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SAMMANFATTNING: 
Sjuksköterskor möter ofta patienter i livets slutskede och det är ett stort ansvar och en stor 
händelse att få vara med när en människa avslutar sitt liv. Syftet med denna litteraturstudie 
var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Metoden 
som användes var en systematisk litteraturstudie där tre olika databaser har använts, Cinahl, 
Pubmed och Psycinfo. Tretton vetenskapliga artiklar har kvalitetsgranskats och analyserats 
vilket resulterade i fyra teman: att skapa en god relation, att ha ett känslomässigt engagemang, 
att bli berikad av sina erfarenheter och att skapa livskvalitet för den döende patienten. 
Resultatet visade att sjuksköterskors känslomässiga engagemang är betydelsefullt för att 
kunna ge en god palliativ vård. En nära relation är en förutsättning för att hjälpa patienter och 
anhöriga att känna livskvalitet eftersom varje unik människa har sin egen uppfattning om vad 
livet och döden innebär för dem. Palliativ vård gav erfarenhet som medförde personlig 
utveckling. För att patienter ska få ett så värdigt slut som möjligt är sjuksköterskans 
kunskaper och erfarenheter en avgörande betydelse. Därför finns det ett stort behov av 
utbildning och ständig fortbildning inom den palliativa vården. 
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INLEDNING 

Som sjuksköterskor arbetar vi nära människor i livets slutskede vilket kräver stort 

känslomässigt engagemang samtidigt som det är ett stort ansvar och en stor händelse att få 

vara med när en människa avslutar sitt liv. Vi arbetar på en medicin- respektive 

kirurgavdelning. Båda avdelningarna är akutvårdsavdelningar där vi vårdar patienter med 

olika sjukdomar och akuta tillstånd parallellt med att vi vårdar patienter i livets slutskede. 

Gemensamt för båda avdelningarna är att vi träffar många patienter som nyligen har fått en 

cancerdiagnos och dessa patienter följer vi vanligen genom hela sjukdomsförloppet och 

utvecklar ofta en nära relation till. När sjukdomen tagit överhanden och patienten inte kan 

botas går den kurativa behandlingen och omvårdnaden över till ett palliativt skede. Palliativ 

vård innebär en helhetssyn vars syfte är att ge livskvalitet när bot inte längre är möjligt. Vi har 

under vår yrkesverksamma tid som sjuksköterskor alltid varit mycket intresserade av palliativ 

vård och vill genom den här litteraturstudien skaffa oss mer kunskap och höja vår kompetens 

inom området. 

 

BAKGRUND 

Mer än hälften av människorna i Sverige dör i hjärt- och kärlsjukdomar medan 

tumörsjukdomar står för knappt en fjärdedel. Därefter följer sjukdomar i andningsorganen, 

skador och förgiftningar samt sjukdomar i matsmältningsorganen. Antalet dödsfall i cancer 

ökar i takt med att medellivslängden i befolkningen ökar. Mellan åren 1975 och 1995 ökade 

medellivslängden med fyra år för både män och kvinnor. Medellivslängden var 1999 81,9 år 

för kvinnor och 77,1 år för män 

 

Palliativ vård 

Vård i livets slutskede definieras som palliativ vård. Begreppet palliativ kommer från det 

latinska ordet pallium, som betyder kappa eller täcke. Palliativ vård innebär därmed att ”täcka 

över” symtomen med hjälp av behandlingsåtgärder vars syfte är att främja patientens 

välbefinnande. Patienten går in i det palliativa skedet när sjukdomen inte längre svarar på 

kurativ behandling och den förväntade livslängden är relativt kort (Twycross, 1998). Att 

fastställa tidpunkten för när vården ska övergå från kurativ till palliativ vård med målet att 

varken förkorta eller förlänga livet är inte ett lätt beslut. Personal och anhöriga kan ha olika 
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uppfattningar om när slutet närmar sig. En ökad öppenhet skulle kunna stärka patientens 

självbestämmande och även ge anhöriga en möjlighet till förberedelse inför det kommande 

sorgearbetet (SOU 2001:6). När bot inte längre är möjligt för patienten finns det en risk att 

sjuksköterskan känner sig misslyckad. Dessa reaktioner, som psykologiskt är lätta att förstå, 

får dock inte stå i vägen för en god palliativ vård (Beck-Friis & Strang, 2005). Den palliativa 

vården skall bygga på fyra hörnstenar: symtomkontroll, samarbete i ett mångprofessionellt 

arbetslag, befrämja livskvalitet samt ge stöd till närstående under patientens sjukdomstid. 

Palliativ vård innefattar vanligen en tidig fas, som tidsmässigt är lång och en sen fas, som är 

kort och omfattar dagar, veckor eller någon månad (SOU 2001:6).  

 

Begreppet lidande utifrån omvårdnadsteorier 

Målet med den palliativa vården är att minska obehag och lidande så långt det är möjligt 

(Beck-Friis & Strang, 2005). Enligt Kirkevolds (2000) tolkning av omvårdnadsteoretikern 

Travelbee är lidande en fundamental allmänmänsklig erfarenhet. Det är en ofrånkomlig del av 

att vara människa och alla människor får förr eller senare uppleva vad lidande innebär. 

Lidande är ett personligt fenomen, det är en erfarenhet som får individen att bli medveten om 

fysisk, emotionell eller själslig smärta. Lidande uppstår ofta vid sjukdom som kan resultera i 

förlust av kroppslig, själslig eller emotionell integritet. I sjuksköterskans arbete är det av stor 

vikt att hon förhåller sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, snarare än till sin 

egen eller andras bedömning. Även Eriksson (1994) har beskrivet fenomenet lidande utförligt. 

I likhet med Travelbees teori är lidandet enligt Eriksson en oundviklig del av människolivet. 

Eriksson understryker att lidande i sig är meningslöst, men varje människa kan genom att gå 

igenom sitt lidande tillskriva det en mening. Sjuksköterskans uppgift är att eliminera onödigt 

lidande, förorsakat av vårdpersonalen själv eller andra yttre förhållanden, samt att lindra 

lidandet när det är oundvikligt. Att lindra patientens lidande innebär framför allt att inte 

kränka dennes värdighet, inte fördöma och missbruka makt utan istället ge den vård som 

patienten behöver (Eriksson, 1994).  

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 

Kaasa (2001) menar att sjuksköterskans ansvar är att sträva efter att uppnå en så bra 

livskvalitet som möjligt för patienten. Med livskvalitet menas att patientens upplevda och 

uttryckta behov tillgodoses och livskvaliteten är god när individens önskningar motsvaras och 
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uppfylls i varje enskild situation (Twycross, 1998). Hanratty och Higginson (1997) menar att 

patienten skall känna största möjliga livskvalitet ända fram till dess att döden inträffar. En 

grundläggande egenskap hos sjuksköterskan är att visa respekt för den enskildes integritet, 

visa empati och ha förmåga att sätta sig in i en annan människas känslor och situation. Detta 

visar att sjuksköterskan har ett professionellt förhållningssätt (Widell, 2003). Att vara 

professionell i sin yrkesroll som sjuksköterska är inte bara att ha god kunskap utan också veta 

när och hur den skall användas menar Kaasa (2001). 

 

Då den palliativa vården är fokuserad på patientens omvårdnadsbehov är det naturligt att 

sjuksköterskan har en central och aktiv del i såväl planeringen som omvårdnaden av 

patienten. Sjuksköterskan behöver således visa att hon både är professionell yrkesutövare och 

medmänniska. Eftersom kompetensen i den palliativa vården ligger hos de personer som ger 

vården, är det deras personliga engagemang och livserfarenheter som formar mötet (Beck-

Friis & Strang, 2005). Enligt Travelbee är omvårdnad en mellanmänsklig process där 

sjuksköterskan hjälper till att förebygga, bemästra eller finna en mening i sjukdom och 

lidande. För att uppnå en mellanmänsklig relation är kommunikation en förutsättning och det 

viktigaste redskapet en sjuksköterska har. Kommunikation är en ömsesidig process där tankar 

och känslor delas eller förmedlas. Syftet med kommunikationen är att lära känna patienten 

och att utforska och tillgodose dennes behov (Kirkevold, 2000). Palliativ vård är aktiv 

helhetsvård av patienten och dess anhöriga. Att ha en helhetssyn i omvårdnaden innebär att 

uppfylla grundläggande behov som trygghet, mänsklig kontakt och mänskligt värde. Inom 

den palliativa vården är det av stor betydelse att kunna möta patienten som den person hon är, 

det vill säga se det friska hos patienten (Beck-Friis & Strang, 2005).  

 

Att tillgodose patientens behov i livets slutskede 

Enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor skall patientens basala och 

specifika omvårdnadsbehov tillgodoses (SOSFS 1995:15). WHO definierar begreppet 

palliativ vård som att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov samt 

att ge stöd till anhöriga. Symtomkontroll innebär att göra de insatser av såväl omvårdnads- 

som medicinsk karaktär som bäst gagnar patienten vare sig det gäller smärta, oro, ångest, 

infektioner, illamående eller andnöd (Beck-Friis & Strang, 2005). Den palliativa vården 
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präglas av stor lyhördhet. Alla patienter är olika och klarar psykiska belastningar på olika sätt. 

Ibland kan stöd från kurator behövas (Hanratty & Higginson, 1997).  

 

Döende patienter kan ha existentiella frågor om mening, rätt och fel, skuld, döden och 

lidandet. Som sjuksköterska är det betydelsefullt att lyssna på patientens existentiella problem 

och vad de har för innebörd i patientens livshistoria samt att hjälpa patienten att hantera 

problemen med utgångspunkt i hans/hennes egen livssyn (Kaasa, 2001). Grundläggande för 

god omvårdnad är att sjuksköterskan har en god självkännedom. En väg till bättre insikt vad 

gäller att hantera sin personlighet är att genomarbeta sin egen livsåskådning. Detta förstärker 

beredskapen att förstå och bemöta patienters livsåskådningar (Thorsén, 1997). När en 

människa är svårt sjuk kan olika relationer med familj och vänner påverkas. Sjuksköterskan 

kan vara behjälplig med att underlätta för patienten att upprätthålla sina relationer till andra 

människor. Betydelsefullt är att ta reda på hur patienten vill ha det och vilka han/hon vill ha 

kontakt med vid livets slut (Widell, 2003). 

  

Stöd för anhöriga 

Genom att sjuksköterskan försöker uppnå ett nära samarbete med de anhöriga medverkar det 

till att skapa en helhet i vården kring en döende patient. Ett sätt att stödja de anhöriga är att 

tillåta och uppmuntra dem att hjälpa till med omvårdnaden av patienten. De kan vara till stor 

nytta och uppskattas både av patienten och personalen. Att prata lugnt och vänligt med 

patienten och informera anhöriga på ett tillfredsställande sätt skapar trygghet hos anhöriga 

(Hanratty & Higginson, 1997). Sjukdom och lidande hos en familjemedlem påverkar de 

övriga familjemedlemmarna enskilt men även hela familjen. Genom att se hela familjen som 

en enhet, snarare än de olika familjemedlemmarna var för sig gör det möjligt att stödja 

anhöriga till patienten (Wright & Leahey, 2005). I vår definition av begreppen familj och 

anhöriga behöver inte dessa individer vara förbundna genom blodsband eller lag, som familj 

betraktas de som själva ser sig som sådan (Wright & Leahey, 2005). 
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PROBLEMFORMULERING  

Målet med palliativ vård är att symtomlindra och göra patientens sista tid i livet så 

meningsfull som möjligt. Widell (2003) menar att mötet mellan en döende patient och dess 

anhöriga ställer krav på oss som personal som ska medverka i vården. Vid första mötet mellan 

patienten, anhöriga och vårdpersonal skapas en relation av förtroende och tillit. 

Sjuksköterskan bör försöka hjälpa patienten till en lugn och värdig död (Kaasa, 2001). Det är 

dock inte så lätt att som sjuksköterska på en kirurgisk/medicinsk akutvårdsavdelning att vårda 

patienter i livets slutskede och bemöta deras närstående. På grund av ett ofta högt arbetstempo 

krävs flexibilitet och lyhördhet hos sjuksköterskan. Vidare ställs det höga krav att behålla 

helhetssynen och kunna ge specifik omvårdnad som varje patient på vårdavdelningen 

behöver. Enligt våra erfarenheter prioriteras ofta de ”akuta” patienterna medan de palliativa 

patienterna kommer i andra hand.  

 

Att arbeta med patienter i palliativ vård är som vi beskrivit ovan krävande och utmanande. 

Det väcker även mycket känslor och tankar hos oss om existentiella frågor, både vad det 

gäller relationen till patienter och närstående men också kring den egna yrkesrollen. Därför är 

det betydelsefullt att beskriva hur sjuksköterskor hanterar sina känslor och tankar i mötet med 

den döende patienten. För att utveckla den palliativa vården krävs förståelse för hur 

sjuksköterskor upplever sitt arbete med döende patienter.  

 

SYFTE 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede.  

 

METOD 

Metoden som valdes var en systematisk litteraturstudie, vilket innebar att söka fakta på 

ett systematiskt sätt samt att kritiskt granska och sammanställa den litteratur som fanns 

inom vårt valda ämne. Redovisade data i vår litteraturstudie bygger på vetenskapliga 

tidskriftsartiklar. En systematisk litteraturstudie syftar till att finna beslutsunderlag till 

klinisk verksamhet (Forsberg & Wengström, 2003).  
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Inklusions- och exklusionkriterier 

Inkluderade artiklar i denna litteraturstudie skulle vara skrivna på svenska eller engelska då 

författarna var begränsade till dessa språk. De skulle vara ”peer reviewed” det vill säga att 

artiklarna skulle vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter och innan publicering ha 

granskats av expertgrupp inom området. Artiklar av såväl kvalitativ och kvantitativ karaktär 

inkluderades. Enligt Forsberg och Wengström (2003) bör en systematisk litteraturstudie inom 

omvårdnad inkludera båda varianterna. Ingen begränsning beträffande kön gjordes. De 

inkluderade artiklarna skulle inte heller vara äldre än 10 år och patienterna i artiklarna skulle 

vara vuxna personer över 18 år.  

 

Att använda exklusionskriterier avgränsar och utesluter mindre relevanta artiklar (Forsberg & 

Wengström, 2003). Litteraturstudier exkluderades eftersom de räknas som andrahandskällor 

då de är en tolkning som någon annan har gjort (Polit & Beck, 2004). Även artiklar som 

beskrev patienters eller anhörigas upplevelser av palliativ vård har exkluderades.  

 

Sökningsförfarande 

En databassökning genomfördes under perioden januari – februari 2010. De databaser som 

användes var Cinahl, Psycinfo och PubMed. Enligt Backman (1998) är Cinahl en databas som 

omfattar vård, omvårdnad, hälso- och sjukvård. Psycinfo är en bred databas som täcker 

psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad. PubMed täcker medicin, omvårdnad 

och odontologi ( Forsberg & Wengström, 2003). Vidare gjordes även manuell sökning, vilket 

innebar att referenslistorna i artiklar som motsvarade vårt syfte genomsöktes (Forsberg & 

Wengström, 2003). Ytterligare en artikel påträffades därigenom. För att kontrollera att 

relevant sökord använts har orden slagits upp i databasernas uppslagsverk som benämns 

tesaurus (Willman & Stoltz, 2002). De sökord som användes var nurs*, experience, palliative 

care, dying, terminal care och perceptions. Sökorden kombinerades på olika sätt i de 

bibliografiska databaserna och för att effektivisera sökningarna och snäva resultatet användes 

Booleska operatorn AND (Forsberg & Wengström, 2003). Alla sökresultat är presenterade i 

bilaga 1. När artikelsökningen gav under 350 träffar lästes samtliga titlar igenom. I de fall 

artiklarna hade en relevant titel lästes även abstraktet igenom. Därefter gjordes ett urval på de 

artiklar vars abstrakt motsvarade syftet i litteraturstudien. Detta resulterade i 15 artiklar som 

antingen togs fram i fulltext eller beställdes. Alla artiklarna lästes igenom enskilt av 
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författarna. Två artiklar föll bort då de inte motsvarade inklusions- och exklusionskriterierna 

eller litteraturstudiens syfte vilket ledde till att 13 artiklar inkluderades i föreliggande 

litteraturstudie. 

 

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskningen av de utvalda artiklarna gjordes utifrån en modifierad form av 

checklista för kvalitativa och kvantitativa artiklar enligt Forsberg och Wengström (2003), 

bilaga 2. Modifieringen av checklistorna har skett genom att vissa frågor har ändrats eller 

tagits bort från originalmallarna. Valda artiklar lästes i sin helhet och frågorna i checklistorna 

besvarades enskilt av båda författarna. Efter den enskilda kvalitetsgranskningen diskuterades 

samtliga artiklar igenom och våra respektive granskningar jämfördes. Kvaliteten på de 

vetenskapliga artiklarna har bedömts utifrån hur väl granskningsfrågorna har besvarats genom 

informationen i artikeln. Den vetenskapliga kvaliteten har bedömts enligt nivåerna låg, medel 

eller hög. 13 artiklar kvalitetsgranskades och alla inkluderades i litteraturstudien. Sju av 

artiklarna bedömdes ha hög kvalitet och sex artiklar bedömdes ha medel i 

kvalitetsgranskningen. Resultatet baserades på 13 artiklar vilka presenteras i en artikelmatris, 

bilaga 3. 

 

Dataanalys 

Internationellt publicerade vetenskapliga artiklar har analyserats enligt en kvalitativ 

innehållsanalys. Enligt Forsberg och Wengström (2003) kännetecknas en innehållsanalys av 

att data klassificerats på ett systematiskt och stegvist sätt. Detta medför att mönster och teman 

lättare kan identifieras. Första steget var att artiklarna lästes igenom upprepade gånger av 

båda författarna för att få en överblick över innehållet. Därefter gjordes en individuell 

granskning där stycken markerades som ansågs vara relevanta för studiens syfte. En första 

gemensam granskning gjordes sedan där resultaten från de individuella granskningarna 

sammanfördes. Därefter färgmarkerade likheter i de tidigare markerade textavsnitten av båda 

författarna tillsammans. Den framtagna texten ordnades i respektive färggrupp som 

benämndes med rubrik utifrån dess innehåll och bildade fyra teman. För att exemplifiera och 

förtydliga resultatet har citat från de analyserade artiklarna presenterats.   
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Forskningsetiska överväganden 

Inkluderade artiklar som ingått i denna litteraturstudie är godkända och granskade av en etisk 

kommitté eller framgår det att etiska överväganden har gjorts utifrån urval och presentation av 

resultatet. Enligt Forsberg och Wengström (2003) skall allt resultat som framkommer 

redovisas oavsett om det stöder eller inte stöder författarnas åsikter. Under dataanalysen har vi 

haft som avsikt att vara objektiva och inte låta oss färgas av vår förförståelse inom området. 

Vidare skall samtliga artiklar i litteraturstudien arkiveras på ett säkerts sätt i 10 år (Forsberg & 

Wengström, 2003). Samtliga artiklar som ingått i litteraturstudien redovisas i resultatdelen. 

 

RESULTAT 

Resultatet presenteras i fyra huvudteman: Att skapa en god relation till patienten och 

anhöriga, att ha känslomässigt engagemang, att ha ett meningsfullt arbete samt att skapa 

livskvalitet för den döende patienten.  

 

Att skapa en god relation till patienten och anhöriga 

Genom att skapa en god patientrelation ansåg sjuksköterskorna att det var lättare att tillgodose 

patientens och anhörigas behov. Att möta patienten som en unik människa och inte som en 

patient var en förutsättning för att skapa god vård för en döende patient och dess anhöriga 

(Dunne, Sullivan & Kernohan, 2005; Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 2002; 

Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). Genom nära och förtroendefulla 

relationer kunde sjuksköterskan uppnå en fysisk, psykisk och andlig vård. Nära relationer 

mellan sjuksköterska och patient medförde att sjuksköterskan fick full förståelse för 

patientens upplevelser (Wu & Volker, 2009). Att vara medveten om patientens upplevelser 

och känslor underlättade för sjuksköterskan att förstå varför en patient reagerade på ett visst 

sätt. En sjuksköterska märkte att patienten var tyst när hon hjälpte henne. Hon insåg att 

orsaken var att patienten ville spara sin energi till att prata med sina anhöriga när de kom på 

besök (Georges et al., 2002). Genom en nära relation till patienten kände sjuksköterskan ett 

större engagemang för och samhörighet med patienten, att verkligen vilja vara till hjälp för 

patienten (Georges et al., 2002). Att ha en god relation till patienten var ett viktigt redskap 

som sjuksköterskor använde för att se till så att rätt åtgärder blev genomförda för patienten. 
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Många sjuksköterskor menade att ärlighet ingav respekt och var grundläggande för en 

tillitsfull och terapeutisk relation med patient och anhöriga (Pavlish & Ceronsky, 2009). 

 

Since I care about them, I tried to be honest. When questions arise, I don´t dodge 
the bullet. But I also do it in a kind way and ask them, “Where do you think you 
are? What are your beliefs on dying? What about afterlife?” and help them define 
what it is and address their fears too. (Pavlish & Ceronsky, 2009 s. 406). 

 

Anhörigstöd 

När patientens behov var tillgodosedda kunde sjuksköterskan ägna uppmärksamheten åt 

dennes anhöriga. En sjuksköterska kommenterade ”mycket av vår omsorg är av hänsyn till 

familjen” (Fridh, Forsberg och Bergbom, 2009). Allvarliga sjukdomar påverkar alla 

familjemedlemmar och därför var familjecentrerad vård mest effektiv (Dunne et al., 2005). I 

studien av Pavlish & Ceronsky (2009) menade sjuksköterskorna att patienten skall ses som en 

del i ett system och att främja relationen mellan familjemedlemmar är en framträdande aspekt 

av palliativ vård. När de anhöriga var medvetna om att patienten var döende och vården gått 

över till palliativ vård kunde sjuksköterskan lättare hjälpa dem genom att exempelvis erbjuda 

kuratorkontakt eller samtal med en präst för att tillgodose deras psykosociala och andliga 

behov (Thompson, McClement & Daeninck, 2006). Sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh 

et al (2009) menade att det var viktigt att uppmuntra anhöriga att vara delaktiga i vården kring 

den döende patienten. De betonade vikten av beröring och att prata med patienten. Att som 

sjuksköterska vara närvarande och tillgänglig för de nära anhöriga för att kunna stödja och 

trösta dem, ansågs vara av stor betydelse (Dunn, Otten & Stephens, 2005; Fridh et al., 2009). 

Genom att möta de anhöriga som sina egna blev det lättare att vårda patienten (Wu & Volker, 

2009). 

 

I didn´t know why I had a special connection with some patients´ families. After 
the patients died, their families hugged me and cried just like I was part of the 
family (Wu & Volker 2009 s. 580). 

 

Att ha känslomässigt engagemang 

Gemensamt i åtta studier var att sjuksköterskorna ansåg att vårdandet av patienter i livets 

slutskede skapade känslomässiga reaktioner. Sjuksköterskorna uttryckte upplevelser av 
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känslor som att känna sig ledsna, frustrerade, hjälplösa och otillräckliga. De upplevde även 

emotionell stress (Dunne et al., 2005; Fridh et al., 2009; Georges et al., 2002; Hopkinson, 

Hallett & Luker, 2003; Iranmanesh et al., 2009; Thompson et al., 2006; Wallerstedt & 

Andershed, 2007; Wu & Volker, 2008). Att vårda patienter som snart skulle dö och inte 

kunna hjälpa dem skapade en känsla av frustation. Det blev värre när sjuksköterskan kunde 

identifiera sig med patienten till exempel när de var i samma ålder eller hade barn i samma 

ålder (Dunne et al., 2005; Iranmanesh et al., 2009). 

 

 I look at them as on my own children and then many bad thoughts turn up. This is 
a very difficult part of the work. There is so much that is beautiful and nice but 
this is the black side. (Iranmanesh et al., 2009, s. 249). 

 

När sjuksköterskorna upplevde att de inte hade lyckats med att symtomlindra patienten 

kände de sig hjälplösa. De kände att de hade misslyckats med att åstadkomma något 

meningsfullt för patienten (Georges et al., 2002; Thompson et al., 2006). En 

sjuksköterska reflekterade över hur de hade styrkan att utföra sitt arbete. Känslan av 

otillräcklighet i vården kring döende patienter synliggjordes då ambitionerna var högre 

än vad de klarade av (Wallerstedt & Andershed, 2007). I studien av Dunne et al. (2005) 

upplevde sjuksköterskorna det särskilt svårt att hantera de känslomässiga reaktionerna 

från anhöriga. Den svåraste reaktionen att bemöta var ilska, då sjuksköterskan kunde ta 

ilskan från patienten och anhöriga som personlig kritik mot sig själv. De måste därför 

distansera sig från patienternas och anhörigas ilskna utbrott för att kunna stödja dem 

istället. Det upplevdes svårt och ledsamt att se patientens tillstånd försämras snabbt, 

från att vara självständig till att bli helt sängbunden under bara ett par veckors tid 

(Hopkinson et al., 2003). Situationer som ofta skapade ilska hos sjuksköterskorna var 

när patienten och anhöriga fick lida i onödan. En sjuksköterska i studien av Hopkinson 

et al (2003) berättade om en patient som hade uttryckt sin önskan att få dö och anhöriga 

hade accepterat att han troligtvis snart skulle dö. Sjuksköterskan tyckte att patientens 

önskan skulle respekteras, men hade fått se på när patienten blev återupplivad mot sin 

vilja. Patienten dog två dagar senare.  
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 It just annoyed the hell out of me really. It's like…there was no need for the man 
to have been put through all that…although he probably wasn´t aware of 
it…From the family´s viewpoint, I thought we put them through a lot. (Hopkinson 
et al., 2003, s. 530) 

 

Att hantera den emotionella stressen i palliativ vård var ett centralt tema i många 

studier. Att vårda patienter i livets slutskede är en komplicerad och omfattande process 

vilket ofta leder till känslomässig påfrestning. Många sjuksköterskor uttryckte en 

önskan att nå en högre kvalitet på vården för döende patienter. När de upplevde att de 

inte kunde ge den vård de önskade, kände de sig stressade och upprörda. Vissa 

ifrågasatte sitt yrkesval och andra kände att de inte kunde arbeta för länge inom palliativ 

vård på grund av risken för utbrändhet (Georges et al., 2002; Wallerstedt & Andershed, 

2007., Wu & Volker., 2009). 

 

Att inte ta över patientens lidande 

Det framkom att det var betydelsefullt för sjuksköterskorna att kunna kontrollera sina 

känslor. Att inte låta sig bli överväldigad känslomässigt underlättade i arbetet med 

döende patienter. Om de hade svårt att hantera sina känslor och ”tog arbetet med sig 

hem” kunde de uppleva fysiska symtom såsom illamående och sömnlöshet (Hopkinson 

et al., 2003). Sjuksköterskorna beskrev att de försökte skydda sig själva från patientens 

lidande genom att distansera sig från situationen och koncentrera sig på 

arbetsuppgifterna de måste utföra samt på behandlingen av symtomen. De ansåg att det 

var en balansgång att vara professionell och att stå patienten och anhöriga nära. Att ha 

en för nära relation till patienten upplevde vissa sjuksköterskorna vara allt för krävande 

och en del tyckte att erfarenheten hade lärt dem att vara mer professionella, ”att bara 

vara en sjuksköterska i uniform” (Georges et al., 2002; Iranmanesh et al., 2009).  

 

 The feeling of being able to understand her, and meet her last will was really 
satisfying. We learn how to control our feelings, be professional and not be 
influenced by anxieties in order to be able to work (Iranmanesh et al., 2009, s. 
248).  
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Att ha ett meningsfullt arbete 

Sjuksköterskorna uppfattade sitt arbete med palliativ vård som meningsfullt och 

berikande (Costello, 2006; Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; 

Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskorna i studierna av Thompson et al (2006) och Wu & 

Volker (2009) beskrev att det var givande att få feedback av patienter och anhöriga och 

att det medförde tillfredsställelse i arbetet med döende patienter. Sjuksköterskorna 

funderade över sig själva, sina attityder om livet och om sina personliga värderingar i 

samband med palliativ vård. Många sjuksköterskor påtalade att de fick ett mer öppet 

sinne, lärde sig vad som var betydelsefullt och fokuserade mer på nuet (Wu & Volker, 

2009). Palliativ vård gav erfarenhet som medförde personlig utveckling (Iranmanesh et 

al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). Vidare upplevde sjuksköterskorna att varje 

möte med patient och anhöriga gav dem ovärderlig erfarenhet och kunskap som de hade 

användning av i sitt arbete i andra patientsituationer. De ökade också sin professionalitet 

och kände sig tryggare i att anta utmaningar (Wallerstedt & Andershed, 2007). I de 

kvantitativa studierna upplevde de mer erfarna sjuksköterskorna en positiv inställning 

till palliativa patienter vilket ledde till positivare känslor kring döden (Dunn et al., 2005; 

Lange, Thom & Kline, 2008).  

 

I don´t think I´ve ever enjoyed work as much as with my (palliative) patients. The 
atmosphere that´s created in this work is so generous. It allows for so much. It 
allows such emotional swings and so…It´s great! And it´s still great! (Wallerstedt 
& Andershed, 2007). 

 

Samarbete 

Ett gott samarbete med sina kollegor upplevdes som ett stort stöd för sjuksköterskorna 

(Fridh et al., 2009; Hopkinson et al., 2003; Iranmanesh et al., 2009; Wu & Volker, 

2009). En av sjuksköterskorna beskrev att när de kände sig frustrerade över sin situation 

kunde de få stöttning av sina kollegor genom att de lyssnade och gav dem en kram (Wu 

& Volker, 2009). Kollegor kunde ge tröst genom att säga att allt som kunde göras för 

patienten gjorts och att rätt beslut fattats (Hopkinson et al., 2003). 
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 The other staff…although I was the only trained on duty, they were really 
experienced and…had more life experience, I suppose, and they were really 
supportive and good. You sometimes need somebody to say –You did all that you 
could, although it might not make the situation different (Hopkinson et al., 2003, 
s. 530). 

 

Sjuksköterskorna påtalade också vikten av ett bra samarbete så att patienten, anhöriga 

och vårdlaget var på samma nivå och hade samma mål (Pavlish & Ceronsky, 2009). 

Samarbetet fungerade i regel väl mellan kollegor. När en sjuksköterska behövde 

tillbringa mycket tid hos en palliativ patient och dess anhöriga hjälpte kollegor till med 

hennes andra uppgifter (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Att känna tidsbrist 

I fyra studier upplevde sjuksköterskor tidsbrist i sitt arbete med patienter i livets 

slutskede (Hopkinson et al., 2003; Pavlish & Ceronsky, 2009; Thompson et al., 2006; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Att konstant känna tidsbrist och ej ha utrymme för 

akuta händelser upplevdes som hindrande för att skapa en god palliativ vård. Tidsbristen 

skapade ofta stress vilket medförde att sjuksköterskorna inte upplevde vården som 

patientsäker. Stressen orsakade även negativa symtom hos sjuksköterskorna (Pavlish & 

Ceronsky, 2009). Ännu svårare blev det när de hade hand om flera döende patienter 

samtidigt, vilket gav mindre tid till varje enskild patient. Sjuksköterskorna upplevde att 

de blev avbrutna i de ordinarie rutinerna och arbetsuppgifterna samtidigt som det ofta 

var meningslöst att planera sitt arbete. Att arbeta kvällar och nätter med mindre personal 

kunde också medföra ökad stress. Sjuksköterskorna beskrev också svårigheter att 

kombinera vård av döende patienter med vård av patienter med kurativ behandling 

(Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

 Well, it´s very hectic on the ward itself. You have anywhere from 5-6 patients, 
you´re lucky if you only have four when you have somebody that´s palliative, and 
you feel like it´s a tug of war. You want to be there for the family, you want to be 
there for the patient, but you also have other patients you have to take care of. 
(Thompson et al., 2006, s. 174).  
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Att skapa livskvalitet för den döende patienten 

Sjuksköterskorna i sju studier beskrev hur de strävade efter att göra sitt allra bästa för 

den döende patienten och dess anhöriga. Målet med vården var att patienten skulle må 

så bra som möjligt och få den bästa möjliga vård (Costello, 2006; Fridh et al., 2009; 

Hopkinson et al., 2003;Iranmanesh et al., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2009; Wallerstedt 

& Andershed, 2007; Wu & Volker, 2009). När sjuksköterskorna berättade om sina 

upplevelser av god vård använde de begreppet ”en god död”. Goda dödsfall beskrev 

sjuksköterskorna som sådana fall där de kände patienten och dess anhöriga väl. En 

förutsättning för att skapa en god död var att sjuksköterskorna identifierade vad som var 

livskvalitet för varje enskild patient (Costello, 2006; Pavlish & Ceronsky, 2009; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Dåliga dödsfall var när patienterna hade smärta och 

dog i ett lidande, sjuksköterskorna upplevde detta att inte kunna lindra patientens 

lidande med känslor av skuld. Sjuksköterskorna beskrev även fall när patienten inte 

hade fått någon exakt diagnos som en dålig död (Costello, 2006). Sjuksköterskorna 

upplevde det lättare att övergå från kurativ vård till palliativ vård när patienten hade en 

diagnos som inte gick att bota. När de var tvungna att fortsätta med aktiv behandling av 

en patient som de ansåg behövde palliativ vård kände de sig frustrerade (Thompson et 

al., 2006). En sjuksköterska i studien av Willard & Luker (2006) beskrev att de ibland 

var tvungna att ge dropp till döende patienter vilket ofta kunde leda till symtom som 

ascitesvätska och andnöd. När beslut fattats att behandlingen skulle avbrytas upplevde 

sjuksköterskorna att de kunde koncentrera sig i högre omfattning på att ta hand om 

patienten. De var generösa med att ge smärtstillande och lugnande läkemedel för att 

kunna symtomlindra patienten från smärta och ångest (Fridh et al., 2009).  

 

Sjuksköterskorna strävade efter att försöka hjälpa döende patienter att upptäcka 

innebörd i sina liv och få känsla för deras lidande. De bemödade sig att uppfylla 

önskemål från patienterna och dess anhöriga. Önskemålen kunde vara saker som 

patienten ville göra innan han eller hon gick bort, däribland en önskan att säga adjö till 

nära och kära (Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskorna påtalade betydelsen av att 

patienterna själva fick välja om de ville dö hemma eller på sjukhus. Att patienten själv 

fick vara med och besluta om sin vård var centralt i sjuksköterskornas berättelser. En 

sjuksköterska berättade om en äldre man med blödande esofagusvaricer. Patienten var 

mycket skör och hade många sjukdomar i anamnesen, exempelvis blåscancer med 
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metastaser. Planen var att operera mannen men sjuksköterskan insåg att patientens 

önskan var att slippa operationen och spendera sista tiden av livet hemma med sin bror 

(Willard & Luker, 2006). För att skapa en så god livskvalitet som möjligt i livets 

slutskede föreslog en sjuksköterska att man borde införa en ”dödsplan” liksom det finns 

en födelseplan, där det står att ”så här vill jag ha det”. (Pavlish & Ceronsky, 2009). 

 

Att vara patientens advokat 

Sjuksköterskorna i studierna såg sig som patienternas advokat när det gällde att se till så 

att allt som kunde göras för patienten gjordes (Thompson et al., 2006; Pavlish & 

Ceronsky, 2009). Något som ofta hindrade sjuksköterskorna i deras arbete ansågs 

läkarnas brist på utbildning och erfarenhet inom palliativ vård vara. Läkarna ordinerade 

till exempel inte tillräckligt med smärtstillande eftersom de var rädda att patienterna 

skulle dö i förtid (Thompson et al., 2006). Att vara patientens advokat kunde innebära 

att argumentera med läkaren när en äldre döende patient inte längre ville sondmatas 

(Pavlish & Ceronsky, 2009).  

 

When I have an 82-old year-old dying women who no longer wants a feeding tube 
and she´s alert, I do not want to argue with the physician. I want to be able to do 
what the patient wants me to do (Pavlish & Ceronsky, 2009, s. 407). 

 

Enligt sjuksköterskorna i Pavlish & Ceronsky´s (2009) studie fanns det nästan alltid 

något som kunde göras för att patienten skall må bättre. Genom kunskap och erfarenhet 

kan symtom lindras och patientens livskvalitet förbättras, sjuksköterskorna i studien 

hänvisade exempelvis till uttrycket ”man skall leva tills man dör”. Att känna patienten 

var en del av sjuksköterskornas kliniska expertis, vilket hjälpte dem i deras roll som 

patientens advokat. Då sjuksköterskan kände patienten visste hon vilka läkemedel som 

hade bäst effekt eller om patienten blev hjälpt av andra symtomlindrande åtgärder som 

exempelvis taktil massage (Pavlish & Ceronsky, 2009; Thompson et al., 2006). 
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

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

i livets slutskede. I resultatet framkom fyra teman: Att skapa en god relation till patienten och 

anhöriga, att ha känslomässigt engagemang, att ha ett meningsfullt arbete och att skapa 

livskvalitet för den döende patienten. 

 

Det mest framträdande resultatet var att sjuksköterskorna ansåg det lättare att tillgodose 

patientens och anhörigas behov genom att skapa en god patientrelation. Att se patienten som 

en unik individ var en förutsättning för att skapa en god vård (Dunne, Sullivan & Kernohan, 

2005; Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 2002; Iranmanesh, Häggström, Axelsson 

& Sävenstedt, 2009). Ett begrepp som är centralt i Travelbees omvårdnadsteori är att skapa en 

mellanmänsklig relation för att kunna hjälpa den sjuka och lidande människan att finna 

mening i den situation han genomlever. Människan är enligt Travelbee en unik och oersättlig 

individ som bara existerar en enda gång i denna värld. Alla människor får någon gång i livet 

uppleva erfarenheter av sjukdom, lidande eller förluster, men den enskilde individens 

upplevelser av dessa är bara hans/hennes egna (refererad i Kirkevold, 2000). Det framkom i 

studien av Dunne et al (2005) att familjecentrerad vård var mest effektiv och i Pavlish & 

Ceronsky (2009) studie ansåg sjuksköterskorna att patienten skulle ses som en del i ett 

system. En stor del av den palliativa vården består av familjevård, det är inte bara patienten 

som är sjuk utan hela familjen. Anhöriga bör erbjudas att delta i vården och själva få stöd 

under patientens sjukdomstid (Kirkevold & Strömsnes Eken 2002). I familjefokuserad vård 

ingår familjecentrerade samtal där sjuksköterskan samtalar med hela familjen. Den drabbade 

familjemedlemmen kan ses i familjesystemet där både den drabbade och övriga 

familjemedlemmars behov av stöd och omvårdnad tydliggörs. Hela familjens upplevelser av 

påfrestning och lidande kan lindras genom att uppmärksamhet fästs vid de resurser som finns 

i hela familjen och genom reflektioner kan nya idéer skapas om hur situationen kan hanteras. 

(Wright & Leahey, 2005).  

 
I vår litteraturstudie framträdde det tydligt att sjuksköterskorna upplevde många olika 

känslor som till exempel att känna sig ledsna, frustrerade, hjälplösa och otillräckliga när 

de vårdade patienter i livets slutskede (Dunne et al., 2005; Fridh et al., 2009; Georges et 
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al., 2002; Hopkinson, Hallett & Luker, 2003; Iranmanesh et al., 2009; Thompson et al., 

2006; Wallerstedt & Andershed, 2007; Wu & Volker, 2008). Parallellt med en nära 

patientrelation är det viktigt att bibehålla en viss distans för att kunna vara till största 

nytta för patienterna. Det är lätt att identifiera sig med patienterna allt för mycket och 

därmed uppleva samma känslor som oro, sorg, hopp eller förtvivlan (Birgegård & 

Glimelius 1991) För att orka fortsätta vårda patienter i livets slutskede är det 

betydelsefullt att ha ett professionellt förhållningssätt (Tennerstedt, 1998). I vårt resultat 

framkom att sjuksköterskorna inte ville arbeta under en längre tid inom palliativ vård på 

grund av risken för utbrändhet (Georges et al., 2002; Wallerstedt & Andershed, 2007; 

Wu & Volker, 2009). För att förebygga utbrändhet bör strategier finnas både på det 

individuella planet och när det gäller arbetsmiljön. Strategier kan vara att arbeta 

tillsammans i team med ömsesidigt stöd och respekt, individuell handledning och tid för 

rekreation (Twycross, 1998). Sjuksköterskorna i studierna av Georges et al. (2002) och 

Iranmanesh et al. (2009) beskrev att de försökte skydda sig själva från patientens 

lidande genom att distansera sig från situationen. För att kunna ge en god palliativ vård 

måste vi ta del av patientens lidande men det är en svår balansgång så att man inte tar 

över patientens lidande (Birgegård & Glimelius, 1991). Roxberg (2005) beskriver 

betydelsen av att vara stöd för den lidande genom att samtala med den lidande och 

hjälpa denne att reda ut situationen. Enligt Travelbee är lidandet en ofrånkomlig del av 

att vara människa och alla får förr eller senare erfara vad lidande innebär. Lidande är 

helt och hållet ett personligt fenomen. Travelbee hävdar att sjuksköterskan bör förhålla 

sig till individens upplevelse av sjukdom och lidande, snarare än till sin egen. 

Sjuksköterskan kan inte veta hur individen upplever sin sjukdom utan att tala med 

denne och får höra hans/hennes egen beskrivning av sitt tillstånd (refererad i Kirkevold, 

2000).  

 

Resultatet i vår studie visar att sjuksköterskor upplevde tidsbrist (Hopkinson et al., 2003; 

Pavlish & Ceronsky, 2009; Thompson et al., 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007) 

Vårdandet av döende patienter kräver tid av sjuksköterskan. Att vara tillgänglig för patienten 

och dess anhöriga är betydelsefullt. Det kan dock vara svårt att både vårda döende och akuta 

patienter på en och samma avdelning. Sjuksköterskorna kände sig frustrerade när vård av god 

kvalitet inte kunde ges på grund av tidsbrist (Wallerstedt & Andershed, 2007). Detta tyder på 

att patienter i livets slutskede bör tillhöra en palliativ avdelning där det finns tid och resurser. 
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Ett oväntat resultat var att sjuksköterskorna kände samma upplevelser av tidsbrist oavsett i 

vilket land studierna var utförda i. Detta är anmärkningsvärt då personaltätheten troligtvis 

varierar i de olika länderna. 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde sitt arbete med palliativ vård som 

meningsfullt och berikande. Genom erfarenhet av palliativ vård menade sjuksköterskorna att 

de utvecklades som människor (Costello, 2006; Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & 

Andershed, 2007; Wu & Volker, 2009). Detta styrks av Roxberg (2005) som anser att hjälpa 

en lidande människa bidrar till att sjuksköterskan utvecklas som människa. Det handlar om att 

få en förmåga att förstå andra, vilken framstår som en samlad erfarenhet som hon bär med sig 

och senare kan utnyttja för att bli bättre på att hjälpa andra. En del forskningsresultat visar 

enligt Ternestedt (1998) på att personal som vårdar döende patienter löper en större risk för att 

bli utbrända, medan andra studier visar att arbetet istället ger stor tillfredställelse. Personalen 

känner att de gör nytta och anser att arbetet är betydelsefullt.  

 

Sjuksköterskorna i flera studier framhävde att de strävade efter att göra sitt allra bästa för den 

döende patienten. Målet med vården var att patienten skulle må så bra som möjligt och få den 

bästa möjliga vård (Costello, 2006; Fridh et al., 2009; Hopkinson et al., 2003; Iranmanesh et 

al., 2009; Pavlish & Ceronsky, 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; Wu & Volker, 2009). 

Målet med palliativ vård är att hjälpa patienten att leva med så god livskvalitet som möjligt 

tills döden inträffar. Kroppsliga besvär skall elimineras och bästa möjliga psykologiska 

omhändertagande skall ges till patienten och dess anhöriga (Birgegård & Glimelius, 1991). 

Sjuksköterskorna såg sig ofta som patientens advokat genom att förespråka en god livskvalitet 

istället för att förlänga lidandet genom aggressiva behandlingsformer (Thompson et al., 2006; 

Pavlish & Ceronsky, 2009). Enligt Twycross (1998) har behandlingen i palliativ vård inte 

som mål att förlänga livet, utan att göra den tid som är kvar så behaglig och meningsfull som 

möjligt. Behandling som lämpar sig vid akuta tillstånd är inte alltid lämplig hos döende 

patienter. Det kan vara olämpligt med åtgärder som ventrikelsonder, intravenösa infusioner, 

antibiotika eller hjärt- lungräddning.  

 

Sjuksköterskorna i studierna upplevde det positivt när beslut fattats att övergå från kurativ till 

palliativ vård, då de kunde koncentrera sig på att göra allt för att bidra till en god död. Att ge 

intensivvårdsbehandling som istället kan skapa biverkningar uppfattades av sjuksköterskorna 
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som meningslöst och etiskt tvivelaktigt. Det är psykiskt påfrestande för sjuksköterskan att 

arbeta emot sina egna etiska principer angående god och värdig vård i livets slutskede (Fridh 

et al., 2009; Thompson et al., 2006; Willard & Luker, 2006).  

 

Ett tänkvärt förslag som framkom i studierna var att det borde finnas en dödsplan såväl som 

det finns en födelseplan. Döden är en del av livet och det innebär att de som lämnar livet skall 

få samma omvårdnad och kärlek som de som träder in i det. I bägge fallen behöver människor 

bli hjälpta, sedda och bekräftade (SOU 2001:6). Eftersom många olika yrkeskategorier är 

delaktiga i patientens vård anser vi det nödvändigt att gemensamt göra upp en skriftlig 

vårdplan för varje patient i syfte att garantera ett optimalt välbefinnande. M-L. Ekeström, 

sjuksköterska/projektledare (personlig kommunikation, 4 mars, 2010) beskriver Liverpool 

Care Pathway (LCP) som en standardvårdplan för patienter i livets slutskede. LCP har 

utarbetats i England inom hospicevården. Ett av det mest effektiva sätten att höja vårdkvalitén 

är att använda kunskapsbaserade och individualiserade standardvårdplaner med tydliga mål 

och riktlinjer.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som användes var en systematisk litteraturstudie eftersom det ger ett 

överskådligt resultat från aktuell forskning inom ett visst område (Forsberg & 

Wengström, 2003). Författarna till föreliggande studie har bedömt och sammanställt 

litteratur inom valt ämne vilket var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede. 

 

Artiklarna har sökts i tre relevanta referensdatabaser utifrån litteraturstudiens syfte. 

Referensdatabaserna är de vanligaste och de innehåller referenser och fulltext till dokument. 

Att endast välja fulltextdatabaser är ingen bra metod. Då väljs informationen ut för 

enkelhetens skull istället för innehållet. Om artiklarna finns i fulltext i databaserna skall det 

ses som en bonus (Friberg, 2006). De flesta artiklarna som valdes ut fanns i fulltext, men en 

artikel vars abstrakt var relevant till syftet beställdes. Databaserna som användes var Pubmed, 

Cinahl och Psycinfo. Genom att använda fler än en referensdatabas styrktes trovärdigheten. 

Inom medicin och omvårdnadsforskning är Pubmed och Cinahl de största och mest använda 

databaserna (Willman & Stoltz, 2002). Psycinfo är också en bred databas som täcker 
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psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2003). 

Litteratursökningen kompletterades genom manuell sökning i artiklarnas referenslistor. Där 

hittades ytterligare en artikel som var relevant för studiens syfte. I sökningarna har olika 

sökord och sökordskombinationer använts för att få en bredare sökning och höja 

trovärdigheten på litteraturstudien. De sökord som användes framkom dels genom att vi 

använde databasens tesaurussökning och dels genom diskussion utifrån studiens syfte. En 

svaghet var att då antalet träffar ofta blev mycket stort fick vi använda oss av många sökord 

och kombinationer för att begränsa sökträffarna. Vi valde att läsa titlarna på alla träffar under 

350 stycken då titeln skulle svara på syftet. Att endast välja artiklar efter titel kan ha lett till att 

artiklar vars innehåll som svarade på syftet fallit bort. Sökningen ansågs tillräcklig då inga 

nya artiklar som var relevanta för vårt syfte hittades efter att sökorden kombinerats i de tre 

olika databaserna. 

 

Ett exklusionskriterium var att artiklarna ej skulle vara äldre än 10 år. Detta kan anses 

för mycket då vetenskaplig forskning är en färskvara enligt Forsberg & Wengström 

(2003). Vi valde dock 10 år som maxgräns då vi ville få så många artiklar som möjligt 

med god kvalitet som var relevanta till studiens syfte. Att ha många artiklar av god 

kvalitet i en litteraturstudie anser vi öka trovärdigheten. Mertalet av de inkluderade 

artiklarna var emellertid inte äldre än fem år. 

 

Sökningen resulterade i 13 artiklar där 11 var kvalitativa och två var kvantitativa. Relaterat till 

litteraturstudiens syfte, att beskriva sjuksköterskors upplevelser, kan kvalitativa studier tyckas 

vara mest relevanta. Enligt Forsberg & Wengström (2003) bör litteraturstudier dock innehålla 

båda varianterna för att öka trovärdigheten och därför inkluderades även kvantitativa studier. 

Kvaliteten på artiklarna bedömdes enligt modifiering av Forsberg & Wengströms (2003) 

checklistor för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Modifieringen bestod av att frågor 

sattes samman vilka ansågs höra ihop, samt att några frågor som vi ej ansåg vara relevanta 

valdes bort. Då vi ej har någon erfarenhet av kvalitetsgranskning ansåg vi detta svårt och det 

finns risk för att felbedömningar har gjorts. En styrka är dock att vi varit två granskare. Enligt 

Willman & Stolz (2002) får granskningen större tyngd om den utförs av minst två granskare 

som sammanför sina tolkningar. Det finns även risk för att feltolkningar har gjorts relaterat till 

språksvårigheter då artiklarna var skrivna på engelska. Ibland kan det vara omöjligt att 

översätta från engelska till svenska utan att förlora viss del av innebörden i en text. 
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Studierna har analyserats enligt en kvalitativ innehållsanalys vilket enligt Forsberg & 

Wengström (2003) kännetecknas av att data klassificerats på ett systematiskt och stegvist sätt. 

Genom att följa och beskriva de olika stegen noggrant ökar trovärdigheten vilket innebär att 

studien skulle kunna utföras av andra forskare och få fram samma resultat. Denna 

litteraturstudie är således en tolkning från 13 artiklars resultat. Då författarna arbetar som 

sjuksköterskor och har erfarenhet av palliativ vård finns det risk att detta kan har styrt 

databearbetningen och analysen. Det är svårt att komma ifrån sin subjektiva tolkning i en 

kvalitativ analys. Å andra sidan kan trovärdigheten anses styrkas av att författarnas 

förförståelse inom ämnet, stämmer till stor del överens med resultatet i litteraturstudien. 

Enligt Forsberg & Wengström (2003) är det viktigt att förförståelse redovisas eftersom det 

kan ha påverkat analysen. 

 

Resultatet kan ha blivit annorlunda om vi valt att begränsa oss till patienter med en särskild 

diagnos. Då vi anser att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede är 

detsamma oavsett vilken diagnos patienten valde vi att ej avgränsa till diagnos. Vi har dock 

begränsat oss till att enbart inkludera studier om palliativ vård av vuxna patienter och 

exkluderat barn då vi anser att vården skiljer sig mellan barn och vuxna. De artiklar som 

hittades var mycket innehållsrika och speglade verkligen det som skulle studeras. Resultatet i 

de flesta artiklar stämde till stor del överens med varandra vilket kan ses som en styrka. Att 

artiklarna var innehållsrika kan även ses som en risk för att relevant innehåll inte redovisats i 

vårt resultat. Forskningen som denna litteraturstudie bygger på är från olika länder. Trots detta 

visades det att sjuksköterskornas upplevelser ej skiljer sig nämnvärt utifrån artiklarnas 

ursprung. Detta innebär att resultatet troligen är överförbart till andra delar av världen. Citat 

användes i resultatet för att illustrera och validera innehållet. Då syftet var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser kan det vara svårt att översätta det exakta innehållet, citat 

tydliggör därför innebörden i resultatdelen.  

 

SLUTSATS 

Det är ett stort ansvar och en utmaning att få vara med när en människa avslutar sitt liv. 

Resultatet visade att sjuksköterskors känslomässiga engagemang är betydelsefullt för att 

kunna ge en god palliativ vård. En nära relation är en förutsättning för att hjälpa patienter och 

anhöriga att känna livskvalitet eftersom varje unik människa har sin egen uppfattning om vad 
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livet och döden innebär för dem. Sjuksköterskan upplever en nära relation med patienten som 

både innebär glädje och lidande. Genom att använda individuella standardvårdplaner och 

tidigt planera för den palliativa vården underlättas arbetet för sjuksköterskan och känslan av 

att tiden inte räcker till minskas. Utifrån studiens resultat anser vi att döende patienter bör 

vårdas på en separat palliativ avdelning, detta till fördel för alla parter, både patient, anhöriga 

och personal. Sjuksköterskans egenskaper är av avgörande betydelse för att patienter ska få ett 

så värdigt slut som möjligt. Vi anser att det finns ett stort behov av utbildning och ständig 

fortbildning inom den palliativa vården. Utifrån detta behövs ytterligare forskning inom 

området vilket är en förutsättning för att sjuksköterskor skall få det stöd som behövs och 

möjlighet att ge den vård de önskar. Ett annat debatterat ämne som sjuksköterskor inom 

palliativ vård ofta stöter på är patienters önskemål om aktiv dödshjälp. Därför skulle det 

behövas vidare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

eutanasiönskemål.  
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Bilaga 1, Söktabell 
 
Resultat av sökningar i Cinahl 

Sökordskombinationer Antal träffar Inkluderade artiklar 
1. palliative care 12772  
2. experience 59100
3. nurs* 372053
4. dying 5575  
5. terminal care 6798
6. perceptions 18764
7. nurses experiences 456  
1 AND 2  971 
1 AND 2 AND 3 393 
2 AND 3 AND 4 335 3 
1 AND 2 AND 3 AND 4 104 
2 AND 3 AND 5 284 
3 AND 5 AND 6 97 1 
1 AND 3 AND 6 138 3
5 AND 7 17 1
 

Resultat av sökningar i PubMed 

Sökordskombinationer Antal träffar Inkluderade artiklar 
1. Palliative care 1319  
2. nurs* 8773
3. experience 10112
4. dying 336  
5. terminal care 517 
1 AND 2  196 2
1 AND 2 AND 3 31  
 

Resultat av sökningar i Psycinfo 

Sökordskombinationer Antal träffar Inkluderade artiklar 
1. palliative care 8978
2. experience 260398
3. nurs* 123189  
4. nurses experiences 779 
1 AND 2 AND 3 2528
1 AND 4 144 2 
 

Limits: 
Cinahl: Peer Reviewed 
PubMed: Published in the past 10 years, English 
PsycInfo: Peer-Reviewed Journal
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Bilaga 2, Checklista för kvalitativa artiklar 
Modifierad checklista av Forsberg och Wengström (2003). 
 
Syftet med studien? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Vilken metod har använts? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
Är designen i studien relevant för att besvara frågeställningen? 
 
Ja   Nej   
 
Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 
 
Ja   Nej   
 
Var genomfördes undersökningen? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Urval – finns det beskrivet var, när, hur undersökningsgruppen kontaktades? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Vilken urvalsmetod användes? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Beskriv demografisk bakgrund på undersökningsgruppen? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Är undersökningsgruppen lämplig? 
 
Ja   Nej   
 
Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, vem och i vilket sammanhang datainsamlingen skedde)? 
 
Ja   Nej   
 
Beskrivs metoderna för datainsamlingen tydligt? 
 
Ja   Nej   
 
Ange datainsamlingsmetod 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? 
………………………………………………………………………………………………….. 
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Resultatbeskrivning 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Är analys och tolkning diskuterade? 
 
Ja   Nej   
 
Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 
originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 
 
Ja   Nej   
 
Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 
 
Ja   Nej   
 
Stöder insamlade data forskarens resultat? 
 
Ja   Nej   
 
Har resultaten klinisk relevans? 

 
Ja   Nej   
 
Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 
 
Ja   Nej   
 
Vilken slutsats drar författaren? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2, Checklista för kvantitativa artiklar 
 
Modifierad checklista av Forsberg och Wengström (2003). 
 
Syftet med studien? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Är frågeställningarna tydligt beskrivna? 
 
Ja   Nej   
 
Är designen lämplig utifrån syftet? 
 
Ja   Nej   
 
Är undersökningsgruppen tydligt beskriven? 
 
Ja   Nej   
 
Är urvalsmetoden väl beskriven? 
 
Ja   Nej   
 
Var genomfördes undersökningen? 
…………………………………………………………………………………………………... 
Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? 
…………………………………………………………………………………………………... 
Vilka mätmetoder användes? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Var reliabiliteten beräknad? 
 
Ja   Nej   
 
Var validiteten diskuterad? 
 
Ja   Nej   
 
Var demografisk data presenterad? 
 
Ja   Nej   
 
Hur stort var bortfallet? 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
Fanns en bortfallsanalys? 
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Ja   Nej   
 
Vilka var huvudresultaten? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Vilka slutsatser drar författaren? 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
Kan resultaten generaliseras till en annan population? 
 
Ja   Nej   
 
Kan resultatet ha klinisk betydelse? 
 
Ja   Nej   
 



Bilaga 3, Artikelmatris 

Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod 
 

Resultat Kvalitet 

Costello, J.  
(2006) 
England. 

Journal of Advanced 
Nursing. 
Dying well: nursés 
experiences of “good and 
bad” deaths in hospital. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av död och 
döende på sjukhus. 

En kvalitativ studie med 
semiotisk analys.  
Intervjuer genomfördes med 
29 sjuksköterskor i 
Storbritannien. 

Resultaten tyder på att olika 
erfarenheter av döden är baserade på 
vilken utsträckning sjuksköterskor kan 
utöva kontroll över dödsprocessen.  
Dessutom fokuserade bra och dåliga 
dödsfall mindre på patientens behov 
och dödsprocessen och mer på 
händelsen av döden och 
sjuksköterskors förmåga att hantera 
organisatoriska krav. 
 

Medel 
 

 

 

 

 

Dunn, K.S., Otten, 
C., & Stephens, E. 
(2005) 
USA. 

Oncology Nursing Forum. 
Nursing Experience and 
the Care of Dying Patients. 

Att undersöka förhållandet 
mellan demografiska 
variabler och 
sjuksköterskors attityder 
mot döden och vård av 
döende patienter. 

En kvantitativ studie med 
demografisk undersökning. 
Deltagarna fick fylla i ett 
frågeformulär där tre 
mätverktyg användes. 60 
enkäter skickades ut och 
n=58 sjuksköterskor svarade 
på enkäten. 

De flesta respondenterna visade en 
positiv attityd till att vårda döende 
patienter. Sjuksköterskor som ofta kom 
i kontakt med döende patienter hade en 
positiv inställning till vården kring de 
döende. Inga betydande samband sågs 
mellan sjuksköterskors attityder mot 
döden och sjuksköterskors attityder om 
vårdandet av döende patienter.  
 
 
 

Medel 

Dunne, K., Sullivan, 
K., Kernohan, G. 
(2005) 
England. 

Journal of Advanced 
Nursing.  
Palliative care for patients 
with cancer: district 
nurse´s experiences 

Att undersöka 
distriktssjuksköterskors 
upplevelser av palliativ 
vård av cancerpatienter 
och deras familjer.   

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Ostrukturerade intervjuer 
med 25 kvinnliga 
distriktssjuksköterskor. 

Fyra teman identifierades: 
kommunikationen med patienten och 
familjemedlemmarna; familjen som en 
del av vården; utmaningen med att 
symptomlindra patienten och den 
psykiska påfrestningen att vårda 
döende patienter. 

Medel 
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Författare 
År 
Land 

Tidskrift 
Titel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Fridh, I., Forsberg, 
A., & Bergbom, I. 
(2009) 
Sverige. 

Intensive and Critical 
Care Nursing. 
Doing one´s utmost: 
Nurses´ descriptions of 
caring for dying patients in 
an intensive care 
environment. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter och 
uppfattningar om vård av 
döende patienter på en 
intensivvårdsavdelning, 
med inriktning om 
ensamkommande 
patienter, närheten till 
familjemedlemmar och 
miljömässiga aspekter. 

En kvalitativ 
innehållsanalys. Intervjuer 
genomfördes med nio 
erfarna ICU sjuksköterskor. 

Analysen resulterade i en 
huvudkategori, att göra sitt yttersta för 
patienten. sjuksköterskors beskrivning 
av att sträva efter att ge patienten ett 
värdigt liv inför döden. Att när 
anhöriga är närvarande, att ge dem ett 
bestående minne för sina närmaste och 
se till att det blir en lugn och värdig 
händelse trots sitt tidigare lidande och 
död i en hög teknisk miljö.  

Hög 

Georges, J-J., 
Grypdonck, M,. & 
Dierckx de Casterle, 
B. 
(2002) 
Nederländerna. 

Journal of Clinical 
Nursing. 
Being a palliative care 
nurse in an academic 
hospital: a qualitative 
study about nurses’ 
perceptions of palliative 
care nursing 

Att utforska hur 
sjuksköterskor som arbetar 
på en palliativ 
vårdavdelning på ett 
akademiskt sjukhus 
uppfattar sin roll och få 
insikt i de problem de 
möter. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer 
och observationstudier. 10 
sjuksköterskor intervjuades. 

Resultatet presenterar två olika 
uppfattningar som finns hos 
sjuksköterskor om arten av deras 
arbete. Den första strävade efter en väl 
organiserad och målmedveten strategi 
som sjuksköterska på en akademisk 
vårdavdelning, den andra strävar efter 
att öka välbefinnandet hos patienten. 

Hög 

Hopkinson, J., 
Hallett, C., Luker, K. 
(2003) 
England 
 

Journal of Advanced 
Nursing.  
Caring for dying people in 
hospital. 
 
 
 
 

Att skapa en teori som 
sjuksköterskor kan bli 
hjälpta av för att kunna ge 
god vård till döende 
patienter. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod. 28 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor intervjuades 
med fokus på deras 
erfarenheter av att vårda 
döende patienter på 
medicinavdelningar på två 
olika sjukhus i England. 

Sex centrala teman framkom; det 
personliga idealet; vad som innebär en 
god död; det verkliga; hur det 
fungerade i verkligheten, det okända; 
saker om döden som det är omöjligt att 
veta som människa, ensamheten; att 
känna sig ensam i sitt arbete, 
anspänning; negativa känslor som 
hjälplöshet, osäkerhet, eller att ha 
dåligt samvete, faktorer som minskade 
anspänningen; stöd från kollegor och 
att lära sig hantera sina känslor. 

Hög 
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Iranmanesh, S., 
Häggström, T., 
Axelsson, K., & 
Sävenstedt, S. 
(2009) 
Sverige 

Holistic nursing practice. 
Swedish nursés experiences 
of caring for dying people: a 
holistic approach. 

Att klargöra innebörden av 
sjuksköterskors erfarenheter 
av vård av döende personer 
i hemmet och i en särskild 
enhet på ett sjukhus 

En kvalitativ studie med 
fenomenologisk och 
hermeneutisk metod. 8 st 
sjuksköterskor blev 
intervjuade. 

Resultatet framgick i tre huvudteman: 
möta patienter och familjemedlemmar 
som unika personer, lärande i en 
utmanande miljö och få personlig styrka. 

Hög 

Lange, M., Thom, B., 
& Kline, N. 
(2008) 
USA. 

Oncology Nursing Forum. 
Assessing Nurses´Attitudes 
Toward Death and Caring 
for Dying Patients in a 
Comprehensive Cancer 
Center. 

Att utvärdera hur 
sjuksköterskor arbetar i ett 
cancer center, hur de känner 
för döden samt vårdar 
döende patienter och 
undersöka eventuella 
relationer mellan deras 
attityder och demografiska 
faktorer. 

Beskrivande kvantitativ 
studie. 
n= 355 st onkologi-
sjuksköterskor fick fylla i en 
demografisk enkät.  

Samband noterades mellan 
ålder, omvårdnadserfarenhet och tidigare 
erfarenhet av vård av terminalt sjuka 
patienter. Omvårdnadserfarenhet 
och ålder var de variabler som var mest 
sannolikt att förutsäga sjuksköterskors 
attityder gentemot död och vården av 
döende patienter. 

Medel 
 

Pavlish, C & 
Ceronsky, L. (2009) 
USA 

Clinical Journal of 
Oncology Nursing. 
Oncology nurses´ 
perceptions of nursing roles 
and professional attributes 
in palliative care. 
 
 
 

Att undersöka onkologi 
sjuksköterskors upplevelser 
av palliativ vård. 

Kvaltitativ metod med 
semistrukturerade intervjuer. 
33 onkologisjuksköterskor på 
3 olika sjukhus i 
mellanvästern i USA deltog. 

Fem centrala omvårdnads roller 
framkom: att lära, att vårda, att 
samordna, att vara patientens advokat 
och att mobilisera. I alla dessa roller, 
beskrevs sju professionella egenskaper: 
klinisk expertis, ärlighet, 
familjeorienterad, uppmärksam, 
närvarande, samarbetsvillig och att vara 
noggrann.  

Hög 

Thompson, G., 
McClement, S., 
Daeninck, P. (2006)  
Kanada 

Journal of Advanced 
Nursing. 
Nurses´ perceptions of 
quality end-of-life care on 
an acute medical ward. 

Att skapa förståelse för 
sjuksköterskors arbete med 
att skapa hög kvalitet på 
vården i livets slutskede på 
en akut vårdavdelning och 
att utveckla en teori som 
grundar sig på deltagarnas 
erfarenheter. 

Kvalitativ studie med 
grounded theory som metod. 
10 sjuksköterskor som 
arbetade på en akut 
medicinavdelning 
intervjuades och 
observerades. 

För att skapa hög kvalitet på vården i 
livets slutskede krävdes 4 strategier; att 
skifta från aktiv botande vård till 
palliativ vård; att tillgodose patientens 
fysiska behov; att vara där och att skapa 
en god fysisk miljö för patienten och 
anhöriga. 

Medel 
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Wallerstedt, B. & 
Andershed, B. (2007) 
Sverige 

Scandinavian Journal of 
Caring Science. 
Caring for dying patients 
outside special palliative 
care settings: experiences 
from a nursing perspective 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
svårt sjuka och döende 
patienter på icke palliativa 
vårdenheter. 

Kvalitativ studie med 
fenomenologisk metod. 9 
sjuksköterskor som arbetade 
inom primärvården, 
kommunen eller 
slutenvården intervjuades. 

Tre huvudteman framkom i analysen: 
höga ambitioner och hängivelse till sitt 
arbete att skapa god vård, varje dag 
räknas och att känna sig nöjd eller 
missnöjd.  

Hög 

Willard, C & Luker, 
K. 
(2006) 
England 

Palliative Medicine. 
Challenges to end of life 
care in the acute hospital 
setting. 
 
 
 
 
 
 

Att diskutera utmaningen 
med vård i livets slutskede 
på akuta vårdavdelningar i 
England och att belysa hur 
miljön påverkar patientens 
och familjens vård och 
behandling.  

Kvalitativ studie med 
grounded theory som metod. 
Observationsstudier och 
semistrukturerade intervjuer. 
29 cancer sjuksköterskor 
från fem sjukhus deltog. 

Vård i livets slutskede på akuta 
vårdavdelningar grundade sig mest på 
behandling, rutinarbete och negativa 
upplevelser av palliativ vård. Dessa 
faktorer hindrade patienter och deras 
familjer att helt medverka och ta beslut 
om vården. 

Medel 

Wu, H-L., & Volker, 
D.L. 
(2009) 
Taiwan 

Oncology Nursing Forum. 
Living With Death and 
dying: The Experience of 
Taiwanese Hospice 
Nurses. 

Att utforska och beskriva 
erfarenheter från 
Taiwanesiska 
sjuksköterskor som vårdar 
döende patienter på 
vårdhem, en relativt ny 
hälsoidé i Taiwan. 

En kvalitativ studie med 
hermeneutisk och 
fenomenologisk metod.  
14 Taiwanesiska hospice 
sjuksköterskor intervjuades. 

Fyra huvudteman framkom i analysen: 
ange hospice specialitet, hantera det 
dagliga arbetet, leva med utmaningar, 
och att få positiva kommenterar från 
döende patienter och dess anhöriga. 
Tre subteman var att hantera det 
dagliga arbetet, att ge helhetssyn och 
meningsfull sjukvård genom nära 
relationer; konfrontera och hantera 
negativa föreställningar om hospice 
och hantera döendeprocessen. 
 

Hög 

 

 


