas 

förmåga till att ta egna beslut, då målet är att patienterna ska uppleva sig som medaktörer i 

sitt eget liv trots att svåra sjukdomstillstånd föreligger. Patienternas självkänsla kan påverkas 

om det inte finns möjlighet till att ta egna beslut, varför det är viktigt att de ska ges möjlighet 

till att vara en del av den aktiva vårdplaneringen. För att underlätta patienternas delaktighet 

och självbestämmande är det viktigt att engagera anhöriga i processen. Det har betydelse för 

att kunna värna om patienternas upplevelser av att ha kontroll i en situation där döden är 
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starkt närvarande. Det kan till exempel handla om att patienterna ska få stöd och utrymme 

att bestämma över vilka de vill ha i sin närhet i livets slut. Teorin om ”De 6 S:n” utgår även 

från att vården ska främja för bevarandet av patienternas sociala relationer, vilka baseras på 

patienternas önskningar och behov. Patienterna ska få stöd till att umgås och kunna bevara 

vad dem anser som viktiga och betydelsefulla relationer. Vad som även är viktigt inom 

bevarandet av sociala relationer är att alla personers relationer varierar, varför det beskrivs 

som betydelsefullt att inte utesluta eller inkludera de relationer som inte är väsentliga för 

personen framför sig. Relationerna kan variera mellan patienter och anhöriga, då vissa är 

öppna och nära varandra medan andra är mer distanserade och slutna. Därför är det även 

viktigt att vara uppmärksam på att alla situationer och relationer ser olika ut när en person 

blir sjuk och behöver vård (Ternestedt m.fl., 2017). 

Fortsättningsvis förklarar Ternestedt m.fl. (2017) att symtomlindringen handlar om att 

minska patienternas lidande och att ta reda på hur lidandet påverkar patienterna. Det är 

vanligt förekommande i den palliativa vården att patienter har flera symtom samtidigt. 

Symtomlindringen utgår från patienternas självbild, utifrån vad de själva upplever och anser 

påverkar deras specifika situation. Det är viktigt att ta hänsyn till patienterna som person och 

utforma symtomlindringen tillsammans med patienterna. Smärta är en central och 

komplicerad del i lidandet som omfattar många dimensioner. Symtomlindringen hos 

patienter som är i ett palliativt skede riktar sig till att den fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella smärtan ska lindras. Den fysiska smärtan sitter i patienternas kropp, vilken kan 

vara enklare att förstå eftersom det i många fall kan relateras till en egen upplevd fysisk 

smärta. Sjuksköterskor respekterar patienterna genom att lyssna på hur de upplever smärtan 

eftersom det är en individuell upplevelse. Den psykiska smärtan kan uppkomma då patienter 

reflekterar kring livet, exempelvis att de ångrar val de gjort i sina liv. Det kan också 

uppkomma tankar hos patienter om att de snart kommer lämna sina nära och kära samt 

funderingar kring hur deras anhöriga kommer att klara sig, vilket beskrivs som den sociala 

smärtan. När patienters existens upplevs hotad kan den existentiella smärtan uppstå, 

exempelvis när patienter upplever övergivenhet eller maktlöshet. 

Sammanhang och strategier utgår från livets existentiella dimensioner. Detta handlar om att 

kunna identifiera patienternas existentiella behov och vilja. Genom samtal erhålls 

patienterna en tillbakablick (sammanhang) och en framåtblick (strategier) i tiden, alltså hur 

livet har varit och om det är något patienterna exempelvis önskar slutföra. Framåtblicken 

lägger tyngd på att patienterna ska erbjudas ett liv som är i enlighet med deras självbild, att 

vården utgår från deras behov och önskningar (Ternestedt m.fl., 2017). 

2.5 Problemformulering  

Palliativ vård blir aktuellt då en person drabbas av livsbegränsande sjukdom eller skada. 

Patienter beskriver att de önskar en mer personligt anpassad vård där sjuksköterskor inte 

lägger tyngdpunkten på den medicinska behandlingen utan istället fokuserar på och utgår 

ifrån människan som vårdas. Det upplevs även viktigt att det förekommer ett gott samarbete 

och stöd till patienternas anhöriga som behöver ges möjlighet att vara delaktiga i situationen. 



8 

Den palliativa vården kräver att ett förhållningssätt med en helhetssyn tillämpas, där 

patienters och anhörigas önskningar och behov är i fokus. För att vården ska möjliggöras 

utifrån en helhetssyn, behöver utgångspunkten för vården ligga på patienternas beskrivna 

självbild. I förhållande till aktuella styrdokument läggs tyngd även på att sjuksköterskor ska 

vårda med ett förhållningssätt som bidrar till att patienternas lidande lindras och där en 

respektfull omvårdnad tillgodoses. Ett partnerskap kan med fördel inledas mellan 

sjuksköterskor och patienter, där ett utrymme skapas för patienterna att uttrycka personliga 

behov och berättelser. Författarna till examensarbetet önskar därför belysa vad som skapar 

en trygg, meningsfull och personcentrerad vård utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Det kan 

öppna för att få en ökad förståelse för vårdandet men också ge underlag till reflektion för hur 

sjuksköterskor möter de krav som förväntas uppfyllas från patienter och anhöriga som är 

delaktiga i situationen. Samtidigt kan de även ge underlag för reflektion kring viktiga frågor i 

patienternas omvårdnad och därigenom hitta vägar för hur sjuksköterskor ska kunna 

tillgodose patienternas behov på bästa sätt. 

3 SYFTE  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede.  

4 METOD  

Examensarbetet baserades på en systematisk litteraturstudie av Evans (2002) som innebär 

en beskrivande syntes. Varför metoden är baserad på en systematisk litteraturstudie är för att 

syftet kräver en djupare förståelse för det valda området, vilket är baserad på sjuksköterskors 

upplevelser. För att få en förståelse över det material som beskriver upplevelser och 

livssituationer anser Segesten (2017) att artiklarna som söks fram är baserade på en kvalitativ 

ansats. Den kvalitativa ansatsen bidrar till att kunna erhålla en djupare förståelse för det 

fenomen som önskas studeras. Friberg (2017) skriver även att kvalitativ metod lämpar sig 

som bäst i studier och examensarbeten som vill eftersöka upplevelser men även i arbeten som 

kräver djupare förståelse för erfarenheter så som olika behov. Evans (2002) metod består av 

fyra steg där det första steget handlar om att samla in ett underlag av kvalitativa artiklar. 

Under steg två ska nyckelfynd identifieras utifrån artiklarna, som under steg tre relateras 

med varandra. Slutligen i steg fyra görs en beskrivning av fenomenet. 
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4.1 Datainsamling och urval  

Datainsamlingen och urvalet är baserade på Evans (2002) första steg. Kvalitativa artiklar har 

samlats in i den mening att det enklare ska kunna beskriva fenomenet upplevelse, varför 

samtliga är baserade på intervjuer av sjuksköterskor. Insamlingen av materialet gjordes 

genom att framställa sökord som matchade med valt syfte och som kunde erhålla 

vårdvetenskapliga artiklar vilka utgjorde grunden för examensarbetets resultat. I detta steg 

valde författarna inklusion- och exklusionskriterier som bidrog till att de insamlade 

artiklarna kunde framställa liknande eller särskiljande nyckelfynd som ansågs ge underlag till 

att besvara examensarbetets syfte.  

Datainsamlingen har utgått från CINAHL Plus och PubMed där det söktes fram 14 

vårdvetenskapliga artiklar som beskrev sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

palliativt skede. Under sökningen av dessa användes begränsningar som ”Peer Reviewed” och 

att de skulle finnas i fulltext, men också att de inte skulle vara äldre än 10 år samt att det 

skulle vara av en kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats valdes i relation till att syftet i 

examensarbetet krävde en djupare förståelse för fenomenet ”upplevelse”, varvid fokus lades 

på att finna intervjustudier som beskrev enskilda sjuksköterskors uppfattningar kring det 

valda fenomenet. Till sökningen användes sökord som matchade med det valda syftet, vilket 

exempelvis var ”Nurses experiences of/in palliative care” och ” Nurses experiences of caring 

AND palliative care OR end of life care AND qualitative”. Sökningarna gav olika resultat 

beroende på hur författarna formulerade sökorden samt beroende på begränsning av årtal för 

publicering. Begränsningen av årtal justerades längs sökningens gång varvid det gav 

varierande antal träffar. Dock ville författarna till detta examensarbete förhålla sig så nära 

nutid som möjligt och årtalen för publicering avgränsades från år 2007 till år 2020 då den 

äldsta artikeln på 13 år ansågs vara relevant i relation till syftet. De sökord som är 

återkommande i de flesta sökningar var ”nurse”, ”experiences” och ”palliative care” vilket har 

kombinerats med booleska söktermer som ”AND” och ”OR” till följd av exempelvis ”caring 

for dying patients” eller ”qualitative”. Östlundh (2017) förklarar att boolesk sökteknik kan 

med fördel användas för att experimentera och framställa sökningar som ringar in flera 

termer och synonymer av det som önskas studeras.  

Sökningarna av kvalitativa artiklar gav olika antal träffar beroende på hur specifik sökningen 

i fråga var. Den mest specifika sökningen som gav minst antal träffar var ”Nurses experiences 

of/in providing palliative care” vilket gav 38 träffar med en aktuell artikel som kunde 

användas till resultatet. Medan den sökningen som gav flest resultat på 543 antal träffar löd 

“Terminally ill or terminal care or dying or end of life AND nurses AND qualitative” vilket gav 

tre relevanta artiklar till examensarbetet. Sökvägarna som redovisats genererade i åtta olika 

sökningar som kunde ge underlag för examensarbetets resultat. I de flesta sökningarna 

återkom flertal artiklar som författarna till detta examensarbete valt att exkludera från 

arbetet. Exklusion gjordes av de artiklar som bland annat berörde vård av barn eller 

upplevelser från specialistutbildade sjuksköterskor. Artiklar som hade annan metod än 

enskilda intervjuer, så som exempelvis fokusgruppsintervjuer valdes även att exkluderas. 

Varför dessa valdes bort var för att författarna ansåg att fenomenet behövde beskrivas utifrån 

enskilda sjuksköterskors uppfattningar för att kunna generera ett pålitligt och djupare 

resultat.  
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Författarna till detta examensarbete inkluderade resultat från alla träffade länder, åldrar och 

kön på sjuksköterskor, men även att vården kunde bedrivas på dels sjukhus såsom i 

hemsjukvården. Inkludering gjordes även av artiklar som beskrev olika sjukdomar som 

berörde den palliativa vården då författarna inte ville specificera sig inom en viss 

patientgrupp med undantag från barnvård. Inkludering gjordes även av artiklar som berörde 

olika faser av den palliativa vården, som även inkluderar när sjuksköterskor hanterar 

dödsfall. En artikel innehåller intervjuer från läkare, sjuksköterskor och socialarbetare men 

ansågs kunna behållas då författarna valde att utgå från den del av artikeln som kunde 

utskilja sjuksköterskornas upplevelser. Genom dessa inklusion och exklusioner av artiklar 

kunde författarna finna 14 som bidrog till att ett resultat kunde sammanställas (se bilaga A. 

för sökmatris).  

Friberg (2017) beskriver att insamlat material behöver granskas för att sedan kunna avgöra 

kvaliteten av underlaget. Kvalitetsgranskningen bidrar till att utgångspunkten för 

examensarbetet blir mer stabil och säkrare. Granskningen underlättar även för författarna i 

den mening att visst material kan exkluderas då de inte uppnår de krav som krävs för att 

examensarbetet utgått från vårdvetenskapligt perspektiv och kan sammanställa ett trovärdigt 

resultat.  

Kvalitetsgranskningen av de insamlade artiklarna är baserad på Fribergs (2017) 

granskningsfrågor för kvalitativa arbeten där författarna valde att inkludera alla frågor (se 

bilaga B.). Granskningsfrågorna har omformulerats till att generera svar som ”Ja” eller ”Nej”, 

då ”Ja” ger ett poäng. Genom att inkludera alla frågor i granskningen behövde artiklarna som 

sökts fram redovisa att majoriteten av frågorna stämde in för att uppnå hög kvalitet av 

innehåll. Poängskalan indelades i tre olika nivåer för att kunna avgöra om artiklarna 

uppfyllde de krav som krävdes för att få delta i examensarbetet. Poäng 1-6 redovisar låg 

kvalitet av innehåll, 7-10 medel kvalitet samt 11-14 av hög kvalitet. Alla artiklar fick medel till 

hög kvalitet, men författarna till detta examensarbete ansåg att de artiklar med medel kvalitet 

ändå var relevanta i relation till att de bidrar till en ökad förståelse samt besvarar syftet. 

Samtliga artiklar låg i genomsnitt på 10-12 poäng. De artiklar som valts ut till examensarbetet 

presenteras i en artikelmatris (se bilaga C.).  

4.2 Dataanalys  

Dataanalysen började med Evans (2002) andra steg av analys av kvalitativa artiklar, vilket 

handlar om att identifiera nyckelfynd i det insamlade materialet. Nyckelfynden är de detaljer 

som anses stämma överens med examensarbetets syfte. Detaljerna kan med fördel antecknas 

och då bidra till att författarna enklare erhålls en helhetsbild av examensarbetets syfte i det 

insamlade materialet.  

Författarna till detta examensarbete har läst de insamlade vårdvetenskapliga artiklarna 

flertalet gånger, vilket bidrog till att en helhetsbild av syftet skapades. Genom den frekventa 

läsningen kunde författarna identifiera nyckelfynd utifrån resultaten på samtliga artiklar som 

ansågs svara på syftet. Dessa nyckelfynd ströks under med markeringspenna och skrevs på 

nytt i ett separat dokument. Detta utgjorde att författarna till detta examensarbete kunde 
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urskilja likheter och skillnader mellan de insamlade artiklarnas resultat, vilket leder in på det 

tredje steget i Evans (2002) analysmetod. Det tredje steget enligt Evans (2002) handlar om 

att skapa teman utifrån de upptäckta likheter eller skillnaderna. Dessa skapas genom att 

författarna till examensarbetet läser artiklarnas resultat och analyserar det upprepade gånger 

tills de kan identifiera om någon samstämmighet råder. De identifierade likheterna och 

skillnaderna framställs och temana kan sedan delas in i subteman. Subtemana till tillhörande 

tema ska beskriva det gemensamma fenomenet men beröra olika saker, alltså vad som 

framkom var återkommande som likhet eller skillnad i artiklarnas resultat.  

För att författarna till detta examensarbete skulle kunna sortera likheter och skillnader 

markerades nyckelfynden utifrån artiklarnas resultat som till stor del var hela meningar, med 

olika färger för att sedan kunna placeras inom ett tillhörande tema. Sedan skapades sex olika 

subteman som beskrev innebörden av de framställda temana. Subtemana beskriver det som 

författarna till detta examensarbete ansåg ge förståelse till det valda fenomenet. Tabell 1 

framför exempel på hur nyckelfynd bildat ett tema. Beskrivningen av fenomenet som 

presenteras i de olika temana nedan är författarna till detta examensarbetes 

sammanställning av det som framkommit i de insamlade artiklarnas resultat. Även 

beskrivningen är baserad på Evans (2002) sista steg i analysen av kvalitativa artiklar, som 

innebär en beskrivande summering av det som upplevdes ge förståelse för fenomenet som 

var i fokus i detta examensarbete.  

Tabell 1: Exempel på hur identifierade nyckelfynd utifrån citat bildat tema och subteman.  

Nyckelfynd Tema Subtema 

 

“Nurses reflected on themselves 

and their changes in 

temperament, attitudes about 

life, and personal values while 

cared for dying patients.” (Wu & 

Volker, 2009, s.582). 

“Although hospice care is 

demanding and challenging, the 

nurses experienced a sense of 

self-worth, job satisfaction, and 

changed attitudes about life.” 

(Wu & Volker, 2009, s.583). 

 

 

 

Att uppleva meningsfullhet 

 

Att värderingar samt synen på 

livet och döden förändras 

 

Att uppleva tillfredsställelse 

 

Att utvecklas som 

sjuksköterska och som person  

 

5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

De etiska överväganden som gjorts under arbetets gång var bland annat att artiklarna som 

söktes fram skulle uppfylla vissa krav. CODEX (2015) beskriver att den forskning som ska 
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användas i arbeten bör vara kritiskt granskade, varvid ”Peer Review” användes som 

begränsning i sökningarna. ”Peer Review” innebär att forskningen har blivit kritiskt granskad 

för att sedan kunna anses som kunskap samt att innehållet uppfyller vetenskapliga krav 

(CODEX, 2015). Andra etiska överväganden som gjorts under arbetets gång är att American 

psychological association (APA) har använts som referenshantering, för att kunna klargöra 

för läsaren var informationen är hämtad och för att undvika plagiat. Omformulering av det 

hämtade materialet har gjorts till den delen att primärkällan fortfarande behåller sitt syfte 

och sin mening. Minimum av omtolkning gjordes för att inte på något vis förvränga det 

inhämtade materialet, då även den egna förförståelsen fick bortses. En förförståelse innebär 

enligt Priebe och Landström (2017) att en egen uppfattning och kunskap inom fenomenet 

som examensarbetet handlar om finns innan det påbörjats. Förförståelsen kan exempelvis 

handla om egna upplevda erfarenheter. Eftersom författarna till detta examensarbete är 

utbildade undersköterskor sedan tidigare, existerar därför en kunskap och erfarenhet kring 

den palliativa vården. Denna förförståelse har författarna i bästa möjliga mån försökt bortse 

från för att inte förvränga, tolka eller färga resultatet i examensarbetet i en bestämd riktning. 

Författarna förhåller sig därför så textnära och beskrivande som möjligt till det som 

artiklarnas ursprung redovisat. Citat har även valt att medtas i resultatet då författarna ansåg 

att det skulle bidra med en saklighet i det som önskades beskrivas.  

Kjellström (2017) beskriver etiska principer som författare behöver beakta i examensarbeten, 

där lyfts bland annat att författarna behöver inneha ett kritiskt förhållningssätt i frågan om 

för vem arbetet är värdefull och av vilken betydelse det bedrivs för. Andra viktiga faktorer i 

etiska överväganden är att författarna har kunskaper kring tillvägagångssätt så som metod 

och teorier, vilket bidrar till att författarna förhåller sig etiskt och ärligt i relation till tidigare 

forskning och hur presentationen av resultatet redovisas.  

6 RESULTAT 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede, 

vilket sammanställdes i två teman. Temana är indelade i tre subteman vardera vilka beskrev 

fenomenet upplevelser utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. De framställda teman och 

subtemana presenteras i Tabell 2.  

Tabell 2: Resultat av tema och subtema.  

Tema Subtema 

 

 

 

 

Att uppleva meningsfullhet 

 

Att värderingar samt synen på livet och döden 

förändras 
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Att uppleva tillfredsställelse 

 

Att utvecklas som sjuksköterska och som person 

 

 

När vårdandet upplevs krävande   

 

 

Att uppleva otillräcklighet 

 

Att uppleva osäkerhet och rädsla 

 

Att bli känslomässigt påverkad  

 

6.1 Att uppleva meningsfullhet  

Meningsfullheten som identifierades kopplades samman med sjuksköterskornas beskrivning 

av att vårda patienter i palliativt skede som bringade en ny betydelse av livet och döden, samt 

erhöll sjuksköterskorna nya perspektiv och reflektioner. Att arbeta inom palliativ vård 

beskrevs ge livet en betydelse. Samtidigt framkom det även att sjuksköterskorna upplevde en 

tillväxt som person och att de utvecklades inom deras profession som sjuksköterskor. 

Meningsfullheten beskrevs även då sjuksköterskor upplevde att vårdandet bidrog till att en 

ny mening med livet utformades och att sjuksköterskornas synsätt och perspektiv 

förändrades. De förändrade synsätten präglade dels uppfattningen om dem själva, men även 

hur de valde att se på sin familj och deras framtid.  

6.1.1 Att värderingar samt synen på livet och döden  förändras 

Sjuksköterskor uppgav att de reflekterade mycket över livet och döden när de vårdade 

patienter i palliativt skede (Johansson & Lindahl, 2012; Rui-Shuang Zheng, Qiao-Hong Guo, 

Feng-Qi Dong & Owens, 2015; Tse, Hung & Pang, 2016). Reflektionerna kunde bidra till 

förändrade tankesätt då sjuksköterskorna beskrev att de började uppskatta sina familjer och 

livet mer efter att ha vårdat dessa patienter (Tse m.fl., 2016; Yim Wah, Vico Chung Lim & 

Wai To, 2013). Sjuksköterskor upplevde även en sorg när de vårdade patienter som var 

döende, då de jämförde döendeprocessen med sina anhörigas. Denna reflektion bidrog till att 

sjuksköterskorna började fundera över hur deras anhöriga samt deras egna framtida beslut i 

livets slutskede skulle vara (Johansson & Lindahl, 2012; Yim Wah m.fl., 2013). Det upplevdes 

även ett starkt begär av att tillgodose sjuksköterskornas anhöriga med den bästa möjliga vård 

när deras liv lider mot sitt slut (Yim Wah m.fl., 2013).  

Sjuksköterskor upplevde sympati och medlidande i mötet med patienterna (Devik, Enmarker 

& Hellzen, 2020; Johansson & Lindahl, 2012). De beskrev att existentiella frågor och tankar 

uppstod när de vårdade patienter i palliativt skede (Johansson & Lindahl, 2012; Wu & 

Volker, 2009). Dessa tankar blev ännu tydligare då sjuksköterskorna kände sympati för 
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patienterna och deras problem. Detta gav även sjuksköterskorna ett medvetande om hur de 

utsatta patienterna kände och vad livet innebar (Johansson & Lindahl, 2012).  

“Participants experienced an opportunity to reflect on the meaning of life 

and death after observing bonding between patients and their families 

during EOL care.” (Tse, Hung & Pang, 2016. s.228).  

” Withnessing death and dying on a daily basis creates opportunities for 

the hospice nurses to reflect on themselves and search for the meaning of 

life and death.” (Wu & Volker, 2009. s.582).  

Sjuksköterskorna upplevde en förbättrad förståelse för hur de skulle ta hand om och 

kommunicera med sina egna anhöriga efter att de hade hjälpt patienter och anhöriga med att 

anpassa sig till döendet och att finna meningen med livet. Attityder mot livet och personliga 

värderingar var något som sjuksköterskorna reflekterade över. Sjuksköterskorna hade fått en 

förståelse för hur de skulle hantera framtida händelser och de erfarenheter de fått av att 

vårda sina patienter uppskattades högt (Wu & Volker, 2009). Tillfredsställelse uppstod av att 

vårda och att finnas där för patienterna (Devik m.fl., 2020; Wu & Volker, 2009). 

Sjuksköterskor upplevde att det fanns en mening och syfte med varför de vårdade patienter i 

palliativt skede. Vårdandet öppnade upp för en ny medvetenhet och patienterna hade lärt 

dem att uppskatta varje dag mer (Koh, 2020).  

6.1.2 Att uppleva tillfredsställelse  

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde en tillfredsställelse när de vårdade patienter i 

palliativt skede. Tillfredsställelsen grundade sig i när sjuksköterskorna upplevde att 

döendeprocessen skett i enlighet med anhöriga och patienters önskningar (Andersson, 

Salickiene & Rosengren, 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Wu & Volker, 2009; Yim Wah 

m.fl., 2013). De upplevde även tillfredsställelse i att se till helheten av människan, vilket även 

gav en erfarenhet som bidrog till personlig utveckling (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Tillfredsställelse uppkom också av att involvera anhöriga i omvårdnaden, vilket exempelvis 

kunde vara genom att hjälpa till och tvätta patienterna. Sjuksköterskor beskrev att de 

uppmuntrade anhöriga till denna form av delaktighet då de ansåg att detta var ett sätt för 

anhöriga att förmedla sin kärlek och omtanke (Tse m.fl., 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var givande och meningsfullt att bry sig om patienter som 

var i livets slutskede (Andersson m.fl., 2016; Johansson & Lindahl, 2012). Betydelsen av att 

göra patienterna och anhöriga delaktiga och kunna samarbeta tillsammans med dem, ansågs 

vara viktigt för att uppnå en värdig död (Tse m.fl., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Det fanns en stark önskan hos sjuksköterskorna att de i mötet med patienterna skulle göra 

sitt bästa vilket resulterade i att de blev djupt engagerade i vårdandet. Engagemanget bidrog 

till att de upplevde sig privilegierade och tacksamma över att vara hos patienterna och deras 

anhöriga när döden var nära. En djup mening och tillfredsställelse upplevdes då 

sjuksköterskorna kunde ge ett värdigt slut för patienterna, det var som en innerlig belöning 

(Johansson & Lindahl, 2012).  
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6.1.3 Att utvecklas som sjuksköterska och som perso n 

Sjuksköterskorna upplevde att den erfarenhet som de erhöll av att vårda patienter i palliativt 

skede, bidrog till att deras personliga utveckling påverkades positivt (Andersson m.fl., 2016; 

Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009; Johansson & Lindahl, 2012; 

Wallerstedt & Andershed, 2007, Wu & Volker, 2009). Vid vårdandet av patienter i palliativt 

skede kunde sjuksköterskornas personliga utveckling ses i vårdprocessen, som beskrevs vara 

både positiv men samtidigt utmanande (Andersson m.fl., 2016; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Utvecklingen bidrog även till att sjuksköterskorna utvecklade mod till att våga stanna 

kvar hos patienter och anhöriga. Erfarenheterna bidrog till ett lärande i hur de skulle hantera 

uppstådda situationer (Iranmanesh m.fl., 2009). Det var också viktigt för sjuksköterskorna 

att möta döendet och död för att deras självkunskap och livserfarenhet skulle utvecklas. 

Sjuksköterskorna upplevde det som stärkande att finnas där och vara en del av patienternas 

omvårdnad under deras sista tid i livet (Andersson m.fl., 2016; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Detta ökade även sjuksköterskornas upplevda säkerhet inom den professionella rollen 

samt att de lättare kunde acceptera utmaningar (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Förståelser uppstod när sjuksköterskorna var öppna för nya upplevelser och kunde acceptera 

situationer som de kom (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund, 2013). 

De upplevde att deras förståelse för livet, självkänsla samt perspektiv förändrats sedan de 

börjat vårda patienter i palliativt skede. De erfarenheter sjuksköterskorna erhållits gav dem 

kunskap om att våga lita på sina intentioner, särskilt under situationer då patienter väntades 

avlida (Iranmanesh m.fl., 2009).  

Sjuksköterskor uttryckte att det var viktigt att ha ett bra samarbete och stöd från kollegor (de 

Vries & Plaskota, 2017; Iranmanesh m.fl., 2009; Karlsson m.fl., 2013; Wu & Volker, 2009). 

Samarbetet bidrog till att sjuksköterskorna upplevde sig mer säkra vid olika beslut som de 

var tvungna att ta ställning till. De uppskattade att ha äldre kollegor med mer erfarenhet som 

kunde vägleda dem i olika situationer. De beskrev också att stödet från kollegor bidrog till att 

de utvecklades (de Vries & Plaskota, 2017; Iranmanesh m.fl., 2009). Ett bristande samarbete 

med kollegor kunde bidra till att vården inte säkerställde den kvalitet de strävade efter att 

uppnå (Karlsson m.fl., 2013). För att ett lärande och utvecklande skulle ske upplevde 

sjuksköterskor att feedback från relationer såsom till kollegor men även från patienter och 

anhöriga var betydelsefullt. Det upplevdes lättare för sjuksköterskor att hantera svåra 

situationer och beslut när de arbetade i team och detta bidrog till att de kunde utveckla deras 

självförtroende och självständighet inom vårdandet (Iranmanesh m.fl., 2009).  

6.2 När vårdandet upplevs krävande  

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde den palliativa vården som krävande, särskilt då de 

upplevde att deras kunskaper och erfarenheter inte bidrog till att de tillgodosedde 

patienterna och deras anhöriga med den vård de önskat ge. Sjuksköterskor ställdes inför 

situationer där deras kunskaper kring existentiella samtal, tankar och frågor sattes på prov 

vilka de uttryckte svårigheter i att tillfredsställa. Sjuksköterskor beskrev att de inte kunde 

säkerställa att deras kompetens bringade det stöd anhöriga och patienter var i behov utav. 

Vårdandet upplevdes därför som krävande vilket gynnade ut i känslor som otillräcklighet och 
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ibland även osäkerhet och rädslor. De beskrev även att vården var känslomässigt krävande, 

särskilt då de under en längre tid vårdat samma patienter som slutligen avled.   

6.2.1 Att uppleva otillräcklighet 

Sjuksköterskorna upplevde flera faktorer som bidrog till att de upplevde otillräcklighet i 

vårdandet av patienter i palliativt skede. Bristande tid ansågs som ett hinder då 

sjuksköterskorna inte fann utrymme till att bedriva vård av hög kvalitet (Koh m.fl., 2020; Tse 

m.fl., 2016; Wallerstedt & Andershed, 2007). När inte tiden räckte till för sjuksköterskorna 

att utföra en god palliativ vård bidrog det till att de upplevde stress och utmattning 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Samtidigt upplevde sjuksköterskorna en iver till att hjälpa 

och vårda patienter, men när det inte gick att fullgöra kritiserade sjuksköterskorna sig själva 

för att de inte lyckats utföra det som de själva önskat (Rui-Shuang Zheng, mfl., 2015; Wu & 

Volker, 2009). Sjuksköterskor med mindre erfarenhet beskrev en hjälplöshet när deras 

erfarenhet och kunskap inte säkerställde patienternas behov av vård, särskilt vid 

administrering av sederande läkemedel. Sjuksköterskorna reflekterade över sig själva och 

uppgav en frustration i att inte alltid kunna få en hjälpande hand när deras kunskap inte 

räckte till (de Vries & Plaskota, 2017).  

” Feelings of inadequacy in caring for the dying became particularly clear 

when their ambition was to help but there was little possibility to carry 

out what they wanted to do.” (Wallerstedt & Andershed, 2007. s.37).  

I de vårdkontexter där palliativ vård och kurativ vård förekom samtidigt upplevde 

sjuksköterskor svårigheter i att tillfredsställa patienternas skilda behov (Andersson m.fl., 

2016). Sjuksköterskorna upplevde att deras kunskap var bristfällig och att erfarenheter var 

viktigt i relation till hur de hanterade vården av patienterna och de olika prioriteringarna. 

Utan tidigare erfarenhet inom vård av patienter i palliativt skede upplevde sjuksköterskorna 

sig osäkra och frustrerade över att deras kompetens inte bringade den kvalitet av vård som de 

önskat. De upplevde även att deras förmåga att kommunicera kring existentiella frågor inte 

utgjorde det stöd som anhöriga var i behov av (Andersson m.fl., 2016; Croxon, Deravin & 

Anderson, 2017). Det visade sig att trots viss erfarenhet upplevdes det fortfarande svårt att 

kommunicera med patienter och deras anhöriga (Rui-Shuang Zheng mfl., 2015). 

Otillräckligheten speglade sig även i situationer där anhöriga inte ansåg att patienterna var i 

behov av den vård som sjuksköterskorna erbjöd. Detta medförde att ett bristande samarbete 

uppstod som i sig bidrog till att patienterna inte fick den vård som sjuksköterskorna hade en 

önskan om att förse dem med (Karlsson m.fl., 2013). 

Sjuksköterskorna uppvisade ånger över stunder då de inte visat tillräckligt stöd för 

patienterna och deras anhöriga (Rui-Shuang Zheng mfl., 2015; Yim Wah Mak m.fl., 2013). I 

situationer där sjuksköterskor reflekterade över sitt agerande mot patienter som vårdades i 

livets slut uppstod det känslor av hjälplöshet. Hjälplösheten var relaterad till att 

sjuksköterskorna upplevde att deras vårdande utgått från invanda tankemönster och att de 

agerat utifrån rutiner likt ”robotar”. Förhållningssättet kunde utgöra ett hinder för att 

sjuksköterskorna inte bedrev den vård som bringar livskvalitet för patienterna (Yim Wah 

Mak m.fl., 2013). Hjälplösheten uppstod även i situationer där sjuksköterskor inte vetat hur 
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eller vad de ska säga för att ge tröst till patienterna och deras anhöriga (Croxon m.fl., 2017; 

Devik, Enmarker & Hellzen, 2013; Rui-Shuang Zheng mfl., 2015). Samtidigt som 

missförstådd eller otillräcklig kommunikation till anhöriga bidrog till att vården inte 

uppfyllde den förväntade kvaliteten och samarbetet sjuksköterskorna önskade uppfylla 

(Iranmanesh m.fl., 2009). I andra vårdkontexter upplevde sjuksköterskor en hjälplöshet där 

patienter uppgav bristande förtroende över sjuksköterskorna eller då patienterna förnedrat 

dem. Dessa situationer kunde uppstå efter att patienter begärt krav som sjuksköterskorna 

inte kunnat tillfredsställa, eller att patienterna öppet medgett sitt missnöje över 

sjuksköterskornas vårdande (Devik m.fl., 2020).  

6.2.2 Att uppleva osäkerhet och rädsla 

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde sig osäkra i vissa situationer när de vårdade patienter 

i palliativt skede (de Vries & Plaskota, 2017; Devik m.fl., 2013; Karlsson m.fl., 2013). 

Osäkerheten uppstod bland annat när vården bedrevs i patienternas hem, vilket resulterade i 

att vården inte alltid tillgodosedde patienternas behov (Karlsson m.fl., 2013). Att arbeta inom 

hemsjukvården innebar att sjuksköterskorna dagligen träffade på olika patienter. Dessa 

patienter kunde ibland upplevas aggressiva och otacksamma vilket bidrog till 

sjuksköterskornas upplevda osäkerhet (Devik m.fl., 2013). Osäkerheten var en faktor som 

gjorde att de inte kunde utveckla en förtroendefull relation till patienterna (Devik m.fl., 2013; 

Karlsson m.fl., 2013). Vårdandet påverkades av detta i negativ bemärkelse, vilket beskrevs 

som att sjuksköterskorna medvetet tillbringade mindre tid med patienterna (Devik m.fl., 

2013). Osäkerheten och rädslan resulterade i att vården inte tillgodosedde patienternas 

behov samt att osäkerheten över att vårda patienterna i deras hemmiljö även kunde medföra 

att vården förflyttades till sjukhus. Sjuksköterskorna upplevde att när de själva kände sig 

säkra i den miljön de vårdade i, förmedlades också den tryggheten till patienterna (Karlsson 

m.fl., 2013). 

Sjuksköterskor upplevde att deras identifiering av patienternas symtom stundvis var 

otillräcklig och upplevde sig osäkra vid administrering av vissa läkemedel. Sjuksköterskorna 

identifierade symtom som ångest och orolighet samt beskrev en rädsla kring om de fattat rätt 

beslut gällande behandling av patienternas symtom. Sjuksköterskorna beskrev också att 

rädslan och ångesten angående om de inte gjort tillräckligt eller gott för patienterna i livets 

slut, lättare kunde hanteras ju längre erfarenhet de hade av att vårda patienter vid livets slut 

(de Vries & Plaskota, 2017).   

Osäkerheten speglade sig även hos sjuksköterskor som beskrev svårigheter med att samtala 

om döendet (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Croxon m.fl., 2017; Tse m.fl., 2016; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). De uttryckte det speciellt svårt att veta hur de skulle 

uttrycka sig till anhöriga, att de inte ville råka säga fel saker (Croxon m.fl., 2017; Wallerstedt 

& Andershed, 2007). Osäkerheten i att samtala med anhöriga grundade sig i att 

sjuksköterskorna upplevde en saknad av erfarenhet och kunskap kring sådan 

kommunikation (Croxon m.fl., 2017). Sjuksköterskorna tyckte att kommunikationen var 

viktig och ville därför utvecklas och förbättra deras förmåga i att kommunicera (Rui-Shuang 

Zheng m.fl., 2015; Tse m.fl., 2016). De belyste även att stödet från kollegor var viktigt 
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(Croxon m.fl., 2017; Wu & Volker, 2009). Särskilt vid emotionella och krävande samtal som 

uppstod när de vårdade patienter i livets slut (Croxon m.fl., 2017). 

6.2.3 Att bli känslomässigt påverkad  

Sjuksköterskor upplevde det känslomässigt krävande vid olika situationer där patienter 

vårdades i ett palliativt skede (Andersson m.fl., 2016; de Vries & Plaskota, 2017; Johansson & 

Lindahl, 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna uttryckte att det var svårt 

att hantera och möta de komplexa situationerna som uppstod (de Vries & Plaskota, 2017). 

Upplevelsen av att bli känslomässigt påverkad kunde bero på att sjuksköterskorna oftare kom 

närmre de patienter som vårdades palliativt (Andersson m.fl., 2016). Sjuksköterskor beskrev 

att de hade en förmåga till att utveckla känslomässiga band till patienterna som de vårdade. 

Dessa känslor påverkades starkt när patienterna avled och sjuksköterskorna uttryckte då 

frustration samt ledsamhet. De känslor som de utvecklat för patienterna utgjorde svårigheter 

i att släppa arbetet efter arbetspassets slut (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskorna blev djupt påverkade och berörda samt kände obehag över att se 

patienternas lidande och de förändringar som skedde kring dem (Johansson & Lindahl, 

2012).   

” They said that this special closeness and understanding could contribute 

to difficulties in letting go of the patient afterwards. In such situations, 

they were more likely to take their work home with them.” (Wallerstedt & 

Andershed, 2007. s.36).   

För att kunna hantera sorgen efter en patients död, upplevde sjuksköterskorna det 

underlättande att ha inlett en vårdande relation till patienterna (Croxon m.fl., 2017). 

Relationen bidrog till att vården blev mer meningsfull (Croxon m.fl., 2017; Wu & Volker, 

2009). Relationen var även bidragande till att sjuksköterskorna kunde följa patienternas 

utveckling under vårdandet och att döden snarare kunde betraktas som en lättnad för 

patienterna (Croxon m.fl., 2017). 

Dock väcktes det personliga känslor hos sjuksköterskorna vilket berörde deras synsätt kring 

sin egen och deras anhörigas död (Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh m.fl., 2009; Yim Wah 

m.fl., 2009). För att kunna hantera dessa tankar och känslor upplevde sjuksköterskorna att 

det krävdes olika strategier för att överkomma och acceptera dessa. En strategi kunde vara 

genom att tillämpa självreflektion. De beskrev även att de uppskattade att kunna vända sig 

till sina kollegor och vänner för att samtala om sina upplevda känslor. Sjuksköterskorna 

beskrev att de reflekterade över vad de var nöjda med i sina liv och hade nu börjat uppskatta 

livet mer än vad de tidigare gjort innan de vårdade patienter i livets slutskede (Andersson 

m.fl., 2016). Det fanns ett accepterande av att döden var en del av livet, som lätt kunde 

försvinna (Andersson m.fl., 2016; Iranmanesh m.fl., 2009).  
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7 DISSKUSSION  

I detta avsnitt framförs en resultatdiskussion där resultatets mest centrala delar diskuteras. 

De centrala delarna i resultatet diskuteras i relation till bakgrunden som bland annat 

omfattar tidigare forskning, vårdvetenskapligt teoretiskt perspektiv och styrdokument. Sedan 

förs en metoddiskussion där författarna till detta examensarbete tydliggör hur de resonerat 

under processens gång och vilka styrkor och svagheter som identifierats. Slutligen följs detta 

avsnitt med en etikdiskussion.  

7.1 Resultatdiskussion  

Syftet med examensarbetet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

i palliativt skede. Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde en meningsfullhet när 

de vårdade patienter i palliativt skede. Meningsfullheten var relaterad till sjuksköterskors 

upplevelser av att livet erhålls nya perspektiv och erfarenheter när de kom i kontakt med 

dessa patienter. Uppstådda reflektioner bidrog till att sjuksköterskor värdesatte sina 

relationer till familj och närstående högt och att deras reflektioner kring livet i sig bidrog till 

en förståelse för hur skört livet är. Sjuksköterskorna upplevde en tillfredsställelse av att 

tillföra en vård där helheten av människan som patient syntes. Det framkom även känslor 

som rädsla, otillräcklighet och osäkerhet vid vård av patienter i palliativt skede. Dessa 

känslor var främst förknippade med sjuksköterskornas känsla av bristande kunskap och 

erfarenhet, vilket inte alltid kunde tillgodose patienternas eller anhörigas behov.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde det betydelsefullt att engagera anhöriga 

i vården samt att vården utgick från patienternas önskemål för att en värdig död skulle kunna 

säkerställas. Detta kan knytas an till Norton m.fl. (2013) som beskrev att patienter värderade 

sin delaktighet högt för att kunna uppleva tillfredställelse under det palliativa skedet. Det 

framkom även av Wannapornsiri (2018) att anhöriga uppgav att de värdesatte sin delaktighet 

i vården, samt att de önskade att en holistisk vård uppnåddes. Detta kan relateras till 

Ternestedt m.fl. (2017) vilka beskrev att vården för de patienter som är i ett palliativt skede 

skulle utgå från patienternas beskrivna bild av sig själva, varvid sjuksköterskor behövde 

beakta såväl önskemål som behov. Fortsättningsvis behövde även vården ta hänsyn till 

patienternas självbestämmande och behovet av deras sociala relationer för att en 

personcentrerad vård skulle uppnås. 

Tidigare forskning visade att anhöriga upplevde att deras deltagande kunde bidra till att de 

blev involverade i beslut gällande patienternas vård, där de bland annat beskrev att de 

upplevde en rädsla i att eventuellt råka ta felaktiga beslut (Claessen m.fl., 2013). Detta kan 

knytas an till resultatet där det framkom att samarbetet mellan sjuksköterskor och anhöriga 

upplevdes viktigt, där sjuksköterskorna uppskattade anhörigas engagemang. Samarbetet 

bidrog även till att sjuksköterskorna upplevde att de utvecklades som personer men också 

inom professionen, samt att de lättare kunde hantera utmanande situationer då ett 

teamsamarbete förekom. Utvecklingen som sjuksköterskorna beskrivit bidrog till nya 

förståelser och livserfarenheter. Detta kan även relateras till Svensk sjuksköterskeförening 
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(2017) som klargör att sjuksköterskor ständigt ska arbeta för att deras kompetens ska 

utvecklas, vilket kan ses i resultatet där sjuksköterskor beskrev att den palliativa vården 

utmanade dem i en personlig utveckling. Det framkom även en utveckling som innebar en 

förbättrad säkerhet inom den professionella rollen som sjuksköterska. ICN (2012) skriver att 

sjuksköterskor ansvarar över att ständigt utveckla sin kunskap, samt att vården de bedriver 

ska lindra lidande och samtidigt respektera patienters särskilda behov. Detta kan kopplas 

samman till resultatet där sjuksköterskor upplevde tillfredsställelse när vården skedde i 

enlighet med patienters och anhörigas önskningar, samtidigt som sjuksköterskorna 

utvecklades. Att bedriva en vård utifrån patienters önskningar kan vidare relateras till 

Ternestedt m.fl. (2017) som menade att sjuksköterskor behövde inta ett förhållningssätt där 

patienternas självbild och identitet bevarades i balans, men som också avsåg att tillfredsställa 

eventuella önskemål.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde ett engagemang vid tillhandahållandet 

av patienters önskemål, men även en otillräcklighet när det inte gick att fullgöra. De olika 

faktorerna som bidrog till att sjuksköterskorna inte kunde tillfredsställa patienternas behov, 

var bland annat brist på tid men även kunskap och erfarenhet. Den bristande kunskapen 

bidrog till att sjuksköterskorna inte kunde tillfredsställa patienter och deras anhöriga med 

den vård de önskat ge. Särskilt uppstod dessa svårigheter i förhållande till förmågan att 

kommunicera, då bland annat existentiella frågor lyftes. Bolt m.fl. (2019) belyste att anhöriga 

uppgett en önskan om att få samtala med sjuksköterskor, vilket de menade skulle erbjuda 

dem tillfällen att kunna förmedla önskemål. Samtalen skulle även bidra till att tillfredsställa 

anhörigas behov av emotionellt stöd. Det beskrevs även av anhöriga att kommunikationen 

mellan dem och sjuksköterskor upplevdes viktig i relation till deras delaktighet i vården (Bolt 

m.fl., 2019; Kisorio & Langley, 2016). Anhörigas önskan om samtal kan relateras till 

resultatet där sjuksköterskor upplevde en rädsla när samtal med anhöriga och patienter blev 

aktuella. Rädslan var baserad på att sjuksköterskorna inte ville uttrycka sig fel. 

Sjuksköterskor beskrev att deras förmåga kring att kommunicera inte utgjorde det stöd som 

de ansåg patienter och anhöriga var i behov utav, vilket ledde till att sjuksköterskorna 

upplevde en otillräcklighet. Den upplevda otillräckligheten kunde bidra till ett 

förhållningssätt som inte bringade den önskade livskvaliteten för patienterna. Detta har 

beröringspunkter med WHO (2020) som beskrev att den palliativa vården har som 

utgångspunkt att upprätthålla det som patienterna upplever som livskvalitet. Detta innebar 

således att patienterna skulle erhålla en vård som lindrar såväl andligt, fysiskt som psykiskt 

lidande. Det visade det sig i resultatet att sjuksköterskor upplevde att de inte bidrog till den 

förväntade kvaliteten då de främst ansåg att deras kunskaper kring samtal inte tillgodosedde 

patienternas eller anhörigas behov. Dock framkom det av Ternestedt m.fl. (2017) att den 

palliativa vården skulle tillgodose patienternas behov av samtal, där det skulle ges utrymme 

för tillbaka- och framåtblickar. Detta innebar att patienter skulle få möjlighet till att samtala 

om sådant som tidigare berört dem och om det exempelvis fanns något i framtiden de 

önskade slutföra eller skulle ske. Samtalen med patienterna skulle vara baserade på deras 

egna berättelser kring den upplevda självbilden. Detta kan även jämföras med ICN (2012) 

beskrivning av sjuksköterskors ansvar att tillgodose en vård som lindrar lidande. Att lindra 

patienternas lidande var enligt Ternestedt m.fl. (2017) mångdimensionellt, vilket innebar att 
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lidandet kan förekomma såväl fysiskt som existentiellt vilket behöver beaktas inom den 

palliativa vården.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor uttryckte sig osäkra vid identifiering av patienters 

symtom och en osäkerhet vid prioriteringen av olika arbetsuppgifter. De upplevde även en 

hjälplöshet som var relaterad till att de inte kunde säkerställa att patienterna och deras 

anhöriga fick den vård de önskat ge. Philip m.fl. (2014) har beskrivit att patienter uppgett att 

de upplevde en förlust av deras självkänsla och att deras självständighet kraftigt hade 

påverkats då de drabbats av livsbegränsande sjukdomstillstånd. Det ansågs ha 

beröringspunkter med resultatet där det framkom att sjuksköterskor upplevde sig osäkra och 

otillräckliga då deras kunskap inte säkerställde att patienternas lidande lindrats, särskilt då 

de inte utgjorde det stöd patienter och anhöriga uttryckt behov för. Vidare framkom det även 

att sjuksköterskorna uppgett en frustration och hjälplöshet vid otillräcklig kunskap, särskilt 

gällande hanteringen av sederande läkemedel. Detta betonas även av Tursunov m.fl. (2016) 

som beskrev att anhöriga uppgett en hjälplöshet och frustration i relation till patienternas 

lidande och då deras delaktighet bidragit till beslut gällande sederande behandling. Detta kan 

dessutom relateras till Ternestedts m.fl. (2017) teori som lade vikt på bland annat 

symtomlindring, där smärta upplevdes vara en central och komplicerad del av patienternas 

lidande. Samtidigt ansågs även anhöriga utgöra en viktig del i förhållande till patienternas 

vård. 

I resultatet beskrev sjuksköterskor att betydelsen av kollegor och ett stöd vid palliativ vård 

var viktiga faktorer för att ett lärande och utvecklande skulle ske. Enligt ICN (2012) är ett av 

sjuksköterskornas ansvarsområden att samarbeta med medarbetare, vilket kan relateras till 

resultatet där sjuksköterskor uppgav att samarbetet var en viktig komponent för att en god 

vård skulle tillhandahållas och för att ett lärande skulle ske. Det ses även i en av 

Socialstyrelsens (2013) hörnstenar att vikt bör läggas på att ett samarbete mellan kollegor där 

en god kommunikation förekommer, detta för att den palliativa vården ska kunna betraktas 

bidra med det stöd såväl sjuksköterskor som patienter och anhöriga anses ha behov för.  

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna utvecklade känslomässiga band till patienterna 

som de vårdade och att dessa band påverkade dem efter arbetspassets slut. Detta har likheter 

med Svensk sjuksköterskeförening (2017) som lägger tyngd på att ett partnerskap mellan 

sjuksköterskorna och patienter samt anhöriga förekommer, för att vården skulle kunna 

bedrivas personcentrerat. Detta partnerskap karaktäriseras av att patienter ges utrymme att 

kunna delge sjuksköterskorna sina behov, men också varandras kunskaper så att vården 

skulle kunna bedrivas i enlighet med deras berättelser. Samtidigt beskrev Ternestedt m.fl 

(2017) även att sjuksköterskor som vårdar patienter i palliativt skede var i behov av att 

reflektera och skapa sig en uppfattning om hur patienterna påverkats av dödens närhet, med 

mål om att kunna tillgodose patienterna med en personcentrerad omvårdnad. Den 

uppstådda relationen som sjuksköterskorna beskrev i resultatet bidrog till att de upplevde 

vården mer meningsfull. Relationen kunde även bidra till att sjuksköterskornas synsätt 

förändrades gällande deras egna och sina anhörigas död. Sjuksköterskor upplevde att 

vårdandet bidrog till ett reflekterande över meningen med livet. Sammantaget beskrev 

resultatet att sjuksköterskor upplevde såväl positiva som negativa upplevelser när de vårdade 

patienter i palliativt skede. Dessa upplevelser är dels i relation till sjuksköterskornas brist på 
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kunskap, erfarenhet och tid. Men även att de upplevde att vården bidrog med en tillväxt som 

person, samtidigt som att vården upplevdes tillfredsställande och erhöll nya perspektiv. 

Palliativ vård är en vårdform som kan förekomma inom olika kontexter där sjuksköterskor 

arbetar. Det anses därför viktigt att belysa sjuksköterskors skilda upplevelser när denna 

särskilda vård äger rum då det framkom att patienter samt anhöriga var i behov av 

sjuksköterskornas stöd och kunskaper.  

7.2 Metoddiskussion  

I detta avsnitt kommer vald metod att diskuteras i relation till kvalitetskriterierna 

trovärdighet, giltighet och överförbarhet. Dessa kriterier ställer krav på att författarna till 

examensarbetet erhållit ett kritiskt förhållningssätt samt att värdering kring styrkor 

respektive svagheter framförs angående vald metod och i relation till genomförd analys.  

Metoden som valdes till examensarbetet var en systematisk litteraturstudie baserad på Evans 

(2002). Denna metod innebär en beskrivande syntes där författarna till examensarbetet 

fokuserade på att finna kvalitativa artiklar som gav förståelse för det valda fenomenet som 

var i fokus. Anledningen till att författarna till detta examensarbete inte valde att inkludera 

kvantitativt material berodde på att det materialet inte ansågs försiggå med ett beskrivande 

resultat som kan generera förståelse för ett fenomen som ”upplevelser”, i den mån kvalitativa 

studier bidrar med. Dock menar Dahlborg Lyckhage (2017) att kvalitativa studier inte medför 

samma generaliserbarhet som kvantitativa gör. Segesten (2017) förklarar att kvantitativ 

metod används för att samla in resultat som jämförts genom mätningar eller olika 

kartläggningar, vilket exempelvis kan ge förståelse till hur effektiva vissa tillvägagångssätt 

kan gestalta sig i omvårdnaden. Författarna till detta examensarbete valde därför att använda 

sig av en beskrivande syntes utifrån Evans (2002) för att kunna åstadkomma ett resultat som 

bidrog till djupare förståelse för fenomenet, då författarna valde att basera examensarbetet 

på intervjustudier av legitimerade sjuksköterskor. De enskilda intervjustudierna ansågs bidra 

med en större trovärdighet i relation till fenomenet som var i fokus.  

Sjuksköterskeperspektivet användes då examensarbetet utgår från grundutbildningen för 

sjuksköterskor men även för att författarna till examensarbetet hade intresse för att analysera 

material som kan ge förståelse för den framtida professionens upplevelser. 

Artiklarna söktes fram genom databaserna CINAHL Plus och PubMed. Östlundh (2017) 

nämner att databaserna CINAHL och PubMed innehåller omvårdnadsvetenskapliga artiklar, 

vilket är motiveringen till varför författarna till detta examensarbete valde just dessa. 

Majoriteten av sökningarna utgick från CINAHL Plus, anledningen till detta var för att 

författarna hade förkunskaper om databasen då tidigare sökningar gjorts där vilket bidrog till 

att sökningarna kunde effektiviseras. PubMed användes även då författarna till 

examensarbetet eftersökte ett bredare resultat av artiklar, vilket ökade examensarbetets 

trovärdighet då flera databaser användes.  

Evans (2002) analys utgår från att författarna till examensarbetet framställt olika inklusion 

och exklusionskriterier vilka används för att kunna erhålla aktuella artiklar till beskrivningen 

av fenomenet. Inklusionskriterierna som författarna till detta examensarbete använde var att 
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samtliga artiklar skulle baseras på ett sjuksköterskeperspektiv där deltagarna beskrev 

upplevelser av att vårda patienter i palliativt skede. Sökningarna begränsades med att 

samtliga skulle vara ”Peer reviewed”, kvalitativa samt att sökorden matchade med det valda 

syftet för examensarbetet. Sökorden kombinerades med booleska söktermerna ”AND” och 

”OR” för att inkludera flera söktermer under samma sökning. Sökorden som matchade med 

valt syfte kombinerades i olika följder med inklusioner av andra sökord som exempelvis 

”qualitative” för att utesluta att sökningen genererade artiklar med annan metod. I en 

sökning har ”terminalvård” använts med engelsk översättning. Detta begrepp anses idag vara 

avrått från att användas och istället används ”palliativ vård” (Socialstyrelsen, u.å). Då 

sökningen med detta begrepp genererade artiklar som beskrev det författarna till detta 

examensarbete efterfrågade valdes dessa att behållas.  

Sökningarna började med att utgå från att artiklarna skulle vara 10 år gamla, men författarna 

upplevde svårigheter med att finna artiklar utifrån den tidsramen vilket resulterade i att 

sökfältet uppgraderades till 13 år. Anledningen till att författarna till detta examensarbete 

begränsade årtalen för de kvalitativa artiklarna var för att de upplevde att resultatet skulle 

bidra med mer trovärdighet om de låg oss närmre i tiden eftersom vården är i en ständig 

utvecklande process. Dock upptäckte författarna till detta examensarbete att de artiklar vars 

publicering var av äldre avgång hade resultat som bidrog till att en djupare förståelse för 

fenomenet kunde uppnås. Författarna upptäckte även att resultaten i de äldre artiklarna inte 

hade en avgörande betydelse eller påverkan för fenomenet som var i fokus, vilket bidrog till 

att författarna behöll dem till examensarbetets resultat. Under sökningarna lästes först 

artiklarnas titlar för att se om det innehöll vad som efterfrågades. Exklusion gjordes direkt av 

de artiklar vars titlar behandlade vård av barn, specialistutbildade sjuksköterskor eller om 

metoden var annan än en intervjustudie av enskilda sjuksköterskor. 

Efter att sökningarna genererat ett utbud av vårdvetenskapliga artiklar, genomförde 

författarna en kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen baserades på Fribergs (2017) 

frågor till kvalitativa studier. Dessa formulerades om så att ett poängsystem kunde insättas 

och för att författarna skulle kunna bedöma relevans utifrån samtligas artiklars innehåll. En 

identifierad svaghet i examensarbetet var att poängsystemet var skapat av författarna själva, 

vilket skulle kunna användas på ett felaktigt sätt och bidra till en minskad giltighet av 

examensarbetets innehåll. Eftersom samtliga frågor inkluderades bidrog det till att flera 

artiklar uppfyllde medel kvalitet, då hög kvalitet krävde att majoriteten av frågorna stämde 

överens med artiklarnas innehåll. Trots medel kvalitet ansåg författarna att huvudsakliga 

frågeställningar fanns i samtliga artiklar, vilket exempelvis var att ett klart formulerat syfte 

fanns, deltagarna var beskrivna och en analys hade genomförts. En fråga som ansågs svår att 

placera och undersöka i samtliga artiklar var ”Hänger metod och teoretiska utgångspunkter 

ihop?”, vilket resulterade i att författarna inte gav poäng för den ställda frågan. Så som 

Friberg (2017) skriver behöver författarna inneha ett kritiskt förhållningssätt i granskningen 

av material då målet med granskningen är att författarna funnit artiklar som ger underlag för 

att svara på examensarbetets syfte och beskriver fenomenet som är i fokus. Poängsystemet 

kan diskuteras vidare om det är till författarnas vinning att ha ett lägre poängsystem där 

samtliga artiklar uppfyller hög kvalitet, eller om examensarbetet bidrar till en ökad giltighet 

där resonemang redogörs kring varför alla frågeställningar behållits men att hög kvalitet 

därmed svårare uppfylls.  
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Under granskningen upptäckte författarna att cirka sju artiklar inte uppfyllde tillräcklig 

kvalitet eller innehöll andra deltagare än sjuksköterskor, vilket bidrog till ett bortfall. 

Författarna gjorde därefter nya sökningar, dels med de gamla sökorden för att upptäcka om 

eventuella artiklar vars resultat överensstämmer med fenomenet missats under tidigare 

sökningar, men så lades även nya sökningar till. De nya sökningarna bidrog till att författarna 

slutligen samlat in ett underlag på 14 artiklar. Under granskningen av artiklarna förde 

författarna en dialog mellan varandra vilket bidrog till att de erhöll en övergripande 

förståelse för samtligas innehåll. Mårtensson och Fridlund (2017) lägger tyngd på att dialog 

mellan författarna kan med fördel bidra till att resultatet bringar en tydlighet och 

trovärdighet då egna tolkningar därmed minimerar att färga resultatet i examensarbetet. 

Samtliga artiklar var insamlade från olika länder, kulturer samt inom olika vårdkontexter 

såsom hemsjukvård och vård på sjukhus, vilket gav resultatet en ökad överförbarhet. Dock 

var majoriteten av deltagarna i artiklarna kvinnor och baserade på mindre intervjustudier av 

ett fåtal deltagare, vilket skulle kunna göra överförbarheten lägre. Polit och Beck (2016) 

beskriver att överförbarheten berör hur och om ett beskrivande resultat kan appliceras inom 

andra kontexter.  

Under analysens gång upptäckte författarna till examensarbetet att alla identifierade 

nyckelfynd inte kunde användas då det skulle generera ett för stort och brett utbud av 

fenomenet. Bortfall av nyckelfynd gjordes även av de som inte längre ansågs relevanta i 

relation till syftet, då författarna varit generösa med att markera allt som ansågs besvara 

syftet under den frekventa läsningen. De nyckelfynd författarna behöll ansåg vara 

återkommande och kunde utgöra teman samt subteman till examensarbetets resultat. 

Bortfallet av nyckelfynd kan utgöra en svaghet i examensarbetet då vissa upplevelser inte 

framkom i resultatet eller inte kunde placeras in i de kontexter författarna identifierat. 

Sammantaget hade författarna insamlat omkring 270 nyckelfynd, varav cirka hälften 

användes till sammanställningen av resultatet. Friberg (2017) beskriver att kvalitativa studier 

ska bidra till en ny gemensam kunskap om ett fenomen. Resultatet ska därefter syntetiseras 

där artiklarnas likheter respektive skillnader belyses. Författarna till detta examensarbete 

ansåg dock att syntetiseringen var svår att genomföra då ingen omtolkning eller förvrängning 

av artiklarnas innehåll ville göras. Det tog därför lång tid att syntetisera resultatet för att på 

bästa möjliga sätt kunna presentera ett trovärdigt resultat utan egna tolkningar.  

7.3 Etikdiskussion 

Det fanns en viss förförståelse hos författarna till detta examensarbete då båda var utbildade 

undersköterskor med tidigare erfarenheter av palliativ vård. Förförståelse innebär att en 

kunskap redan finns innan examensarbetet har påbörjats, men även att erfarenheter och 

värderingar som upplevts under tidigare tillfällen finns (Priebe & Landström, 2017). 

Förförståelsen kunde ses som en svaghet då författarna kunde tolka artiklarna efter egna 

erfarenheter och därmed påverka examensarbetet. Dock blev examensarbetet mer pålitligt då 

egna erfarenheter bortsågs under arbetets gång genom att inte söka på specifika ord som 

författarna till detta examensarbete förknippade med upplevelser vid palliativ vård. Den egna 
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förförståelsen undveks i bästa möjliga mån bort då artiklarnas resultat av sjuksköterskors 

upplevelser var i fokus vid analys. 

Det ligger ett etiskt ansvar hos författarna att forskningen är av god kvalitet (CODEX, 2015). 

Det var ett krav att artiklarna skulle vara ”Peer Reviewed”, vilket innebär att de genomgått en 

kritisk granskning vilket har uppfyllt de krav som behövs för en vetenskaplig artikel samt för 

att tillföra trovärdighet. Det är även viktigt att ha en god forskningsed där det är förbjudet att 

plagiera andra texter, förfalska och förvränga material som används (CODEX, 2015). För att 

inte styra examensarbetet i en speciell riktning har författarna till detta examensarbete 

inkluderat innehåll som var både positivt och negativt från resultatet i artiklarna. Detta 

beskrivs även av Forsberg och Wengström (2016) att innehållet som fanns i resultaten i de 

utvalda artiklarna ska presenteras, eftersom att enbart presentera resultat utefter egna 

åsikter ses som oetiskt och bör undvikas. 

För att en korrekt och tydlig referenshantering skulle uppnås har författarna till detta 

examensarbete refererat enligt referensguiden ”American psychological association” (APA). 

Denna referensguide användes för att stärka examensarbetets trovärdighet, detta för att 

säkerställa för läsaren vad som är innehåll från litteratur respektive artiklar. Genom att 

referera till samtligt innehåll hänvisar det till att författarna till examensarbetet förhållit sig 

ärligt i relation till egna värderingar samt åsikter för att originalkällans innebörd inte skulle 

försvinna i diskussionen.  

Författarna till detta examensarbete ansåg att syntetiseringen av resultatet var svår att utföra 

då de var rädda för att råka göra omtolkningar eller färga artiklarnas resultat. Alla artiklar 

som samlades in till examensarbetet var på engelska. Det ansågs därför föreligga en risk av 

omtolkningar vid översättande av texterna vilket även identifierades som en svaghet. 

Nyckelfynden som urskildes i samtliga artiklar ströks under och översattes till svenska. 

Översättningen gjordes med hjälp av engelsk-svenskt lexikon för att minska risken av 

feltolkning. De citat som presenterades i resultatet valdes att inte översättas då författarna till 

examensarbetet inte ville att originalkällans innebörd skulle gå förlorad under en eventuell 

översättning till svenska. CODEX (2020) styrker människors rättigheter vid deltagande av 

forskning, där forskningen bland annat behöver beakta mänskliga rättigheter och respektera 

människovärdet. Detta ansågs som en viktig aspekt främst då citat använts med anledningen 

till att styrka sjuksköterskors personliga upplevelser till examensarbetets resultat. Citat från 

originalkällan har trots detta valts att medtas då det upplevdes förmedla en tydlighet i det 

som önskades beskrivas. Förvrängningar försökte även undvikas genom att författarna till 

detta examensarbete läste artiklarna flertalet gånger och hade sedan en diskussion 

sinsemellan om hur texterna uppfattades. Detta kan som tidigare diskuterats bidra till en 

ökad trovärdighet då personliga tolkningar därmed minimerar att påverka resultatets utfall.  
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8 SLUTSATS  

Syftet med detta examensarbete var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i palliativt skede. Resultatet bidrog till en sammanställning av olika upplevelser 

som uppkom då sjuksköterskor vårdade dessa patienter. Upplevelserna visade sig vara både 

positiva och negativa. Författarna till detta examensarbete har dragit en slutsats om att 

sjuksköterskor dels upplevde en stark meningsfullhet, men även brist på kunskap och 

erfarenhet vilket de menade påverkade kvaliteten av vården. Den upplevda meningsfullheten 

kan bidra till att sjuksköterskor erhåller en vård där ett personcentrerat förhållningssätt 

tillämpas, då sjuksköterskor beskrev en tillfredsställelse av att vårda och att få se helheten av 

patienterna. Dock upplevde de även att vården krävde mer kunskap än vad sjuksköterskorna 

ansåg att de besatt. Detta kan således innebära att utbildningen för sjuksköterskor kräver 

mer fokus på patienter och anhörigas behov då palliativ vård föreligger. Kunskapsbristen 

ledde även till att sjuksköterskorna upplevde sig osäkra och rädda vid tillhandahållandet av 

palliativ vård, vilket kunde bidra till att patienterna inte upplevde sig trygga i 

sjuksköterskornas sällskap. Sjuksköterskor uppgav att de främst saknade kunskap kring 

kommunikation och beskrev rädslor kring att bemöta samtal som uppstod. Då palliativ vård 

ska bidra till att patienternas livskvalitet upprätthålls och lidande lindras anser författarna 

till detta examensarbete att sjuksköterskors grundläggande kunskaper och behov av stöd från 

kollegor vidare bör belysas samt utvecklas. 

8.1 Förslag på vidare forskning  

Då det framkom i resultatet att sjuksköterskor upplevde en saknad av kunskap gällande 

kommunikation kan det med fördel belysas inom framtida studier. Då kommunikationen ska 

bidra med såväl information som vårdande stöd anser författarna till detta examensarbete att 

vidare forskning kan fokusera på att belysa hur kommunikationen utgör stöd i relation till 

patienternas och anhörigas mångdimensionella lidande. Författarna till detta examensarbete 

hade även valt att inkludera vårdvetenskapliga artiklar från en tidsram på 13 år, men anser 

att ett intresse finns för att vidare kartlägga om större skillnader råder mellan de olika 

tidsaspekterna och om sjuksköterskors upplevelser över tid har förändrats. Vidare forskning 

kan även utgå från andra metoder såsom en kvantitativ ansats, där ett större urval kan ingå 

och därav även en ökad generaliserbarhet. 
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med sitt arbete för att de har 
gjort allt de kan. De upplevde 
också känslor som obehag 

vid vård av palliativa 
patienter. 

Hög, 

11/14 

Karlsson, M., Karlsson, C., 
Barbosa da Silva, A., 

Berggren, I. & Söderlund, 
M. 
 

Community nurses´ 
experiences of ethical 

problems in end-of-life care 
in the patient´s own home 

 
Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 
 

Att få en djupare 
förståelse för 

sjuksköterskors 
upplevelser och 
erfarenheter av 

etiska problem som 
tillkommer vid vård i 

livets slut som 
utspelas i patientens 

hem. 
 

Kvalitativ studie. 
En guide med öppna 
frågor användes i 
intervjuerna av 10 

kvinnliga sjuksköterskor 
från fem olika 

kommuner i Sverige. 
Intervjuerna 

transkriberades och ett 
hermeneutiskt 
tillvägagångssätt 

användes i analysen av 

Sjuksköterskorna uppvisade 
engagemang och en önskan 
om att utföra en god vård för 
patienter i livets slut, även 
om de ibland upplevde 
känslor som förlust av 

kontroll. Det beskrivs även 
etiska problem som 

sjuksköterskor möter i 
vården av patienter som är i 

livets slut. 

Hög, 

12/14 



3 

2013 
Sverige & Norge 

insamlat material.   

Koh, M. Y. H., Hum, A. Y. 
M., Khoo, H. S., Ho, A. H. 
Y., Chong, P. H., Ong, W. 
Y., Ong, J.N., Patricia, S.H 

& Yong, W. C 
 

Burnout and Resilience 
After a Decade in Palliative 
Care: What Survivors Have 
to Teach Us. A Qualitative 
Study of Palliative Care 

Clinicians With More Than 
10 Years of Experience. 

 
Journal of Pain and 

Symptom Management 
 

2020 
Singapore 

Att studera PCC 
(personal inom 

palliativ vård) som 
arbetat längre än 10 

år inom den 
palliativa vården och 
fördjupa förståelsen 
över deras syn på 

utbrändhet. 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer av 10 

sjuksköterskor, fem 
doktorer och tre 

socialarbetare. Grundad 
teori användes i 
analysen av de 
transkriberade 
intervjuerna. 

 

Sjuksköterskorna upplevde 
besvär, förändrade tankesätt, 

anpassbarhet och 
bearbetning. Det framkom 
även att sjuksköterskor 

kände sig utmattade men att 
de fortfarande ville fortsätta 
att jobba och finnas där för 
patienterna. Att fokusera på 
arbetet just då och inte ta 
med det hem. De beskrev 

även att det var viktigt att ta 
hand om sig själva och att 

inte vara stressad. 

Medel, 

10/14 

Rui-Shuang Zheng, Qiao-
Hong Guo, Feng-Qi Dong & 

Owens 
 

Chinese oncology nurses´ 
experience on caring for 
dying patients who are on 

their final days: A 
qualitative study 

 
International Journal of 

Nursing Studies 
 

2015 
UK & Irland 

Att klargöra 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende 

patienter med cancer 
på en onkologisk 

avdelning. 
 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer av 28 
sjuksköterskor. 
Tematisk analys 

användes i transkription 
av intervjuerna. 

Det upptäcktes att 
sjuksköterskorna upplevde 
känslomässig stress vid 
vårdande av döende 
patienter, men dessa 
erfarenheter bidrog till 
reflektioner av meningen 
med livet och döden och 

influerade positivt på deras 
liv, 

attityder och beteenden för 
vårdandet av döende 

patienter. 

Medel, 

10/14 

Tse, J. W. K., Hung, M. S. 
Y., & Pang, S. M. C.  

 
Emergency Nurses’ 

Perceptions of Providing 
End-of-Life Care in a Hong 

Kong Emergency 
Department: A Qualitative 

Study 
 

JEN: Journal of 
Emergency Nursing 

 
2016 
Kina  

Att få en förståelse 
för sjuksköterskor 
inom akutsektioner 

upplever 
tillhandahållandet av 
patienter i livets slut.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer med åtta 
manliga och åtta 

kvinnliga 
sjuksköterskor. 
Intervjuerna 

transkriberades och en 
innehållsanalys gjordes 

av materialet.  

Sjuksköterskorna upplevde 
det betydelsefullt att få göra 
gott för patienterna, samt att 

underlätta för deras 
anhöriga. Vårdandet ledde 

även till professionell tillväxt. 
Det var även viktigt att 

sjuksköterskorna hanterade 
sina känslomässiga och 

psykologiska behov för att 
kunna bedriva en god vård.  

Hög, 

11/14 

Wallerstedt, B. & 
Andershed, B. 

 
Caring for dying patients 
outside special palliative 
care settings: experiences 
from a nursing perspective 

 
Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 

vårda svårt sjuka och 
döende patienter 
utanför palliativa 

vårdhem 
 

Kvalitativ studie. 
Bandinspelade 

intervjuer av spontana 
och öppna 

frågeställningar med 
obestämda följdfrågor, 
till nio sjuksköterskor 

arbetande i 
primärvården, 

kommunen och sjukhus. 

Sjuksköterskor upplever 
höga ambitioner av att ge 

palliativ vård av hög kvalitet. 
Dock upplevde de även 
missnöje relaterat till 

otillräckligt samarbete, stöd, 
tid och resurser. 

Hög, 

12/14 



4 

 
2007 
Sverige 

En 
fenomenologisk analys 

användes av de 
transkriberade 
intervjuerna.  

Wu, H-L. & Volker, D.L. 
  

Living With Death and 
Dying: The Experience of 

Taiwanese Hospice 

Nurses 
Oncology Nursing Forum 

 
2009 
USA 

Att utforska och 
beskriva 

sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende 

patienter på hospice. 

Kvalitativ studie. En 
intervjuguide med 

öppna frågor användes. 
14 kvinnliga 

sjuksköterskor på 
hospice deltog i 
intervjuerna. 
Intervjuerna 

transkriberades och 
översattes till engelska, 
analyserades sedan med 
Colaizzi’s riktlinjer för 
kvalitativ forskning.  

Att arbeta som sjuksköterska 
på hospice innebär en 
ständig utveckling. 

Sjuksköterskorna upplevde 
även engagemang till att 
vårda och hjälpa döende 
patienter att uppleva 
tillfredsställelse och 
värdighet i livets slut. 

Medel, 

10/14 

Yim Wah Mak, Vico Chung 
Lim Chiang, & Wai To Chui 

 
Experiences and 

perceptions of nurses 
caring for dying patients 
and families in the acute 
medical admission setting 

 
International Journal of 

Palliative Nursing 
 

2013 
Kina 
 

Att undersöka 
sjuksköterskors   
upplevelser och 

uppfattningar om att 
ta hand om döende 
patienter och deras 
familjer på en akut 
medicinskavdelning 
och identifiera deras 
strategier för att 

hantera 
omsorgen. 

 

Kvalitativ studie. 
15 sjuksköterskor från 
tre akutmedicinska 
avdelningar deltog. 
Semistrukturerade 

intervjuer som spelades 
in och transkriberades. 
Boyatzis tematiska 

analysmetod användes. 

Sjuksköterskorna upplevde 
otillräcklighet och stor 

psykisk och fysisk belastning 
gällande deras 

sjuksköterskeroll. 

Hög, 

11/14 
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