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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Majoriteten av de patienter som befinner sig i livets slutskede har ett eller flera 
symtom som skapar lidande. Genom forskning och utveckling kan många av dessa symtom 
idag behandlas med gott resultat men trots detta kvarstår fortfarande en liten andel döende 
patienter vars symtom ännu inte kan lindras till en acceptabel nivå, i litteraturen benämns 
dessa ”terapiresistenta symtom”. Om en patient lider av terapiresistenta symtom kan 
behandling med så kallad palliativ sedering bli aktuellt. I nuläget finns ingen vedertagen 
definition av palliativ sedering men vanligtvis avses en behandling som sänker patientens 
vakenhetsgrad, antingen litegrann (mild sedering) eller så pass mycket att patienten blir 
nästan eller helt medvetslös (djup sedering). I föreliggande litteraturstudie avser palliativ 
sedering en kontinuerlig eller intermittent djup sedering. Behandling med palliativ sedering 
är i nuläget ovanligt i Sverige men relativt vanligt i andra länder. En ökning har dessutom 
setts i flera europeiska länder under det senaste decenniet och det är troligt att en liknande 
ökning kan ske i Sverige. Studier har visat att både sjuksköterskor och närstående spelar en 
viktig roll då beslut om palliativ sedering ska fattas och det är därför av intresse att 
undersöka vilka upplevelser dessa två grupper har av behandlingen.  
 
Syfte: Att belysa sjuksköterskors och närståendes upplevelser av palliativ sedering i livets 
slutskede. 
 
Metod: För att uppfylla syftet genomfördes en litteraturstudie. Vetenskapliga artiklar 
söktes i databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO. De inklusionskriterier som fanns var 
att studierna skulle vara publicerade under de senaste tio åren, vara peer-reviewed och 
skrivna på engelska. Totalt fanns 16 artiklar som var av intresse. 
 
Resultat: Både sjuksköterskor och närstående var generellt positiva till behandlingen med 
palliativ sedering men trots detta rapporterade några sjuksköterskor att behandlingen var 
emotionellt påfrestande och många uppgav att de ville lämna sin nuvarande arbetssituation 
på grund av denna påfrestning. De sjuksköterskor som var yngre och hade kortare 
erfarenhet av palliativ sedering var de som upplevde behandlingen som tyngst. 
Sjuksköterskorna uttryckte även osäkerhet beträffande vilka symtom som var korrekta att 
behandla med palliativ sedering. För de närstående var det påfrestande att möjligheten att 
kommunicera med patienten minskade eller helt omöjliggjordes. De upplevde också oro då 
patienten stönade eller rosslade under sederingen eftersom detta tolkades som att patienten 
led. En lång sedering innebar en ökad påfrestning. Adekvat information från 
vårdpersonalen samt att den sövda patienten behandlades med värme, lugn och 
professionalism påverkade de närståendes upplevelse positivt.  
 
Slutsats: Det finns ett behov av utbildning för sjuksköterskor beträffande terapiresistenta 
symtom och diagnostisering av dessa. Hos framförallt yngre sjuksköterskor och hos de 
med kort erfarenhet av palliativ sedering finns dessutom ett behov av handledning. Ett 
välfungerande teamarbete är av betydelse för att sjuksköterskorna ska ha en positiv 
upplevelse av behandling med palliativ sedering. God information både innan och under 
sederingen är av yttersta vikt för att minska närståendes oro och de behöver dessutom tid 
för att ta hinna farväl av patienten innan sederingen initieras. Vårdpersonal bör vara extra 
uppmärksam på hur de närstående mår i de fall sederingen pågår en längre tid.  
 
Nyckelord: Palliativ sedering, terapiresistenta symtom, upplevelse, närstående, 
sjuksköterskor.   
 



 

 

ABSTRACT 

Background: The majority of patients have one or more symptoms that can lead to 
suffering at the end of life. Because of research and development many of these symptoms 
can today be treated with a good result, but despite that some dying patients still suffer 
from symptoms that cannot be treated adequately, in the literature these symptoms are 
referred to as ”refractory symptoms”. If a patient suffers from refractory symptoms 
treatment with palliative sedation may become necessary. There is currently no accepted 
definition of palliative sedation but it usually refers to a treatment that impairs the patients’ 
consciousness either just a little bit (mild sedation) or to the point that the patient is almost 
or completely unconscious (deep sedation). In this literature review palliative sedation 
refers to a continuous or intermittent deep sedation. Treatment with palliative sedation is 
currently rare in Sweden but is relatively common in other countries. An increase has also 
been seen in several European countries over the last decade and it is likely that a similar 
increase could occur in Sweden. Studies have shown that both nurses and relatives play an 
important role in the decision making concerning palliative sedation and it is therefore of 
interest to examine the experiences of palliative sedation in these two groups.  
 
Aim: To illuminate nurses’ and relatives’ experiences of palliative sedation at the end of 
life. 
 
Method: A literature review was conducted to fulfill the aim of the study. The databases 
Pubmed, Cinahl and PsycINFO were used to search for scientific papers. The inclusion 
criteria were that the studies had to have been published in the last ten years and were 
written in English. In total 16 articles were found that were of interest. 
 
Results: Both nurses and relatives were generally positive towards the treatment of 
palliative sedation but despite that some nurses felt that the treatment was burdensome and 
many said that they wanted to leave their current work situation due to sedation-related 
burden. The nurses who were younger and had less experience of palliative sedation 
perceived a higher emotional burden. The nurses also felt uncertainty about which 
symptoms were correct to treat with palliative sedation. The relatives felt distressed when 
the ability to communicate with the patient decreased or was made completely impossible. 
They also felt anxiety when the patient moaned or rattled during sedation because this was 
interpreted as suffering. When the sedation lasted a long time it led to increased stress for 
the relatives. Adequate information from health professionals and that the sedated patient 
was treated with warmth, calm and professionalism influenced the relatives’ experience in 
a positive way. 
 
Conclusion: There is a need for education of nurses regarding refractory symptoms and 
their diagnosis. Moreover, especially younger nurses and nurses with short experience of 
palliative sedation has a need for supervision. An efficient team work is of importance for 
the nurses to have a positive experience. Adequate information both before and during 
sedation is essential to reduce the relatives concerns and they also need time to say 
goodbye to the patient before the sedation is initiated. Health professionals should pay 
extra attention to the relatives and their feelings when palliative sedation lasts a long time.  
 
Key words: Palliative sedation, refractory symptoms, experience, relatives, nurses. 
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INLEDNING 

Drygt 90 000 personer dör i Sverige varje år och av dessa är cirka 90 procent över 65 års 
ålder och knappt 60 procent över 80 års ålder när dödsfallet inträffar (Socialstyrelsen, 
2006). Ungefär en tredjedel av dessa individer dör snabbt och oväntat medan två 
tredjedelar har en mer utdragen dödsprocess (Tännsjö, 2009). Detta innebär att omkring 60 
000 personer årligen har behov av vård i livets slutskede och att de flesta av dem är äldre, 
med äldre menas personer över 65 år. De allra äldsta, över 80 år, dör vanligtvis på ett 
särskilt boende medan de yngre äldre, 65 till 79 år, oftast dör på sjukhus eller i det egna 
hemmet. Den vanligaste dödsorsaken i Sverige är hjärt- och kärlsjukdomar följt av 
tumörsjukdomar (Socialstyrelsen, 2006).  
 
BAKGRUND 

En god död 
Döden är en del av livet och precis som födseln går det inte i förväg att säga exakt när en 
människa kommer att dö eller hur hennes sista tid i livet kommer att gestalta sig. Vad en 
god död innebär och hur en person vill spendera sin sista tid är individuellt, några vill dö 
hemma med sina nära och kära omkring sig medan andra föredrar att vistas på sjukhus 
eller hospice där de har nära till vårdpersonal och medicinska resurser. Trots att det finns 
stora individuella skillnader beträffande vad en god död innebär har Steinhauser et al. 
(2000) genom intervjuer med personer involverade i vård i livets slutskede funnit sex 
teman som anses var av särskild vikt för att begreppet ”god död” ska kunna uppnås. Dessa 
teman presenteras nedan tillsammans med en kort redogörelse. 
 

� Smärta och symtomkontroll - Att få dö utan smärta eller andra obehagliga symtom. 
Även om den döende inte lider av några symtom för stunden är det viktigt att denne 
vet att eventuella framtida symtom kommer att lindras. 

� Raka beslutsvägar - Genom kommunikation och raka besked från läkare kan rädsla 
för smärta och andra symtom reduceras. Delaktighet i beslut som rör vården stärker 
den döende. 

� Förberedelse inför döden - Att veta vad som väntar och att kunna planera för vad 
som ska ske efter dödsfallet, exempelvis genom att skriva testamente eller skriva 
ned önskemål beträffande begravningen. 

� Att göra avslut - Att lösa konflikter, spendera tid med familj och vänner samt ta 
farväl.  

� Att bidra till andra - Att den döende får möjlighet att hjälpa andra genom att 
exempelvis ge gåvor eller genom att föra vidare kunskap och visdomsord. 

� Att bekräftas som en helhet - Att den döende ses som en unik och hel individ och 
inte som sin sjukdom.   

Förutom begreppet ”god död” talas det inom sjukvården även om en värdig död och en 
värdig vård. Statens offentliga utredningar [SOU] (2001:6) har bland annat gett ut en 
rapport med titeln ”Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut”. I rapporten går att 
läsa att värdig vård skiljer sig från individ till individ och att begreppet även kan ändra 
innebörd för en och samma individ över tid. Vad en person anser bidrar till en värdigt död 
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vid 25 års ålder behöver inte vara samma sak som då han är 80 år. Baserat på detta faktum 
går det alltså inte att ge en klar definition av vad en värdig vård och en värdig död innebär. 
Karlsson, Milberg och Strang (2006) har dock undersökt svenska läkarstudenters definition 
av begreppet ”värdig död” och fann att studenterna i likhet med resultatet i studien av 
Steinhauser et al. (2000) ansåg att det var av stor vikt att de döende patienterna var 
befriade från symtom som skapade lidande. De ansåg dessutom att en värdig död var en så 
naturlig död som möjligt och avsåg då en död med begränsade medicinska interventioner 
så som intubering och intravenösa infusioner. Studenterna hade uppfattningen att 
sjukvården i vissa fall höll döende patienter vid liv för länge och orsakade dem ett allt för 
stort lidande under tiden. Ytterligare en del i läkarstudenternas definition av en värdig död 
var att respektera de döende patienternas autonomi. Respekt för autonomin innebar att visa 
patienterna respekt genom att lyssna och att ta dem på allvar men även att patienterna 
tilläts fatta egna beslut rörande sin förestående död. I detta innefattades möjligheten att 
själva få bestämma när, vart och hur de skulle dö.  

Palliativ vård 
Palliativ vård är ett begrepp som ofta används vid vård i livets slutskede. Ordet ”palliativ” 
härstammar från det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel och grundtanken med 
den palliativa vården var att lindra patientens lidande genom att svepa en mantel av 
omsorg runt denne. Målet med den palliativa vården är att ge patienter med obotlig 
sjukdom bästa möjliga livskvalitet under sitt resterande liv och för att kunna göra detta 
krävs att vårdpersonalen ser patienten som en helhet med både fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella dimensioner (Strang, 2012). Det är inom all vård och omsorg viktigt med 
ett personcentrerat förhållningssätt och detta gäller framför allt inom den palliativa vården 
eftersom den döende individen ofta är i stort behov av hjälp från andra. Med ett 
personcentrerat förhållningssätt menas att vårdpersonal ska försöka se världen ur 
patientens perspektiv, eftersom vårdpersonal och patient inte alltid har samma uppfattning 
om vad som skapar lidande är det alltid patientens upplevelse som ska ligga till grund vid 
planering av omvårdnadsinsatser. För att underlätta och maximera möjligheten till en 
personcentrerad omvårdnad i livets slutskede kan den svenska modellen med ”de sex S:en” 
användas. Modellen går ut på att samtal mellan vårdpersonal och patienten förs beträffade 
självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och 
strategier. Med den information som fås om patientens önskemål och behov kan 
personalen planera omvårdnaden för att på så sätt ge en så god omvårdnad som möjligt i 
livets slutskede (Edvardsson, 2010).    
 
En människas fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensionerna kan var för sig 
skapa lidande för patienten men de kan också påverka varandra och då skapa indirekt 
lidande. Ett exempel på detta är smärta som otillräckligt lindrad kan leda till att individen 
inte orkar lämna sin bostad, detta kan medföra social isolering som i sin tur skapar 
ytterligare lidande för individen (Strang, 2012). En studie av Klinkenberg, Willems, van 
der Wal och Deeg (2004) visade att majoriteten av de patienter som befann sig i ett sent 
palliativt skede hade ett eller flera symtom som skapade lidande. De tre vanligaste 
symtomen var fatigue, andnöd och smärta där mellan 50 till 83 procent av de döende 
besvärades av ett eller flera av dessa. Dessutom förekom även symtom som förvirring, 
depression, ångest, illamående och kräkning i stor utsträckning. Forskning och utveckling 
av den palliativa vården har lett till att många symtom som skapar lidande i livets slutskede 
idag kan behandlas med gott resultat (Eckerdal, Birr & Lundström, 2009) men trots 
framsteg kvarstår dock fortfarande en liten andel döende patienter vars symtom ännu inte 
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kan lindras till en acceptabel nivå. I litteraturen talas det i dessa fall om ”terapiresistenta 
symtom” (författarens översättning). Förutom att terapiresistenta symtom skapar ett 
lidande för patienten kan de även påverka både närstående och vårdpersonal genom att 
skapa en känsla av maktlöshet. Att lindra lidande är ett av omvårdnadens mål (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2012) och när detta inte kan uppnås kan personalen lätt känna att de 
misslyckats. Socialstyrelsen (2010, s. 2) har gett ut ett meddelandeblad riktat till 
vårdgivare, verksamhetschefer och hälso- och sjukvårdspersonal där de skriver detta om 
terapiresistenta symtom: ”När en patient har plågsamma symtom som inte kan lindras på 
annat sätt kan palliativ vård i form av sedering bli aktuellt.”   

Palliativ sedering 
Det finns i nuläget ingen internationellt vedertagen definition av palliativ sedering men 
oftast avses en behandling som sänker patientens vakenhetsgrad motiverat av att patienten 
lider av svåra symtom som inte kunnat lindras med andra metoder (Cherny, Radbruch & 
The Board of the European Association for Palliative Care, 2009; Strang & Beck-Friis, 
2012). En holländsk studie visade att de vanligaste terapiresistenta symtomen som ledde 
till att palliativ sedering initierades var terminal oro och andnöd, de vanligaste diagnoserna 
hos dessa patienter var cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt lungsjukdomar (Rietjens et 
al., 2008a). Hur mycket patientens vakenhetsgrad sänks vid palliativ sedering varierar och 
forskare brukar därför skilja mellan begreppen lätt och djup sedering samt mellan 
intermittent och kontinuerlig sedering. Eftersom det inte heller finns några vedertagna 
definitioner beträffande dessa begrepp har Morita, Tsuneto och Shima (2002) tagit fram 
följande förslag: 

• Mild sedering: Patienten är sederad men fortfarande vid medvetande och kan 
kommunicera med vårdgivarna. 

• Djup sedering: Patienten är nästan eller total medvetslös. 

• Intermittent sedering: Patientens medvetandegrad höjs tillfälligt.   

• Kontinuerlig sedering: Patienten förblir sövd till dess att döden inträffar. 

Djup kontinuerlig sedering anses vara den mest extrema formen av palliativ sedering och 
användningen av denna form av sedering har lett till både etiska och juridiska debatter 
(Rietjens et al., 2008a). Förutom begreppet palliativ sedering används också ofta andra 
begrepp för att beskriva samma sak. Några exempel på andra vanliga begrepp är: Terminal 
sedering, sedering i livets slutskede, total sedering och sedering i den sista fasen 
(författarens översättning) (Müller-Busch, Oduncu, Woskanjan & Klaschik, 2004). I denna 
uppsats kommer enbart begreppet palliativ sedering användas och innebär fortsättningsvis 
en djup kontinuerlig eller intermittent sedering, alltså att patienten administreras läkemedel 
i sådan dos att denne blir djupt sederad men att medvetandegraden höjds då och då eller att 
patienten förblir djupt sederad fram till dess att döden inträffar.  
 
För att till fullo förstå palliativ sedering är det viktigt att även reda ut två andra begrepp, 
nämligen eutanasi och läkare assisterat självmord. Ordet eutanasi används ofta synonymt 
med ordet dödshjälp och innebär att en läkare avsiktligt avslutar en svårt sjuk patients liv 
på dennes begäran (Statens medicinsk-etiska råd [SMER], 1992). Syftet med handlingen är 
att patienten ska dö. Eutanasi är lagligt i Holland och Belgien men anses i Sverige och i 
stora delar av övriga världen vara detsamma som mord eller dråp (Tännsjö, 2009). 
Beträffande läkare assisterat självmord är det patienten själv som utför den dödande 
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handlingen men läkaren gör denna möjlig genom att skriva ut en dödlig dos av ett 
läkemedel (SMER, 1992). Läkare assisterat självmord är inte olagligt i Sverige eftersom 
medhjälp till självmord inte är olagligt men Tännsjö (2009) skriver att en läkare som 
skriver ut en dödlig dos läkemedel till en patient med syftet att denna ska ta sitt liv 
troligtvis kommer att förlora sin läkarlegitimation. Denna behandling är lagligt i Holland, 
Belgien, Luxemburg och Schweiz samt i staterna Oregon och Washington i USA. Palliativ 
sedering skiljer sig från eutanasi och läkare assisterat självmord genom att syftet med 
palliativ sedering är att lindra patientens lidande och inte att förkorta dennes liv (Svenska 
Läkaresällskapet, 2010). 
 
Palliativ sedering i Sverige och andra länder 
Palliativ sedering är en relativt vanligt behandlingsmetod vid vård i livets slutskede i flera 
länder. I en studie som jämförde användningen av palliativ sedering i livets slutskede 
mellan sex europeiska länder fann forskarna att behandlingen var vanligast i Italien och 
Belgien där 8,5 procent respektive 8,2 procent av alla dödsfall mellan juni 2001 och 
februari 2002 föregicks av palliativ sedering. Sist i jämförelsen kom Sverige och Danmark 
med 3,2 procent respektive 2,5 procent (Miccinesi et al., 2006). En tvärsnittsstudie av 
Eckerdal et al. (2009) visade en ännu lägre förekomst av palliativ sedering inom svensk 
palliativ vård. Enbart 12 av de 2021 palliativa patienterna i studien sederades djupt och av 
dessa var det enbart en patient som sederades kontinuerligt till livets slut. Studier tyder 
dock på att palliativ sedering i livets slutskede blivit allt vanligare i flera europeiska länder 
under de senaste åren, bland annat har forskare i Belgien sett en ökning från 8,5 procent år 
2001 till 14,5 procent år 2007 (Bilsen et al., 2009). Detsamma gäller Holland där en ökning 
från 5,6 procent till 7,1 procent skedde mellan år 2001 och år 2005 (Rietjens et al., 2008a). 
  
I en studie utförd i Sverige av Lindblad, Juth, Fürst och Lynöe (2010) undersöktes läkares 
och allmänhetens åsikt beträffande palliativ sedering, läkare assisterat självmord och 
eutanasi, det framkom då att 47 procent av läkarna som deltog i studien och 81 procent av 
de som tillfrågades av allmänheten var positiva till både palliativ sedering och läkare 
assisterat självmord. Dessutom var 60 procent av deltagarna från allmänheten positivt 
inställda till eutanasi om det överensstämde med patientens önskan. Detta innebär att 
majoriteten av deltagarna från befolkningen var mer liberalt inställda till dödshjälp än vad 
Sveriges lag tillåter. I en annan studie där befolkningen i 12 europeiska länder jämfördes 
beträffande acceptans för eutanasi mellan åren 1981 och 1999 sågs en signifikant ökning 
av acceptansen i alla länder förutom Västtyskland. I snitt var ökningen 22 procent och de 
länder där acceptansen för eutanasi ökat mest var Belgien, Italien, Spanien och Sverige 
(Cohen et al., 2006).  
 
En ökad acceptans för eutanasi, läkare assisterade självmord och palliativ sedering bland 
Sveriges befolkning skulle i framtiden kunna leda till en lagändring beträffande de två 
förstnämnda begreppen och även till en ökad användning av det sistnämnda. Curlin, 
Nwodim, Vance, Chin och Lantos (2008) skriver att avbrytandet av livsuppehållande 
åtgärder, exempelvis respiratorbehandling, var ett kontroversiellt ämne i början av 1970-
talet men att det enbart tio år senare var både vanligt och allmänt accepterat. Det är möjligt 
att en liknande utveckling kan ske i Sverige gällande palliativ sedering. Ett annat skäl till 
att palliativ sedering kan bli allt vanligare i framtiden är att patientens rätt att själv vara 
delaktig i beslut som rör vården betonas allt mer. Patienter begär också i större 
utsträckning än tidigare hjälp från vården med att avsluta sina liv, ett exempel på detta är 
den så kallade självmordsturismen som ökat sedan 1990-talet. Självmordsturism innebär 
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att personer från andra länder får hjälp från organisationer som exempelvis EX-
International eller Dignitas för att åka till Schweiz och få assisterade självmord (Lövtrup, 
2009).  
 
Etiska och juridiska aspekter 
En möjlig anledning till varför palliativ sedering är ovanligt förekommande inom svensk 
sjukvård kan bero på att det råder en osäkerhet beträffande vad som är etiskt rätt och vad 
som är tillåtet att göra för att hjälpa patienter (SMER, 2008). Tännsjö (2009) beskriver 
bland annat ett fall där en läkare från Göteborg anmäldes till Socialstyrelsen av en 
sjuksköterska sedan han utfört palliativ sedering på tre patienter i mitten av 1990-talet. 
Åtalet mot en läkare som sades ha gett en för hög dos av läkemedlet thiopental till ett 
döende spädbarn i mars 2009 kan också ha bidragit till en osäkerhet bland svenska läkare 
beträffande vad de får och inte får göra (Helgesson & Eriksson, 2011). 
 
Att lindra patientens symtom är syftet med palliativ sedering och detta stämmer väl med 
den etiska principen att göra gott. Det uppstår dock ett etiskt dilemma eftersom palliativ 
sedering innebär att patienten inte längre kommer att kunna uttrycka sina önskemål och 
detta medför att patientens autonomi minskar (Svenska Läkaresällskapet, 2010). Att värna 
om patientens autonomi är en mycket viktigt uppgift för vårdpersonal och tas upp i hälso- 
och sjukvårdslagen (1982:763, 2a §) där det bland annat står att: ”Vården och 
behandlingen skall så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med 
patienten.” För att motivera att negativa effekter är acceptabla i en handling kan principen 
om dubbel effekt användas. Den är applicerbar då det finns en skillnad i de avsedda och de 
icke avsedda effekterna av en handling. För att kunna åberopa denna princip måste syftet 
med handlingen vara en positiv effekt men den som handlar måste även vara medveten om 
de ofrånkomliga negativa effekterna som handlingen kan medföra. Det är av yttersta vikt 
att de oönskade bieffekterna på inget sätt är målet med handlingen (Latimer, 1991). Om en 
patient exempelvis lider av terapiresistenta symtom kan läkaren välja att sedera patienten 
och på så sätt lindra patienten lidande. Han måste dock samtidigt vara medveten om att 
handlingen även minskar patientens autonomi och kan komma att förkorta patientens liv. 
Om det enda syftet med sederingen är att lindra patientens lidande och den minskade 
autonomin och eventuella förkortandet av livet enbart är negativa bieffekter kan principen 
om dubbel effekt åberopas för att göra handlingen acceptabel. Svenska Läkaresällskapet 
skriver i sina riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede (2010) att vid en konflikt 
mellan göra-gott principen och autonomiprincipen ska göra-gott principen ha företräde om 
patienten har outhärdliga symtom och själv önskar palliativ sedering. Även SMER (2008) 
har kommit fram till samma slutsats. Socialstyrelsen (2010) har i ett meddelandeblad 
försökt tydliggöra vad som gäller i samband med palliativ sedering, där framgår att om 
patienten inte kan bli acceptabelt symtomlindrad finns inga legala hinder för att erbjuda 
palliativ sedering. 
 
Att sedera en patient djupt innebär att han inte längre kommer att kunna äta eller dricka 
och utan artificiell vätske- och näringstillförsel kommer patienten snart att avlida. Att avstå 
från att ge en patient artificiell vätske- och näringstillförsel i samband med palliativ 
sedering har medfört att vissa anser att palliativ sedering är en förklädd form av eutanasi 
(Beland, 2012). I en studie av Rietjens et al. (2008b) jämfördes den återstående livslängden 
från inskrivning på en palliativ avdelning mellan döende patienter som fick respektive inte 
fick palliativ sedering. Resultatet visade att det inte förelåg någon stor skillnad i 
återstående livslängd, sju dagar för de som blev sederade och åtta dagar för de som inte 
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blev sederade. Dessutom visade studien att palliativ sedering oftast inte initierades förrän 
sent i sjukdomsförloppet, hos 87 procent av de som fick palliativ sedering startades 
sederingen då patienterna hade mindre än två dygn kvar att leva. Den slutsats som 
forskarna i studien gör baserat på detta resultat är att palliativ sedering inte förkortar livet 
hos patienter som har en begränsad förväntat livslängd på grund av exempelvis en dödlig 
sjukdom. Ett liknande resultat sågs i en studie av Claesson, Menten, Schotsmans och 
Broeckaert (2011) där djup palliativ sedering startades mellan två och två och ett halvt 
dygn innan patienten dog. Studien visade dessutom att dessa patienter fick i sig ytterst lite 
vätska innan sederingen påbörjades, enbart några klunkar vatten per dygn. Författarna i 
studien drar därför slutsatsen att bristen på artificiell vätske- och näringstillförsel vid 
palliativ sedering inte påskyndade dessa patienters död. SMER (2008) skriver att artificiell 
vätske- och näringstillförsel vid palliativ sedering oftast inte är meningsfullt och ibland till 
och med kan försvåra patientens symtom. Även Strang (2012) berör ämnet i sin bok 
”Palliativ vård inom äldreomsorgen” där han skriver att näring och vätska ofta är en 
onödig belastning för patienten när denne närmar sig döden då det finns en risk att 
patienten blir svullen och får svårigheter att andas. Liksom vid all palliativ vård där 
patienten slutat äta och dricka är det förståeligt att de närstående blir oroliga för att den 
döende ska känna törst och att detta ska skapa ännu ett lidande. Det är därför viktigt med 
god information om varför ett eventuellt beslut att avstå från artificiell vätske- och 
näringstillförsel fattats och hur patientens törstkänslor kan minskas på annat sätt. 
 
Läkemedel vid palliativ sedering 
Det finns flera olika läkemedel som kan användas för att ge palliativ sedering men 
eftersom de skiljer sig beträffande biverkningar och tid innan effekt uppnås är vissa mer 
lämpade än andra. Enligt The European Association for Palliative Care [EAPC] är 
midazolam det mest använda läkemedlet vid palliativ sedering (Cherny, Radbruch & The 
Board of the European Association for Palliative care, 2009). Detta stämmer överens med 
de nationella riktlinjer från Holland som säger att midazolam ska vara förstahandsvalet 
(Verkerk, van Wijlick, Legemaate & de Graeff, 2007). I Sverige finns inga nationella 
riktlinjer för vilka läkemedel som bör användas men Svenska Läkaresällskapet (2010) 
rekommenderar att kontakt tas med anestesiolog för att diskutera olika 
behandlingsalternativ innan en kontinuerlig sedering inleds. Förutom midazolam 
förekommer även palliativ sedering med andra benzodiazepiner samt opioider och 
allmänanestetika, exempel på sådana preparat är morfin och propofol. Ibland sker även 
behandling med flera av dessa läkemedel i kombination om tillräcklig effekt inte kan 
uppnås med enbart ett av dem (Rietjens et al., 2008a; Rietjens et al., 2008b).    
 
Sjuksköterskans roll 
En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter inom den palliativa vården är att hjälpa 
patienter till en värdig och fridfull död (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Eftersom 
sjuksköterskan ofta är involverad i den dagliga vården och därigenom har möjlighet att få 
en nära kontakt med de döende patienterna är hon ofta väl informerad om deras behov och 
önskemål. Detta har medfört att läkare ofta rådfrågar sjuksköterskor innan beslut som rör 
döende patienter fattas (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier och Deliens, 2009). Dessutom visade 
en studie att beslut om palliativ sedering i nästan en fjärdedel av fallen fattades gemensamt 
av sjuksköterska och läkare (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2011). Baserat på 
detta är det alltså möjligt att sjuksköterskors upplevelser av olika behandlingar kan påverka 
de medicinska beslut som fattas i livets slutskede. Precis som vid all hälso- och sjukvård 
ingår det i sjuksköterskans uppgift att administrera läkemedel, övervaka symtom, besvara 
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frågor samt stötta närstående. Sjuksköterskan fyller alltså en viktig funktion och har även 
ett visst inflytande över beslut i livets slutskede men trots det finns det få studier om 
sjuksköterskors upplevelser av behandling med palliativ sedering (Engström, Bruno, Holm 
& Hellzén, 2007). 
 
Närstående 
Som framgår av kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor är information och stöd till 
närstående en viktig del av sjuksköterskans arbetsuppgifter (Socialstyrelsen, 2005). Detta 
gäller framför allt inom den palliativa vården där stöd till de närstående anses vara en av de 
fyra hörnstenarna som den palliativa vården vilar på. Övriga hörnstenar är symtomlindring, 
sammarbete samt kommunikation och relation (Socialstyrelsen, 2012). Sjukdom och död 
kan innebära en stor påfrestning och det är inte ovanligt att närstående förutom sorg och 
oro även känner skuld och ilska (Strang, 2012). En systematisk litteraturstudie beträffande 
upplevelser hos närstående till patienter som befann sig i livets slutskede visade att de 
flesta upplevde att deras sårbarhet ökade. De närstående beskrev också ofta upplevelsen 
som betungande och ansvarsfull vilket kunde medföra negativa konsekvenser i form av 
trötthet, oro, ångest, rädsla, sömnproblem, ensamhet, brist på kontroll, hjälplöshet och 
konflikter inom familjen (Andershed, 2006). Enligt World health organisation [WHO] 
(u.å) definition av palliativ vård ska sjukvården erbjuda stöd till patientens familj så att de 
orkar kämpa under patientens sjukdom trots den sorg de känner (författarens översättning).  
 
Det är inte ovanligt att döende patienter är så pass sjuka när beslut beträffande palliativ 
sedering fattas att de själva inte kan vara delaktiga och föra fram sina önskemål. En studie 
av Rietjens et al. (2004) visade att detta var fallet hos 25 procent av de patienter som fick 
palliativ sedering. Om patienten inte själv är beslutskompetent rekommenderas att läkaren 
i första hand rådfrågar de närstående om patientens önskemål (SMER, 2008; Svenska 
Läkaresällskapet, 2010). Samma studie av Rietjens et al. (2004) visade att läkarna i 93 
procent av alla beslut om palliativ sedering förutom att diskutera med patienten även 
diskuterade med patientens närstående innan beslut fattades. Av detta resultat förstås att 
närstående till stor del är delaktiga i beslutet om palliativ sedering även om det slutgiltiga 
ansvaret inte är deras. Det finns dock få studier som undersökt hur närstående upplever 
behandling med palliativ sedering i livets slutskede.   

Teoretisk ansats 
Den teoretiska ansats som valts för denna litteraturstudie är dokumentet ”Värdegrund för 
omvårdnad” som tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening (2012). Syftet med 
dokumentet är att bidra till utvecklingen av en god omvårdnad och det kan bland annat 
användas som vägledning vid etiska samtal och reflektioner. I dokumentet framgår att 
omvårdnadens mål förutom att främja hälsa och förebygga ohälsa även innefattar att lindra 
lidande och verka för ett fridfullt och värdigt avslut. Dessutom ingår det som målsättning 
att både patienter och närstående ska känna sig delaktiga, trygga och respekterade. Att 
lindra lidande och ge döende patienter ett fridfullt och värdigt avslut stämmer väl med 
målet för den palliativa vården och palliativ sedering är en metod för att uppnå detta mål 
för de patienter som lider av svåra terapiresistenta symtom.  
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PROBLEMFORMULERING 

Även om palliativ sedering i dagsläget inte är en särskilt vanlig företeelse inom svensk 
sjukvård (Eckerdal et al., 2009) så är det möjligt att en liknande utveckling sker i Sverige 
som redan skett i flera andra europeiska länder. Om en ökning av palliativ sedering skulle 
ske i Sverige är det viktigt att vårdpersonalen är redo för detta och vet hur de ska agera för 
att vården ska bli så bra som möjligt redan från början. Som framkom i studien av Rietjens 
et al. (2004) är närstående ofta delaktiga då beslut om palliativ sedering fattas och för att 
kunna stötta dem både under beslutsprocessen och efteråt är det viktigt att förstå vad de 
känner och hur de tänker. Dessutom har studier visat att sjuksköterskor förutom att vara 
delaktiga i vården vid palliativ sedering även i många fall är delaktiga i beslutsprocessen 
(Inghelbrecht et al., 2009, 2011). Kunskap om sjuksköterkors upplevelser av palliativ 
sedering är därför också av intresse. Genom att se palliativ sedering från ett sjuksköterske- 
och närståendeperspektiv kan ny kunskap lyftas fram som har potential att förbättra vården 
både för de palliativa patienterna och deras närstående. 
 
SYFTE  

Att belysa sjuksköterskors och närståendes upplevelser av palliativ sedering i livets 
slutskede. 

Frågeställningar 
• Hur upplever sjuksköterskor användningen av palliativ sedering i livets slutskede? 
• Hur upplever närstående användningen av palliativ sedering i livets slutskede? 

 
METOD 

Eftersom behandling med palliativ sedering är ovanligt inom svensk sjukvård men 
förkommer i varierande utsträckning i andra länder lämpade sig en litteraturstudie bäst för 
att undersöka ämnet och uppfylla studiens syfte. Litteraturstudie som metod är användbar 
då författaren vill sammanställa befintligt kunskapsläge inom ett område och även ta reda 
på vad som har studerats och på vilket sätt (Friberg, 2012). Datainsamlingen och analysen 
av det insamlade materialet har följt Forsberg och Wengströms (2013) riktlinjer. 

Datainsamling 
För att kunna genomföra en litteraturstudie krävs att det finns ett tillräckligt stort antal 
artiklar inom det ämne som forskaren ämnar undersöka. För att fastställa detta 
genomfördes därför en pilotsökning i databaserna Pubmed och Cinahl innan 
litteraturstudien påbörjades. Sökningen utfördes med sökord i fritext och utan 
begränsningar, resultatet visade att det fanns ett tillräckligt stort underlag av vetenskapliga 
artiklar inom ämnet för att en litteraturstudie skulle vara genomförbar. Datainsamlingen 
genomfördes i databaserna Pubmed, Cinahl och PsycINFO. De två första databaserna 
valdes i enlighet med rekommendationer från Polit och Beck (2012) och den tredje valdes 
efter diskussion med bibliotekarie verksam på Sophiahemmet Högskola. Eftersom 
sjuksköterskors och närståendes upplevelser av palliativ sedering är ett relativt begränsat 
ämnesområde gjordes sökningarna i fritext för att inte riskera att gå miste om artiklar som 
kunde vara av relevans för studien. De sökord som användes var: ”Palliative sedation” och 
”Terminal sedation” som kombinerades med sökorden ”Family”, ”Relatives” och 
”Nurses”. Utfallet från sökningarna redovisas i tabell 1. Artikelsökning utfördes också 
manuellt genom att författaren gick igenom de funna artiklarnas referenslistor men inga 
ytterligare artiklar tillkom på detta sätt. 
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Tabell 1. 

Databas/ 
Datum för 
sökningen 

Sökord Antal  
träffar 

Granskade 
abstract 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Pubmed/ 
05/03/13 

”Palliative sedation” 
AND (”Relatives” 

OR ”Family”) 

82 st 27 st 7 st 6 st 

Pubmed/ 
05/03/13 

”Terminal sedation” 
AND (”Relatives” 

OR ”Family”) 

232 st  12 st 2 st 1 st 

Cinahl/ 
05/03/13 

”Palliative sedation” 
AND (”Relatives” 

OR ”Family”) 

32 st  1 st  0 st 0 st 

Cinahl/ 
05/03/13 

”Terminal sedation” 
AND (”Relatives” 

OR ”Family”) 

2 st 1 st  0 st 0 st 

PsycINFO/ 
05/03/13 

”Palliative sedation” 
AND (”Relatives” 

OR ”Family”) 

21 st 6 st 0 st 0 st 

PsycINFO/ 
05/03/13 

”Terminal sedation” 
AND (”Relatives” 

OR ”Family”) 

5 st 4 st 0 st 0 st 

Pubmed/ 
06/03/13 

”Palliative sedation” 
AND ”Nurses” 

35 st 23 st 9 st 8 st 

Pubmed/ 
06/03/13 

”Terminal sedation” 
AND ”Nurses” 

88 st 4 st 0 st 0 st 

Cinahl/ 
06/03/13 

”Palliative sedation” 
AND ”Nurses” 

15 st 1 st 1 st 1 st 

Cinahl/ 
06/03/13 

”Terminal sedation” 
AND ”Nurses” 

1 st 1 st 0 st 0 st 

PsycINFO/ 
06/03/13 

”Palliative sedation” 
AND ”Nurses” 

11 st 0 st  0 st 0 st 

PsycINFO/ 
06/03/13 

”Terminal sedation” 
AND ”Nurses” 

1 st 1 st 0 st 0 st 

 Totalt: 525 st 81 st 19 st 16 st 



        
      

           10 

 

Urval 
De begränsningar som tillämpades vid sökningarna var att artiklarna skulle vara peer- 
reviewed, skrivna på engelska och ha publicerats under de senaste tio åren. Vid varje 
sökning lästes först varje artikels titel och verkade den relevant för studien lästes även 
artikelns abstract. Om detta verkade uppfylla litteraturstudiens syfte lästes artikeln i sin 
helhet. Vid sökningarna återfanns många av artiklarna i samtliga databaser vilket 
resulterade i att det vid flera av sökningarna inte tillkom några nya artiklar. Både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades i studien men så kallade ”case reports” 
och andra litteraturstudier exkluderades. I databasen Pubmed gick det ej att begränsa 
sökningarna till enbart artiklar som var peer-reviewed och alla artiklar som valdes från 
denna databas kontrollerades därför i databasen Ulrichs periodical directory 
(http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb) där information finns om huruvida en tidsskrift 
är peer-reviewed eller inte. Totalt fanns 16 artiklar vars innehåll svarade mot studiens syfte 
och uppfyllde inklusions- och exklusionskriterierna. Artiklarnas kvalitet bedömdes med 
hjälp av det bedömningsunderlag som Sophiahemmet Högskola tagit fram för vetenskaplig 
klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats 
(Bilaga I). Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 
(1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). De utvalda artiklarna sammanställdes 
sedan kortfattat i en matris utarbetad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) (Bilaga II). 

Dataanalys 
De utvalda artiklarna lästes igenom upprepade gånger för att finna svar på 
litteraturstudiens syfte och frågeställningarna. Svaren på respektive frågeställning 
jämfördes sedan för att finna likheter och skillnader vilka kom att bilda teman. 
Frågeställningarna omvandlades till rubriker i resultatpresentationen och de teman som 
framkom vid jämförelsen av artiklarna användes som underrubriker.  
 
FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

I en litteraturstudie ställs frågorna till litteraturen istället för till personer vilket minskar 
risken för att etiska konflikter ska uppstå. Däremot föreligger det andra forskningsetiska 
aspekter som forskaren måste ta hänsyn till. Alla artiklar som ingår i litteraturstudien och 
alla resultat ska redovisas och resultatet får ej vinkas för att bättre överensstämma med 
forskarens egen åsikt (Forsberg & Wengström, 2013). Polit och Beck (2012) skriver dock 
att litteraturstudier sällan är helt objektiva och att det är svårt att som forskare helt bortse 
från sina personliga åsikter. Det var i denna studie forskarens mål att i allra högsta grad 
vara objektiv under hela forskningsprocessen och vetskapen om svårigheten med 
objektiviteten tros ha bidragit positivt till detta. Eftersom mycket forskning utgår från 
redan tidigare forskning är det viktigt att det tydligt framgår vem som gjort vad 
(Vetenskapsrådet, 2011). Vid en litteraturstudie bygger hela studien på tidigare forskning 
och god referenshantering var därför av yttersta vikt. För att säkerställa god forskningssed 
inkluderades enbart studier som fått tillstånd från en etisk kommitté eller där etiska 
överväganden gjorts. Eftersom ämnet i denna litteraturstudie kan väcka många olika 
känslor finns en risk att läsare kan uppleva negativa reaktioner beträffande innehållet. 
Författaren anser dock att nyttan av en sammanställning av befintliga studier beträffande 
sjuksköterskors och närståendes upplevelser av palliativ sedering överväger eventuella 
negativa reaktioner som läsaren kan uppleva.   
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RESULTAT 

Sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering i livets slutskede 
Nio studier ingick i analysen, fem kvalitativa, tre kvantitativa och en som innehöll både en 
kvalitativ och en kvantitativ del. I studien av Gielen et al. (2011) undersöktes både läkares 
och sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering och analysen i föreliggande 
litteraturstudie har för att besvara frågeställningen enbart baserats på svaren från 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskornas erfarenhet av palliativ sedering varierade mycket och 
några uppgav att det var en vanligt förekommande behandling på deras arbetsplats medan 
andra menade att palliativ sedering sällan förekom. Gemensamt för sjuksköterskorna som 
studierna grundade sig på var dock att alla hade vårdat minst en patient som fått palliativ 
sedering i livets slutskede. De teman som framkom var: ”Attityder till palliativ sedering”, 
”Att lindra lidande”, ”Om och när palliativ sedering är motiverat” och ”Faktorer som 
påverkar upplevelsen”. 

 
Attityder till palliativ sedering 
I majoriteten av de studier där sjuksköterskornas attityder till palliativ sedering utforskades 
framkom att sjuksköterskorna generellt var positivt inställda. Bland annat uttryckte 
sjuksköterskorna i studien av Patel, Gorawara-Bhat, Levine och Shega (2012) att palliativ 
sedering var en viktig behandlingsmetod som bidrog till att förbättra vården för döende 
patienter med terapiresistenta symtom. Sjuksköterskorna i studien av Zinn och Moriarty 
(2012) hade ett liknande synsätt och menade att palliativ sedering var en bra behandling att 
ta till då andra metoder misslyckats. I en studie som undersökte flamländska 
sjuksköterskors attityder till palliativ sedering framkom att dessa sjuksköterskor ansåg att 
palliativ sedering kunde ges för att lindra terapiresistenta symtom men åsikterna skiljde sig 
däremot åt beträffande huruvida djup och kontinuerlig sedering skulle initieras direkt eller 
om mild och intermittent sedering var att föredra som första åtgärd. Nästan 60 procent av 
deltagarna ansåg att det inte var nödvändigt att börja med mild och intermittent sedering 
utan menade istället att djup kontinuerlig sedering kunde initieras direkt (Gielen, Van den 
Branden, Van Iersel & Broeckaert, 2012). Resultatet från den indiska studien av Gielen et 
al. (2011) skiljde sig från de andra då många av sjuksköterskorna i denna studie ansåg att 
djup palliativ sedering var en tvivelaktig behandling och majoriteten var negativt inställda 
till palliativ sedering som behandlingsform. Dessa sjuksköterskor menade att djup sedering 
kunde ge oacceptabla bieffekter för patienten i form av oförmåga att delta i dagliga 
aktiviteter och upphörd social kontakt.  
 
Patientens livskvalitet under dödsprocessen nämndes i två av studierna. I studien av Zinn 
och Moriarty (2012) uppgav sjuksköterskorna att målet med vården i livets slutskede var 
att ge patienten en fridfull död och behandling med palliativ sedering ansågs i vissa fall 
nödvändig för att att försäkra sig om att patienten upplevde detta. Fyra av fem 
sjuksköterskor i studien trodde dessutom att patienterna föredrog att sova under sina sista 
dagar om de dessförinnan hade upplevt ett långvarigt lidande. I studien av Rietjens, 
Hauser, van der Heide och Emanuel (2007) ansåg 15 av 16 sjuksköterskor att bruket av 
palliativ sedering hade gjort dödsprocessen mer komfortabel och fridfull för patienten. En 
sjuksköterska i studien av Zinn och Moriarty (2012) rapporterade dock osäkerhet 
beträffande om palliativ sedering verkligen var rätt metod för att ge patienterna lindring, 
denna sjuksköterska poängterade att ingen faktiskt vet hur patienterna mår då de är 
sederade. Brinkkemper et al. (2011) bad sjuksköterskorna att tänka på den senaste 
patienten de vårdat som fått palliativ sedering och frågade om de ansåg att läkaren fattat ett 
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korrekt beslut genom att initiera sederingen. Resultatet visade att sjuksköterskorna i 92,7 
procent av fallen höll med läkaren om att beslutet att ge palliativ sedering var korrekt men 
att de i 12,7 procent av fallen ansåg att initieringen kunde ha skjutits upp.  
 
Huruvida palliativ sedering förkortade patientens liv togs upp i tre av studierna. I studien 
av Rietjens et al. (2007) ansåg knappt hälften av sjuksköterskorna att palliativ sedering inte 
förkortade patientens liv medan några uppgav att sederingen eventuellt förkortade 
patientens liv men att detta var en acceptabel bieffekt eftersom det var det enda sättet att 
lindra patientens lidande. Studien av Gielen et al. (2011) visade ett avvikande resultat även 
beträffande detta och många av deltagarna uppgav att de trodde att palliativ sedering 
eventuellt förkortade patientens liv. Det bör dock tilläggas att ingen av dessa använde detta 
som ett argument mot bruket av palliativ sedering vilket enligt studiens författare tolkades 
bero på att deltagarna inte var helt säkra. I studien av Venke Gran och Miller (2008) var 
det enbart en av 73 sjuksköterskor som uppgav att palliativ sedering utgjorde ett etiskt 
problem med motiveringen att behandlingen eventuellt förkortade patientens liv. Principen 
om dubbel effekt togs upp direkt eller indirekt av sjuksköterskor i tre av studierna och 
dessa hänvisade till principen för att motivera bruket av palliativ sedering (Rietjens et al., 
2007; Venke Gran & Miller, 2008; Zinn & Moriarty, 2012). 
 
Sjuksköterskors attityder till palliativ sedering jämfört med eutanasi undersöktes i den 
holländska studien och drygt 75 procent av sjuksköterskorna ansåg att eutanasi inte var att 
föredra framför palliativ sedering, däremot var det enbart 20 procent som ansåg att 
möjligheten att ge palliativ sedering medförde att rätten till eutanasi för svårt sjuka 
individer borde avskaffas. I de fall där närstående önskade eutanasi för patienter som redan 
fick palliativ sedering ansåg nästan 75 procent av sjuksköterskorna att detta önskemål 
skulle avslås. En stor majoritet ansåg att artificiell vätska- och näring inte skulle ges under 
pågående palliativ sedering. Forskarna fann inga samband mellan attityderna till palliativ 
sedering och sjuksköterskornas ålder, längden av erfarenhet, kön, religion eller 
världsåskådning (Gielen et al., 2012).  
 
Att lindra lidande 
I tre av studierna framkom att sjuksköterskorna ansåg att patientens lidande kunde leda till 
lidande även hos närstående och vårdpersonal (Patel et al., 2012; Rietjens et al., 2007; Zinn 
& Moriarty, 2012). Bland annat tog alla sjuksköterskor i studien av Zinn och Moriarty 
(2012) upp att patientens lidande påverkade de närstående negativt och flera av 
sjuksköterskorna nämnde även undersköterskornas roll och menade att de kunde bli 
påverkade av patientens lidande eftersom deras arbetsuppgifter medför att de har mycket 
patientkontakt. Alla sjuksköterskor i studien ansåg att det var mycket viktigt att de 
närståendes sista minne av patienten var ett som inte involverade en hög grad av oro. 
Dessa sjuksköterskor ansåg också att palliativ sedering kunde ge lindring åt alla parter. I 
studien av Beel, Hawranik, McClement och Daeninck (2006) uppgav alla sjuksköterskor 
att en uppgift som prioriterades högt var att skapa välbefinnande för patienten, de 
närstående och för sjuksköterskorna själva. Liknande resultat sågs i studierna av Patel et al. 
(2012) och Rietjens et al. (2007) där närståendes lidande identifierades som ett av skälen 
till varför palliativ sedering gavs vid sidan av det faktum att patienterna hade 
terapiresistenta symtom. Flera sjuksköterskor ansåg också att de närstående kände sig mer 
bekväma då patienten var sövd eftersom de då kunde finna ro (Rietjens et al., 2007; Zinn 
& Moriarty, 2012). 
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Att ge någon palliativ sedering innebär att dennes möjlighet att kommunicera kraftigt 
försämras eller helt försvinner, detta faktum upplevdes av några sjuksköterskor som etiskt 
problematiskt och de framhöll att möjligheten att kommunicera med en patient i livets 
slutskede kunde vara av stor vikt för de närstående (Venke Gran & Miller, 2008). I studien 
av Gielen et al. (2011) menade sjuksköterskorna att kommunikationen med patienter i 
livets slutskede var så pass viktig för de närstående att palliativ sedering som 
behandlingsmetod för terapiresistenta symtom inte var att föredra. Detta resultat står dock i 
kontrast med resultatet från studien av Zinn och Moriarty (2012) där de sjuksköterskor som 
berörde ämnet kommunikation upplevde att de närstående saknade att kunna kommunicera 
med patienten men att de vanligtvis föredrog att denne var sövd än att han var vaken men 
led.   
 
Om och när palliativ sedering är motiverat 
Innan palliativ sedering påbörjades ansåg sjuksköterskorna att all annan tänkbar 
behandling för att lindra patientens symtom skulle ha prövats (Venke Gran & Miller, 
2008). Det ansågs också viktigt att patientens återstående livslängd noga övervägts och 
sjuksköterskorna menade att djup kontinuerlig sedering endast skulle initieras då den 
förväntade livslängden var väldigt begränsad (Gielen et al., 2011; Gielen et al., 2012). I 
fem av studierna nämnde sjuksköterskorna att patientens delaktighet vid beslutsfattandet 
var viktig. Bland annat ansåg 60 procent av deltagarna i studien av Gielen et al. (2012) att 
patientens medgivande var nödvändigt innan palliativ sedering kunde initieras och i 
studien av Beel et al. (2006) rapporterade sjuksköterskorna att alla inklusive patienten och 
de närstående skulle vara överens innan palliativ sedering påbörjades. Om inte patienten 
själv kunde uttrycka sina önskemål ansåg sjuksköterskorna att dennes familj skulle avgöra 
när patientens lidande blivit för stort (Venke Gran & Miller, 2008). I studien av Rietjens et 
al. (2007) uppgav 25 procent av sjuksköterskorna att ett stort skäl till att palliativ sedering 
gavs förutom för att lindra terapiresistenta symtom var för att patienten själv uttryckte en 
önskan om det. I studien av Morita, Miyashita, Kimura, Adachi och Shima (2004c) 
rapporterade sjuksköterskorna däremot att 25 till 33 procent av patienterna oftast inte hade 
någon klar önskan om palliativ sedering. Det framgick dock inte om dessa patienter hade 
förmågan att uttrycka sina önskemål i livets slutskede eller var förhindrade på grund av 
exempelvis långt framskriden sjukdom.  
 
Det förelåg en skillnad beträffande vilka symtom som ansågs korrekta att behandla med 
palliativ sedering. I majoriteten av studierna var sjuksköterskorna överens om att 
terapiresistenta fysiska symtom så som smärta, illamående och kräkningar var acceptabla 
att behandla men det rådde oenighet och osäkerhet beträffande huruvida palliativ sedering 
var en adekvat behandlingsmetod för psykiskt och existentiellt lidande. Denna osäkerhet 
kvarstod trots att många sjuksköterskor uppgav att psykiskt och existentiellt obehag kunde 
leda till fysiskt obehag (Beel et al., 2006; Patel et al., 2012; Rietjens et al., 2007). De 
sjuksköterskor som i studien av Rietjens et al. (2007) kände sig obekväma med bruket av 
palliativ sedering för icke-fysiskt lidande upplevde att detta lidande var någonting 
subjektivt som inte gick att mäta och var svårt att behandla, dessutom ansåg 
sjuksköterskorna att dessa symtom låg utanför deras expertis. Trots detta var icke-fysiskt 
lidande ett stort skäl till att palliativ sedering gavs i hälften av alla fallen som diskuterades 
i studien. Att bruket av palliativ sedering för att lindra psykiska eller existentiella symtom 
var ett ämne som sjuksköterskorna var kluvna inför framkom även i studien av Zinn och 
Moriarty (2012) där alla deltagare talade om vikten av att involvera andra teammedlemmar 
så som kurator eller präst om lidandet inte var av fysisk karaktär. Resultatet från en studie 
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skiljde sig från de andra och sjuksköterskorna i denna var negativt inställda till bruket av 
palliativ sedering för att lindra smärta och menade att denna behandlingsmetod var mer 
lämplig för att behandla symtom som oro och ångest (Gielen et al., 2011). Oavsett om 
lidandet var av fysisk eller icke-fysisk karaktär framkom i studien av Morita et al. (2004c) 
att sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att avgöra när ett symtom faktiskt var 
terapiresistent. 
 
Faktorer som påverkar upplevelsen 
I studien av Venke Gran och Miller (2008) ansåg cirka två tredjedelar av sjuksköterskorna 
att behandling med palliativ sedering utgjorde ett etiskt problem eftersom det ansågs 
allvarligt att ta ifrån en patient medvetandet. Knappt en femtedel av deltagarna uppgav 
dock att de inte upplevde någon etisk problematik om syftet med sederingen var att ge 
patienten värdighet och höja dennes livskvalitet under de sista dagarna. Enligt studien av 
Morita et al. (2004c) upplevde 12 procent av deltagarna att delaktighet vid palliativ 
sedering var betungande och 11 procent uppgav att de skulle undvika situationer som 
involverade palliativ sedering om de hade möjlighet. Detta ansågs enligt forskarna vara en 
relativt liten andel men det framkom dessutom att drygt 30 procent av sjuksköterskorna i 
studien ville lämna sin arbetssituation ibland, ofta eller konstant på grund av den 
emotionella påfrestning de upplevde då palliativ sedering gavs. De sjuksköterskor som 
upplevde att palliativ sedering var mycket påfrestande var i större utsträckning yngre, hade 
kortare arbetslivserfarenhet och var mer benägna att rapportera en upplevelse av tidsbrist i 
vården, en brist på kommunikation inom vårdteamet, konflikter mellan familjen och 
patienten beträffande önskemål om sedering, en upplevelse av bristande kunskap för att 
vårda patienter med terapiresistenta symtom, en tro att palliativ sedering påskyndar döden, 
att palliativ sedering var oskiljaktigt från eutanasi, en otillräcklig hantering av sin egen 
sorg samt personliga uppfattningar som motsade sedering. Trots att många rapporterade en 
upplevelse av påfrestning vid behandling med palliativ sedering ansåg dock majoriteten att 
det var mycket emotionellt påfrestande när palliativ sedering inte gavs till patienter med 
terapiresistenta symtom. Liknande resultat framkom i studien av Zinn och Moriarty (2012) 
där sjuksköterskorna rapporterade en känsla av misslyckande när patientens lidande inte 
gick att lindra.  
 
Enligt studien av Beel et al. (2006) var det flera faktorer som påverkade hur pass bekväma 
sjuksköterskorna kände sig med bruket av palliativ sedering. Dels berodde det på hur väl 
sederingen fungerade, om patientens lidande lindrades genom sederingen ansåg 
sjuksköterskorna att upplevelsen var positiv men om sederingen misslyckades beskrevs 
istället upplevelsen som traumatisk. Upplevelsen påverkades även mycket av hur pass väl 
sjuksköterskorna kände patienten. Om patienten och dennes närstående vårdats länge på 
avdelningen uppgav sjuksköterskorna att det var lättare att lita på patienten och de 
närståendes rapport om obehag. Några av sjuksköterskorna upplevde en lättnad om 
patienten själv muntligt kunde kommunicera att situationen blivit outhärdlig. Ett liknande 
resultat framkom i studien av Venke Gran och Miller (2008) där sjuksköterskorna 
rapporterade att palliativ sedering upplevdes extra svårt i de fall då patienten inte själv var 
delaktig vid beslutsfattandet. När sedringen väl var påbörjad ansåg några sjuksköterskor att 
deras roll som vårdgivare blev svårare eftersom patienten inte längre kunde kommunicera 
sina behov. Sjuksköterskornas uppfattning av läkarens kunskapsnivå och ett befintligt 
samarbete vid beslutsfattandet påverkade också upplevelsen genom att sjuksköterskorna 
kände sig mer eller mindre stöttade (Beel et al., 2006). I studien av Zinn och Moriarty 
(2012) rapporterade sjuksköterskorna verksamma på ett hospice i Skottland att de hade ett 
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stort förtroende för att besluten om palliativ sedering var korrekta eftersom hela det 
multidiciplinära teamet arbetade både med patienterna och deras närstående innan besluten 
fattades. Alla sjuksköterskorna upplevde dessutom att läkarna respekterade deras 
bedömningar. Handledning och emotionellt stöd nämndes även som viktigt i studien av 
Venke Gran och Miller (2008). Att patienten, de närstående och vårdpersonalen var 
beredda då palliativ sedering initierades var av stor betydelse för sjuksköterskornas 
upplevelse (Beel et al., 2006). Att patienten var redo innebar att denne hade haft tid att 
ordna det han ville och hade gett sitt medgivande till palliativ sedering. Att närstående var 
redo innebar att beslutet skulle vara överenskommet med de närstående och att de skulle 
känna sig bekväma med beslutet och ha tid att ta farväl. Att vårdteamet var redo innebar att 
alla i vårdteamet var överens.  
 
Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi nämndes av deltagare i två av studierna. I 
studien av Rietjens et al. (2007) uppgav sex av 16 sjuksköterskor att palliativ sedering 
ibland gränsade till eutanasi eller assisterat självmord och fem av dessa kände sig 
obekväma med att arbeta nära denna gräns. De sjuksköterskor som hade minst erfarenhet 
av palliativ sedering upplevde situationen som svårast. I studien av Zinn och Moriarty 
(2012) ansåg de flesta av deltagarna att det handlade om en utvecklingskurva, i takt med 
att deras erfarenhet ökat hade de blivit säkrare på att palliativ sedering kunde ges för att 
lindra lidande och att patienten avled som ett resultat av sin underliggande sjukdom och 
inte på grund av sederingen. En av sköterskorna uttryckte att det var en distinkt gräns 
mellan palliativ sedering och eutanasi. 

Närståendes upplevelser av palliativ sedering i livets slutskede 
Totalt analyserades sju artiklar som handlade om närståendes upplevelser av palliativ 
sedering. Två av dessa var kvalitativa och fem var kvantitativa. I studien av Brajtman 
(2003) ingick både närstående och sjukvårspersonal, resultatet i föreliggande 
litteraturstudie har enbart baserats på svaren från de närstående. Fem av studierna 
genomfördes på palliativa vårdavdelningar, en utfördes på ett hospice och en hade 
deltagare från flera olika vårdinrättningar. I majoriteten av studierna användes läkemedlet 
midazolam för att ge palliativ sedering och baserat på fyra av studierna där längden på 
sederingen framgick varade den mellan sex minuter och sju dygn innan patienten avled. De 
teman som framkom vid analysen var: ”Attityder till palliativ sedering”, ”Patientens 
välbefinnande och känslor hos närstående”, ”Vikten av information” och ”Vårdpersonalens 
betydelse”. 
 
Attityder till palliativ sedering 
Majoriteten av de närstående var generellt positivt inställda till palliativ sedering i livets 
slutskede (Bruinsma, Rietjens & van der Heide, 2013; Morita et al., 2004b), detta var 
framför allt tydligt i studien av Vayne-Bossert och Zulian (2013) där deltagarna skattade 
9,4 på en skala mellan ett och tio beträffande hur nöjda de var med palliativ sedering som 
behandlingsmetod (ett=inte alls nöjd, tio=helt nöjd). De flesta närstående ansåg i efterhand 
att palliativ sedering hade varit lämpligt eftersom patienterna led av svåra symtom innan de 
gick bort (Bruinsma et al., 2013; Mercadante et al., 2009; Vayne-Bossert & Zulian, 2013). 
Det ansågs dock viktigt att veta att alla andra behandlingsmöjligheter hade prövats innan 
palliativ sedering initierades (Morita et al, 2004a). Angående tidpunkten för initieringen av 
sederingen uppgav de flesta närstående att den var lämplig (Morita et al., 2004b; Vayne-
Bossert & Zulian, 2013).  
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Huruvida palliativ sedering förkortade patientens liv eller inte togs upp i tre av studierna 
och flera närstående ansåg eller uttryckte oro för att så var fallet (Brajtman, 2003; Morita 
et al., 2004b; Vayne-Bossert & Zulian, 2013). Dessutom nämndes ofta eutanasi trots att det 
inte ingick som frågeställning i någon av studierna. I studien av Brajtman (2003) uppgav 
några av de närstående bland annat att de trodde att vårdpersonalen kunde ha påverkats av 
det faktum att patienten var svårt sjuk och på grund av detta varit för generösa med 
läkemedel eftersom de visste att patienten ändå snart skulle dö. Några av deltagarna ansåg 
att det var möjligt att patienten avlidit för tidigt som ett resultat av 
läkemedelsbehandlingen. I studierna från Holland rådde det delade meningar beträffande 
palliativ sedering och eutanasi (Bruinsma et al., 2013; van Dooren et al., 2009). Vissa av 
de närstående upplevde att det var en skillnad mellan begreppen medan andra ansåg att 
palliativ sedering var en form av långsam eutanasi. Några närstående berättade att 
patienterna själva bett om eutanasi men att läkaren erbjudit palliativ sedering istället 
(Bruinsma et al., 2013). Medan några bekymrade sig för att palliativ sedering närmade sig 
eutanasi var andra istället frustrerade över att eutanasi inte längre kunde ges då palliativ 
sedering inletts (van Dooren et al., 2009).  
 
Patientens välbefinnande och känslor hos närstående 
Patientens lidande nämndes i flera av studierna och ansågs enligt de närstående vara den 
främsta orsaken till att palliativ sedering initierats (Bruinsma et al., 2013; Vayne-Bossert & 
Zulian, 2013). Förutom att patienten led blev även de närstående mycket negativt 
påverkade av situationen och känslan av att se patienten lida beskrev som outhärdlig. 
Starten av sederingen upplevdes därför för det mesta som en lättnad (Brajtman, 2003; 
Bruinsma et al., 2013; van Dooren et al., 2009). I studien av Brajtman (2003) uttryckte de 
närstående dock känslor av ambivalens, dels ville de att patientens lidande skulle upphöra 
men samtidigt uttryckte de sorg över att inte längre kunna kommunicera med patienten och 
de önskade att de haft möjligheten att ta farväl. Det bör dock tilläggas att patienterna i 
denna studie hade svår terminal oro innan sederingen påbörjades vilket kan ha medför att 
det var svårt för närstående att få kontakt med patienten redan innan sederingen 
påbörjades. Vikten av att kunna kommunicera med patienten och ta farväl framkom i flera 
av studierna (Brajtman, 2003; Morita et al., 2004a; Vayne-Bossert & Zulian, 2013). I 
studien av Vayne-Bossert och Zulian (2013) uppgav de flesta dock att de haft tillräckligt 
med tid för detta innan sederingen initierades och i studien av Bruinsma et al. (2013) 
uppgav de närstående dessutom att palliativ sedering gett dem en möjlighet att förbereda 
sig inför patientens förestående död. 
 
Trots att majoriteten av de närstående upplevde att patienterna verkade må bra under 
sederingen fanns det i flera av studierna närstående som uttryckte oro över patientens 
välbefinnande. Denna oro uppstod ofta på grund av att patienten andades tungt, var rosslig 
eller stönade (Bruinsma et al., 2013; Mercadante et al., 2009, Morita et al., 2004a; van 
Dooren et al., 2009). I studien av van Dooren et al. (2009) uppgick andelen närstående som 
oroade sig över patientens välbefinnande under sederingen till nästan en tredjedel. Förutom 
denna oro uppgav de närstående även känslor av skuld, hjälplöshet, emotionell utmattning 
och utmattning på grund av brist på sömn under pågående sedering (Morita et al., 2004a; 
van Dooren et al., 2009). I studien av Morita et al. (2004b) framkom att 25 procent 
upplevde en hög grad av emotionell påfrestning under sederingen. De faktorer som i 
studien var relaterade till låg nivå av tillfredsställelse och hög nivå av påfrestning var: 
Dålig symtom kontroll efter sedering, otillräcklig information, oro att palliativ sedering 
skulle förkorta livet, känslor av att det kanske fanns andra sätt att lindra lidandet, en känsla 
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av ansvar för beslutet om palliativ sedering vilket upplevdes som en börda, att känna sig 
oförberedd på försämringar i patientens status och en upplevelse av att sjuksköterskor och 
läkare inte var tillräcklig medlidsamma. I två studier framkom även att längden på 
sederingen påverkade de närståendes välbefinnande och en lång sedering innebar ökad 
påfrestningen och ökad oro för de närstående (Bruinsma et al., 2013; van Dooren et al., 
2009).  
 
Vikten av information 
Adekvat information mellan läkare, sjuksköterskor, patient och närstående ansågs väldigt 
viktigt (Bruinsma et al., 2013). Bra information ansågs bidra till att oro och förvirring 
minskade medan brist på information istället bidrog till känslor av frustration och 
besvikelse (Brajtman, 2003). Det rådde stora olikheter beträffande mängden information 
angående palliativ sedering som deltagarna i studierna fick. I både studien av Vayne-
Bossert och Zulian (2013) och studien av Morita et al. (2004b) ansåg de flesta av 
deltagarna att de fått tillräcklig information medan nästan två tredjedelar av deltagarna i 
studien av Bruinsma et al. (2013) uppgav att de vid minst ett tillfälle varit missnöjda med 
informationen. Bristen på information rörde sederingen generellt, initieringen av 
sederingen, vilka läkemedel som gavs, fortsatt behandling så som exempelvis artificiell 
vätske- och näringstillförsel, den förväntade återstående livslängden, patientens 
välbefinnande under sederingen och möjliga symtom eller reaktioner på sederingen. 
Dessutom rapporterade de närstående i studien att de ibland fick olika information från 
olika vårdgivare. Det bör dock tilläggas att behovet av information var individuellt vilket 
blev tydligt i studien av Morita et al. (2004a) där flera av deltagarna uppgav att de inte 
ville ha information om patientens förestående död. 
 
Vårdpersonalens betydelse 
Vårdpersonalens betydelse för den totala upplevelsen av palliativ sedering nämndes i fem 
av studierna. I studien av Bruinsma et al. (2013) var de närstående generellt positiva till 
vårdgivarna men uttryckte frustration över att det kunde vara svårt att få kontakt med 
läkare på helgerna. De var även frustrerade över att sjuksköterskorna som var mer 
lättillgängliga inte hade rätt att fatta vissa beslut, exempelvis angående höjning eller 
sänkning av läkemedelsdosen. Dessutom kände några närstående att de inte togs på allvar 
av läkaren. I två av studierna frågades de närstående om de upplevde att vårdpersonalens 
tid hos patienten förändrades efter att den palliativa sederingen påbörjades. I båda 
studierna svarade en stor majoritet att de upplevde att personalen spenderade lika mycket 
eller mer tid hos patienten efter initieringen av sederingen jämfört med innan (Morita et al., 
2004b; Vayne-Bossert & Zulian, 2013). Att personalen behandlade den sövda patienten 
med värdighet ansågs mycket viktigt och de närstående uppgav att de var mycket känsliga 
för och medvetna om hur personalen talade till, rörde vid och uppträdde inför patienten. 
Många närstående ville att patienten skulle bli behandlad på samma sätt som om han varit 
vid medvetande och de uttryckte stor tacksamhet över den vård som gavs med värme, lugn, 
tålamod och professionalism (Brajtman, 2003; Morita et al., 2004a). Enligt studien av 
Brajtman (2003) räckte det med en dålig upplevelse eller ett möte med personalen som inte 
kändes bra för att de närstående skulle ha smärtsamma minnen.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors och närståendes upplevelser av palliativ 
sedering i livets slutskede. För att uppfylla syftet valdes litteraturstudie som metod. Detta 
val gjordes delvis på grund av att palliativ sedering är en relativt ovanlig behandlingsform i 
Sverige vilket innebar att en kvantitativ eller kvalitativ studie hade varit svår att 
genomföra, men även därför att litteraturstudie anses vara en bra metod då forskaren vill 
kartlägga det befintliga kunskapsläget inom ett visst område (Friberg, 2012). Författaren 
anser att litteraturstudie var en lämplig metod eftersom den uppfyllde studiens syfte och 
även visade på behovet av fortsatt forskning inom området. 
 
Innan studien påbörjades utfördes en pilotstudie med sökningar i fritext i databaserna 
Pubmed och Cinahl, detta gjordes för att se om det fanns ett tillräckligt stort underlag för 
att en litteraturstudie skulle vara möjlig. Pilotstudien visade att det fanns ett tillräckligt 
stort antal artiklar men när den riktiga datainsamlingen genomfördes exkluderades många 
av dessa vilket innebar att endast 16 artiklar kvarstod som var av relevans. Skälet till att 
flera artiklar exkluderades var att de vid närmare kontroll inte uppfyllde studiens syfte eller 
inte besvarade frågeställningarna. Exempelvis handlade några artiklar om mild palliativ 
sedering vilket författaren inte ämnade undersöka i föreliggande studie. Vid pilotstudien 
användes inte heller några begränsningar vilket resulterade i ett större antal artiklar än vid 
den riktiga datainsamlingen. Att studien enbart baserades på 16 artiklar ses som en svaghet 
men visar samtidigt på behovet av fortsatt forskning inom området. De databaser som 
användes vid datainsamlingen var Pubmed, Cinahl och PsycINFO. Pubmed och Cinahl 
valdes eftersom de innehåller en stor mängd både medicinsk- och omvårdnadsforskning 
och de rekommenderades även av Polit och Beck (2012). PsycINFO innehåller 
psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad och valdes efter diskussion med 
bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola. Inga artiklar tillkom dock genom sökningar i 
PsycINFO. Eventuellt hade fler artiklar kunnat finnas genom sökningar i ytterligare 
databaser. Enbart artiklar skrivna på engelska inkluderades i studien. Artiklar på svenska 
inkluderades inte därför att det inte ansågs troligt att några sådana skulle finnas eftersom 
palliativ sedering är ovanligt förekommande i Sverige. Att författaren inte undersökte detta 
närmare ses som en svaghet eftersom det kan ha medfört att relevanta artiklar missades. 
Att inkludera artiklar skrivna på andra språk än svenska och engelska hade troligtvis gett 
ett större antal men det ansågs för tidskrävande att översätta de språk som författaren inte 
behärskade. 
 
Alla sökningar genomfördes med fritext vilket tros ha gett bäst resultat eftersom inga 
relevanta artiklar då riskerade att exkluderas på grund av för snäva sökningar. Att använda 
sig av databasspecifika sökord var ej aktuellt eftersom ämnet var för specificerat. Det finns 
en risk att artiklar kan ha missats eftersom det finns flera benämningar för palliativ 
sedering men enbart ”Palliative sedation” och ”Terminal sedation” användes vid 
sökningarna. Dessa två anses dock vara de vanligaste benämningarna. En mycket noggrann 
manuell sökning utfördes men inga artiklar tillkom på detta sätt. Författaren har försökt 
beskriva datainsamlingen så noggrant som möjligt för att processen ska kunna 
reproduceras.  
 
En litteraturstudie bör baseras på aktuell forskning och enligt Forsberg och Wengström 
(2013) bör artiklar äldre än fem år exkluderas. Detta var dock inte möjligt eftersom det 



        
      

           19 

skulle ha resulterat i ett alldeles för litet antal artiklar och forskaren valde därför att istället 
vidga tidsspannet till tio år och exkludera alla artiklar publicerade före år 2003. Om även 
äldre artiklar hade inkluderats hade det troligtvis gett ett större underlag men samtidigt 
medfört att litteraturstudien baserats på ett mer inaktuellt forskningsresultat. Enligt 
Willman, Stoltz och Behtsevani (2011) bör både studier med kvalitativ och kvantitativ 
ansats ingå i en litteraturstudie om syftet är att undersöka upplevelsen av ett fenomen. I 
denna litteraturstudie ingick 16 artiklar varav sju stycken var kvalitativa och åtta stycken 
kvantitativa, dessutom ingick en studie som hade både kvantitativ och kvalitativ ansats. Att 
både kvalitativa och kvantitativa studier ingick ses som en styrka eftersom kvantitativa 
artiklar ger en mer allmängiltig kunskap medan kvalitativa studier istället ger en mer 
specifik och mer beskrivande kunskap (Forsberg & Wengström, 2013).  Att alla artiklarna 
dessutom var peer-reviewed anses ytterligare ha stärkt studien eftersom det innebär att den 
baserats på material som granskats av andra forskare och bedömts vara vetenskapligt 
(Friberg, 2012).  
 
Alla artiklarna bedömdes med hjälp av det bedömningsunderlag som Sophiahemmet 
Högskola tagit fram för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med 
kvantitativ och kvalitativ metodansats (Bilaga I). Tre av artiklarna bedömdes ha hög 
kvalitet, 12 stycken ansågs ha medelhög kvalitet och en ansågs ha låg kvalitet. Det hade 
varit stärkande för studien om fler artiklar hade haft hög kvalitet men författaren anser 
ändå inte att artiklarnas kvalitet var en svaghet för studien eftersom majoriteten var av 
medelhög kvalitet. Det bör dock tilläggas att det finns en möjlighet att artiklarna 
felbedömts både till för hög eller för låg kvalitet eftersom författaren inte är van att göra 
denna typ av bedömning. Några av studierna hade ett lågt deltagarantal vilket ses som en 
svaghet men det totala antalet deltagare som föreliggande studie baseras på anses vara stort 
med 3920 sjuksköterskor och 507 närstående. Författaren anser att detta är en tillräckligt 
stor mängd för att säkra slutsatser ska kunna göras baserat på resultatet vilket i sin tur ses 
som en styrka för studien.  
 
I alla artiklarna utom en framkom att etiska överväganden gjorts innan studien startade. 
Majoriteten av studierna hade blivit godkända av en etisk kommitté, antingen på 
universiteten där forskarna arbetade eller på sjukhusen där studierna genomfördes. I två av 
studierna ansåg forskarna att godkännande från en etisk kommitté inte var nödvändigt, de 
motiverade dock sitt beslut vilket visade att etiska övervägande ändå gjorts. I en studie 
framgick det inte om etiska överväganden gjorts men vid kontroll av tidskriftens hemsida 
framkom att etiska överväganden var ett krav för att få forskning publicerad. Studien var 
dessutom mycket välgjord och bedömdes ha kvalitetsgrad I. Att etiska överväganden gjorts 
i alla studierna anses positivt för litteraturstudien eftersom det säkerställde god 
forskningssed.  
 
I litteraturstudien ingick studier från Holland, Schweiz, Israel, Italien, Japan, Skottland, 
Kanada, Belgien, USA, Indien och Norge. Det anses stärkande för studien att många länder 
var representerade eftersom attityderna till olika behandlingsformer kan skilja sig mellan 
länder och detta kan påverka deltagarnas upplevelser. Genom att ta del av upplevelser från 
sjuksköterskor och närstående från flera olika länder kunde många olika perspektiv av 
palliativ sedering synliggöras. Forsberg och Wengström (2013) skriver att för att resultatet 
från ett stickprov ska kunna generaliseras måste stickprovet vara representabelt för 
populationen. Eftersom det inte ingick en enda studie från Sverige är det svårt att 
generalisera resultatet på svenska sjuksköterskor och närstående. Däremot var många 
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europeiska länder representerade och resultatet anses därför vara relativt generaliserbart för 
sjuksköterskor och närstående i Europa. För att resultatet skulle ha blivit ännu mer 
generaliserbart för Europa hade fler europeiska länder behövt representeras och antalet 
studier från Holland hade behövt minskas eftersom detta land var överrepresenterat med 
tre studier jämfört med en från övriga länder.  
 
Författaren har flera gånger under arbetet med analysen reflekterat över objektiviteten och 
tror att detta medfört att denna stärkts och att ingen åsikt blivit överrepresenterad på grund 
av att den överensstämde med författarens egen åsikt. En svaghet i studien var att det inte 
finns någon vedertagen definition av palliativ sedering och deltagare i studierna kan därför 
ha definierat behandlingen olika. Författaren gick dock igenom beskrivningarna av 
palliativ sedering i varje studie och anser att de gav en likartad bild. Ytterligare en svaghet 
är att trots att författaren anser sig behärska det engelska språket bra fanns det tillfällen då 
osäkerhet uppstod beträffande vissa ords betydelse. Då detta skedde användes olika 
översättningsmotorer från internet så som exempelvis Google translate 
(http://www.translate.google.com) och Convertworld 
(http://www.convertworld.com/sv/oversatt/). Brister hos dessa motorer kan ha medfört att 
vissa ord översattes fel och detta kan i sin tur ha lett till missuppfattningar vid analysen av 
studierna. För att garantera korrekta översättningarna borde istället ett svensk-engelskt 
lexikon ha använts.  

Resultatdiskussion 
Majoriteten av både sjuksköterskor och närstående som deltog i studierna var generellt sett 
positiva till palliativ sedering som behandlingsmetod för patienter med terapiresistenta 
symtom i livets slutskede. Det fanns dock två kriterier som nämndes i båda grupperna och 
ansågs skulle vara uppfyllda innan sederingen fick påbörjas. Det första kriteriet var att alla 
andra behandlingsmöjligheter för att lindra patientens lidande skulle ha prövats och det 
andra var att patientens återstående livslängd noga skulle ha övervägts (Gielen et al., 2011; 
Gielen et al., 2012; Morita et al., 2004a; Venke Gran & Miller, 2008). Att alla 
behandlingsmöjligheter skulle ha prövats och att den förväntade livslängden skulle vara 
kort överensstämmer med de riktlinjer beträffande palliativ sedering som Svenska 
Läkaresällskapet (2010) har tagit fram. De har dock inte fastställt någon tidsgräns för hur 
kort patientens förväntade livslängd ska vara utan skriver enbart att läkare i samråd med 
berörd vårpersonal ska ha bedömt att kurativ behandling inte längre är meningsfull, 
patienten ska alltså vara i ett palliativt skede för att behandling med palliativ sedering ska 
anses vara acceptabelt. Förutom dessa två kriterier ansåg sjuksköterskorna dessutom att det 
var mycket viktigt att patienten var delaktig vid beslutsfattandet och de upplevde att 
sederingen var extra svår om så inte var fallet (Beel et al., 2006; Gielen et al., 2012; Venke 
Gran och Miller; 2008). Ett liknande synsätt framkom i studierna av Steinhauser et al. 
(2000) och Karlsson et al. (2006) där respekt för patientens autonomi och möjlighet för den 
sjuke att vara delaktig i beslut som rör vården ansågs viktigt för att patienten skulle få en 
god och värdig död. Att sjuksköterskorna ansåg att patienten själv skulle avgöra när 
lidandet blivit för stort och palliativ sedering skulle påbörjas tolkas som att de arbetade 
efter ett personcentrerat förhållningssätt där patientens egen upplevelse var i fokus vid 
planeringen av vården.  
 
Om patienten inte själv kunde vara delaktig ansåg sjuksköterskorna i likhet med SMER 
(2008) och Svenska Läkaresällskapet (2010) att vårdteamet skulle diskutera med 
patientens närstående innan beslut fattades (Venke Gran & Miller, 2008). Även om 
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grundtanken med att göra de närstående delaktiga vid beslutsfattandet var god kunde detta 
dock medföra att de närstående kände sig ansvariga för beslutet och ett sådant ansvar var 
relaterat till en låg nivå av tillfredsställelse (Morita, 2004b). För att i möjligaste mån 
säkerställa att patienten själv är delaktig vid beslutsfattandet och för att undvika att de 
närstående känner ansvar för beslutet underlättar det om vårdpersonalen redan tidigt under 
vårdtiden pratar med patienten om hur denne vill ha sin sista tid och hur han ställer sig till 
palliativ sedering. För att göra detta kan exempelvis modellen med de sex S:en användas. 
Om patienten inte kan göras delaktig är det viktigt att klargöra för de närstående att 
ansvaret för beslutet alltid ligger hos läkaren men att de närståendes åsikter är av värde för 
att läkaren ska kunna fatta ett korrekt beslut. 
 
Både sjuksköterskor och närstående nämnde att syftet med den palliativa sederingen var att 
lindra lidande för att på så sätt ge patienten en fridfull död (Beel et al., 2006; Bruinsma et 
al., 2013; Vayne-Bossert & Zulian, 2013). Detta synsätt överensstämmer med studierna av 
Steinhauser et al. (2000) och Karlsson et al. (2006) där symtomlindring ansågs vara en 
mycket viktig aspekt för att begreppen ”god död” och ”värdig död” skulle kunna uppnås. 
En sjuksköterska poängterade dock att ingen faktiskt vet hur patienten mår under 
sederingen (Zinn & Moriarty, 2012) och just denna ovisshet över patientens välbefinnande 
skapade oro hos vissa närstående. Om patienten exempelvis rosslade eller stönade under 
sederingen tolkade närstående ofta detta som ett tecken på att patienten led (Bruinsma et 
al., 2013; Mercadante et al., 2009, Morita et al., 2004a; van Dooren et al., 2009). Rossel är 
ett vanligt symtom hos döende patienter, framför allt under de sista dagarna i livet och trots 
att det finns läkemedel som kan minska rossel visade en studie av Morita, Tsunoda, Inoue 
och Chihara (2000) att rosslighet hos döende patienter i cirka 30 procent av fallen inte gick 
att lindra med bra resultat. Det var dessutom lika stor andel patienter som rosslade i 
gruppen med vakna individer som i gruppen med medvetslösa personer. Föreliggande 
litteraturstudie visade att ett sätt att lindra de närståendes oro exempelvis beträffande 
patientens välbefinnande under sederingen var att ge adekvat information. Brist på 
information eller ”fel” information gjorde att de närstående kände frustration och 
besvikelse och bidrog till en låg nivå av tillfredsställelse. Bra och adekvat information 
minskade däremot de närståendes känslor av oro och förvirring (Brajtman, 2003). En 
studie av Heyland, Rocker, O’Callaghan, Dodek och Cook (2003) som undersökte 
närståendes tillfredsställelse med vården på en intensivvårdsavdelning fann att närstående 
oftare ansåg sig vara helt tillfredsställda med vården om de samtidigt uppgav att 
informationen de fått under vårdtiden var utmärkt. När vårdpersonal ger information till 
närstående är det viktigt att alla ger samma information och eftersom det är vanligt att 
närstående turas om att besöka patienten är det även viktigt att informationen upprepas så 
att alla närstående får möjlighet att ta del av den. Det är också viktigt att vårdpersonalen 
känner av hur mycket information de närstående är i behov av, som studien av Morita et al. 
(2004a) visade ville inte alltid närstående ha information om exempelvis patientens 
förestående död.  
 
Att många närstående uttryckte oro för att palliativ sedering eventuellt förkortade 
patientens liv och att behandlingen gränsade till eutanasi (Brajtman, 2003; Morita et al., 
2004b; Vayne-Bossert & Zulian, 2013) anser författaren var förståeligt men det var 
däremot förvånande att även en stor andel av sjuksköterskorna uttryckte liknande farhågor 
och åsikter i två av studierna (Gielen et al., 2011; Rietjens et al., 2007). Som studien av 
Rietjens et al. (2008b) visade förelåg det ingen stor skillnad i återstående livslängd från 
inskrivning på en palliativ avdelning mellan de som fick respektive inte fick palliativ 
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sedering och oftast startade sederingen inte förrän patienterna hade en mycket kort tid kvar 
att leva. Kanske var det just det faktum att många patienter avled kort efter att den 
palliativa sederingen påbörjats som gjorde att både närstående och sjuksköterskor uttryckte 
oro över att palliativ sedering förhastade dödsprocessen. Det är möjligt att de på grund av 
den korta tiden mellan initieringen av sedering och dödsögonblicket såg ett samband 
mellan de två händelserna. Genom information till närstående om patientens status och 
förväntade överlevnadstid innan palliativ sedering påbörjas tror författaren att denna oro 
skulle kunna minimeras. Beträffande sjuksköterskorna var det främst yngre sjuksköterskor 
och de med kort erfarenhet av palliativ sedering som upplevde att behandlingen förkortade 
patienternas liv och att den gränsade till eutanasi (Morita et al., 2004c). Författaren tror 
precis som deltagarna i studien av Zinn och Moriarty (2012) att det handlar om en 
utvecklingskurva. Genom ökad erfarenhet av palliativ sedering ansåg sig sjuksköterskorna 
ha blivit mer övertygade om att palliativ sedering kunde lindra lidande utan att påskynda 
dödsprocessen, detta visar på behovet av handledning för yngre sjuksköterskor och för 
sjuksköterskor med kort erfarenhet av palliativ sedering. 
 
I flera av studierna nämnde sjuksköterskorna att patienten kunde drabbas av både fysiskt, 
psykiskt och existentiellt lidande (Beel et al., 2006; Patel et al., 2012; Rietjens et al., 2007). 
Detta tolkar författaren som att sjuksköterskorna såg patienten som en helhet bestående av 
flera dimensioner. Sjuksköterskorna nämnde också det som Strang (2012) kallar indirekt 
lidande, nämligen att ett obehandlat lidande från en dimension kunde leda till lidande i en 
annan dimension. Med tanke på att sjuksköterskorna själva nämnde att det fanns samband 
mellan olika typer av lidande anser författaren att det var förvånande att många 
sjuksköterskor uttryckte osäkerhet beträffande vilka symtom som var korrekta att behandla 
med palliativ sedering. I de flesta av studierna ansåg sjuksköterskorna att palliativ sedering 
var en adekvat behandling för att lindra fysiskt lidande så som smärta, andnöd och 
kräkningar. Det rådde däremot osäkerhet beträffande psykiskt och existentiellt lidande. 
Sjuksköterskorna menade att psykiskt och existentiellt lidande låg utanför deras område av 
expertis och ansåg dessutom att det generellt var svårt att avgöra när ett symtom var 
terapiresistent (Morita et al., 2004c; Rietjens et al., 2007). Detta tyder på ett behov av mer 
utbildning beträffande terapiresistenta symtom för sjuksköterskor som arbetar med 
palliativ vård i allmänhet och för de som arbetar med palliativ sedering i synnerhet. Att det 
föreligger svårigheter att diagnosticera terapiresistens symtom framkom även i 
litteraturstudien utförd av Morita et al. (2002), författarna skriver dock att eftersom lidande 
är ett subjektivt fenomen kan enbart patienten själv avgöra när ett symtom blivit 
outhärdligt. I de riktlinjer som Svenska Läkaresällskapet (2010) och SMER (2008) tagit 
fram för palliativ sedering framgår inte att någon skillnad ska göras mellan fysiskt, 
psykiskt eller existentiellt lidande. Det är av intresse att nämna en retrospektiv studie av 
Müller-Busch, Andres och Jehser (2003) där forskarna noterade en förändring i orsaken till 
att palliativ sedering gavs mellan åren 1995 och 2002. Från att i början huvudsaklingen ha 
ordinerats för att lindra fysiska symtom gavs palliativ sedering under de senare åren mer 
och mer för att lindra psykiskt lidande. Vad denna förändring beror på är svårt att säga men 
tros vara en följd av att vården blivit allt bättre på att behandla fysiskt lidande. 
 
Möjligheten att kommunicera med patienten ansågs viktigt enligt både sjuksköterskor och 
närstående (Brajtman, 2003; Gielen et al., 2011; Morita et al., 2004a; Vayne-Bossert & 
Zulian, 2013; Venke Gran & Miller, 2008). Att palliativ sedering medförde att möjligheten 
att kommunicera minskade eller helt upphörde ansågs vara en stor nackdel och att 
patienten inte längre kunde meddela hur han mådde upplevdes påfrestande för både 
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sjuksköterskor och närstående som uppgav ett behov av att få bekräftelse på att patienten 
inte led. Några sjuksköterskor menade att de närstående föredrog att patienten var sövd 
framför att denne var vaken och led (Zinn och Moriarty, 2012) medan andra menade att 
närståendes behov av kommunikation med patienten i livets slutskede var mycket stort och 
att palliativ sedering på grund av detta inte var att föredra (Gielen et al., 2011). En studie 
där döende patienter på ett hospice jämfördes beträffande deras förmåga att kommunicera 
dagarna innan döden inträffade visade dock att av de patienter som inte fick några sedativa 
läkemedel kunde enbart 50 procent genomföra lättare kommunikation tre dagar innan 
döden och enbart 35 procent av patienterna kunde genomföra mer komplex 
kommunikation (Morita, Tei & Inoue, 2003). Med tanke på att palliativ sedering enligt 
studierna av Rietjens et al. (2008b) och Claessen et al. (2011) oftast inte initieras förrän två 
till två och ett halvt dygn innan patienten avlider är det möjligt att kommunikation med 
många av patienterna inte hade varit genomförbar även om palliativ sedering inte 
påbörjats.   
 
Palliativ sedering ansågs av några sjuksköterskor utgöra ett etiskt problem och dessa 
menade att det var allvarligt att ta ifrån någon medvetandet (Venke Gran och Miller, 
2008). De som inte upplevde något etiskt problem använde sig av principen om dubbel 
effekt och menade att syftet med behandlingen var att ge patienten värdighet och höjd 
livskvalitet i slutet av livet. Även om det inte var en stor andel av sjuksköterskorna som 
upplevde att arbetet med palliativ sedering var betungande var det ändå hela 30 procent av 
sjuksköterskorna som uppgav att de ville lämna sin nuvarande arbetssituation på grund av 
den påfrestning de upplevde vid palliativ sedering (Morita et al., 2004c). Förutom att dessa 
sjuksköterskor oftare var yngre och hade kortare arbetslivserfarenhet rapporterade de också 
oftare tidsbrist i vården, brist på kommunikation i vårdteamet och konflikter mellan 
familjen och patienten angående sedering. Detta visar på behovet av ett gott teamarbete 
med fungerande kommunikation där alla parter får göra sin röst hörd och alla blir tagna på 
allvar. Genom ett nära samarbete med både patient och närstående kan konflikter undvikas 
och alla får möjlighet att vara delaktiga. Även om det för några var etiskt svårt att ta ifrån 
en patient medvetandet ansågs det vara ännu mer påfrestande att se patienten lida och 
många upplevde en stor emotionell påfrestning när palliativ sedering inte gavs till patienter 
som led av svåra terapiresistenta symtom (Mortia et al., 2004c). Det ansågs också mycket 
påfrestande i de fall palliativ sedering gavs men ej hade god effekt (Beel et al., 2006). 
Många sjuksköterskor nämnde att det var viktigt att lindra patientens lidande för att de 
närstående inte skulle bli negativt påverkade och för att deras sista minne av patienten inte 
skulle vara ett som involverade en hög grad av oro. Detta tolkas som att de i likhet med 
WHO:s (u.å) definition av palliativ vård ansåg att stöd till de närstående var en viktig del 
av deras arbetsuppgifter. I studien av Beel et al. (2006) nämnde sjuksköterskorna att det 
var viktigt för dem att patienten var redo och hade haft möjlighet att ordna det han ville 
innan sedering initierades. De ansåg även att patient och närstående skulle ha haft tid att ta 
farväl. Detta stämmer överens med studien av Steinhauser et al. (2000) där ”förberedelser 
inför döden” och möjligheten att ”göra avslut” var två teman som ansågs vara av stor vikt 
för att patienten skulle kunna uppnå en ”god död”. 
 
 
Förutom att några närstående kände ett ansvar för beslutet om palliativ sedering och oroade 
sig för att patienten led under sederingen eller att sederingen skulle förkorta patienten liv 
rapporterades även känslor av skuld, hjälplöshet, emotionell utmattning och utmattning på 
grund av sömnbrist (Mortia et al., 2004a; van Dooren et al., 2009). Litteraturstudien av 
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Andershed (2006) som undersökte upplevelser hos närstående till patienter i livets 
slutskede fann liknande resultat vilket tolkas som att dessa upplevelser är gemensamma för 
närstående till döende patienter och inte enbart beror på att patienterna i föreliggande 
litteraturstudie fick palliativ sedering. Flera närstående nämnde att de ville att patienten 
skulle bli behandlad på samma sätt då han var sövd som då han var vid medvetandet och 
närstående var mycket känsliga för och medvetna om hur personalen rörde vid och talade 
till den sövda patienten. Det räckte med en enda dålig upplevelse för att de närstående 
skulle ha smärtsamma minnen (Brajtman, 2003; Mortia et al., 2004a). Detta visar att det är 
av yttersta vikt att personalen som arbetar med palliativ sedering är finkänslig och har 
förmågan att känna av hur de närstående mår och vill bli bemötta. Eftersom två studier 
(Bruinsma et al., 2013; van Dooren et al., 2009) visade att en lång sedering innebar en 
ökad påfrestning och ökad oro hos de närstående är det extra viktigt för vårdpersonal att 
vara uppmärksam på de närståendes välbefinnande i de fall då sederingen pågår en längre 
tid. Att närstående uppgav att den tid som personalen spenderade hos patienten inte 
minskade utan var samma som tidigare eller till och med mer efter att palliativ sedering 
initierats (Morita et al., 2004b; Vayne-Bossert & Zulian, 2013) anser författaren är positivt, 
detta tolkas som att sederingen gavs med syftet att lindra patientens lidande och inte för att 
lätta personalens arbetsbörda. 
 
De flesta av studierna som undersökte sjuksköterskors upplevelser av palliativ sedering 
visade likande resultat förutom en som avvek på ett flertal punkter. Denna studie var utförd 
i Indien av Gielen et al. (2011). Varför resultatet i denna studie avvek från de andra är svårt 
att säga men kanske skiljer sig vårdkulturen i Indien mycket från vårdkulturen i de andra 
länderna som var representerade i föreliggande litteraturstudie. Majoriteten av 
sjuksköterskorna i studien var hinduer och eventuellt kan även detta ha påverkat deras 
attityd till palliativ sedering.  
 
Den teoretiska ansats som valdes för denna litteraturstudie var ”Värdegrund för 
omvårdnad” som tagits fram av Svensk sjuksköterskeförening (2012). Även om ingen av 
studierna var genomförd i Sverige eller utförd av svenska forskare framkom flera fynd som 
även ingår i värdegrunden. Bland annat talade både sjuksköterskor och närstående om 
vikten av att lindra lidande och att patienten fick ett värdigt avslut på sitt liv. Med lidande 
avsågs förutom patientens lidande även det lidande som närstående och vårdpersonalen 
upplevde. Många sjuksköterskor talade även om delaktighet, dels om vikten av att 
patienten själv var delaktig i beslut som rörde den egna vården men även om vikten av att 
involvera närstående i beslutsfattandet och sist men inte minst att alla i vårdteamet skulle 
vara överens innan beslut om palliativ sedering fattades. Att resultatet från flera studier 
genomförda i flera olika länder överensstämmer med ”Värdegrund för omvårdnad” tolkar 
författaren som att värdegrunden är universell. Genom ökad kunskap om sjuksköterskor 
och närståendes upplevelser av palliativ sedering kan vården av både de döende 
patienterna och deras närstående förbättras. Även om palliativ sedering idag är en ovanlig 
behandlingsform inom svensk sjukvård är det möjligt att den blir allt vanligare framöver. 
Det är författarens förhoppning att denna studie ska kunna bidra till att vårdpersonal blir 
förberedda på vad som väntar så att de kan ge bästa möjliga vård redan från början.  

Slutsats 
Även om majoriteten av sjuksköterskorna var positivt iställda till palliativ sedering så 
kunde behandlingen medföra en emotionell påfrestning. Yngre sjuksköterskor och de med 
kort erfarenhet av palliativ sedering hade ett behov av handledning och stöd av en mer 
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erfaren sjuksköterska. Det fanns också ett behov av utbildning för sjuksköterskor 
beträffande terapiresistenta symtom och diagnosticeringen av dessa. Ett välfungerade 
teamarbete där alla hade möjlighet att föra fram sig åsikt var av betydelse för att 
sjuksköterskorna skulle uppleva behandlingen med palliativ sedering som positiv.  
 
De närstående var generellt positiva till behandlingen med palliativ sedering men hade ett 
behov av god information beträffande eventuella symtom under sederingen och den 
förväntade längden på sederingen. Möjligheten för de närstående att vara delaktiga vid 
beslutsfattandet var positivt men det var viktigt att de inte kände ett ansvar för beslutet 
eftersom detta kunde upplevas påfrestande. De närstående behövde också tillräckligt med 
tid för att hinna ta farväl av patienten innan sederingen initierades. Under sederingen var 
det viktigt för de närstående att personalen behandlade patienten med värme, lugn och 
professionalism, helst skulle patienten bli behandlad på samma sätt som om han var vid 
medvetande. Sjuksköterskor bör vara extra uppmärksamma på hur de närstående mår i de 
fall sederingen pågår en längre tid eftersom det fanns ett samband mellan en längre 
sedering och en upplevelse av emotionell påfrestning hos de närstående.  

Fortsatt forskning 
Alla artiklar som uppfyllde inklusions- och exklusionkriterierna togs med i litteraturstudien 
men trots det blev antalet artiklar litet. Detta visar tydligt på behovet av fortsatt forskning 
inom området och framför allt beträffande närståendes upplevelser av palliativ sedering 
eftersom befintligt antal studier angående detta var mycket litet. Eftersom ingen av 
studierna var genomförd i Sverige är det av stort intresse för svensk sjukvård att sådana 
genomförs i framtiden. Det vore även av intresse att genomföra en litteraturstudie där även 
läkares upplevelser inkluderas för att på så sätt kunna jämföra med de upplevelser som 
sjuksköterskor och närstående rapporterar. Eftersom både sjuksköterskor och närstående 
uppgav att de trodde att palliativ sedering medförde att patientens liv förkortades är det av 
intresse att ytterligare studier undersöker detta. 
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                         BILAGA I 

 

  

 
KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 
 I = Hög kvalitet II =Medel III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 
controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 
jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller 
flera experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 
multicenterstudie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder inklusive 
behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 
tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 
Adekvata statistiska metoder. 

 
 
 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller 
för många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 
styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt 
beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 
trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 
mellan kontrollgrupp och en eller flera 
experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 
adekvat beskrivning av protokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 
 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 
utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 
patienter/deltagre och adekvata statistiska 
metoder. 

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 
material som relateras till något som redan har 
inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. Väl planerad och 
välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 
protokoll, material och metoder.  

 
* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 
beskriven, brister i genomförande och tveksamma 
statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning 
där avsikten är att studera fenomen eller tolka 
mening, upplevelser och erfarenheter utifrån de 
utforskades perspektiv. Avvsikten kan också vara 
att utveckla begrepp och begreppsmässiga 
strukturer (teorier och modeller). 
 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 
Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 
datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 
analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 
reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 
tolkning påvisas. Metodkritik. 

 
 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 
Patient/deltagargruppen för otillräckligt beskriven. 
Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 
resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

Referenser 
Berg, A., Dencker, K., &, Skärsäter, I. (1999). Evidensbaserad omvårdnad: Vid behandling av personer med depressionssjukdomar. Stockholm: SBU, 
SFF. 
 
Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet (3:e uppl.).  Lund: 
Studentlitteratur. (Valda delar). 
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Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

 

Bruinsma et 
al. 
2013 
Holland 

Palliative sedation: 
A focus group study 
on the experience of 
relatives. 

Att utforska närståendes 
upplevelse av palliativ sedering 
och få mer insikt i de positiva 
och negativa element som bidrar 
till deras utvärdering av palliativ 
sedering. 

Närstående till patienter som 
fått palliativ sedering innan 
dödsfallet kontaktades av 
forskarna eller av vårdpersonal. 
Fokusgruppintervjuer 
genomfördes. De personer som 
inte hade möjlighet att delta i 
fokusgrupperna intervjuades 
istället individuellt. Intervjuerna 
spelades in och transkiberades 
för att sedan analyseras genom 
komparativ analys. 

n=14 
(18)  

(Saknas dock 
uppgift om hur 

många som 
blev tillfrågade 

av 
sjukvårdsperso
nal men ej ville 

delta) 

11 av 14 deltagare var generellt 
positiva till palliativ sedering. De 
som hade en negativ upplevelse var 
främst missnöjda med 
informationen, läkarens närvaro och 
patientens reaktion på sederingen. 
Längden på sederingen innan 
dödsfallet inträffade hade ett 
negativt samband med de 
närståendes upplevelse.  

II 
K 
 

van Doreen et 
al. 
2009 
Holland 
 

Explorations of 
concerns of relatives 
during continuous 
palliative sedation 
of their family 
member with 
cancer. 

Att utforska och utvärdera 
närståendes oro under pågående 
kontinuerlig palliativ sedering av 
deras familjemedlem inlagd på 
en akut palliativ vårdavdelning. 

En retrospektiv studie baserad 
på anteckningar i de två första 
delarna av the Liverpool Care of 
the dying pathway (LCP) 
protokoll över patienter som 
fick palliativ sedering mellan 
oktober 2001 och oktober 2004 
på en akutpalliativ 
vårdavdelning. Även de 
medicinska journalerna för 
dessa patienter gicks igenom för 
att finna information om 
terapiresistent syntom, längden 
av sederingen och vilka 
läkemedel som användes för att 
sedera.  

n=45 
(0) 

Närstående till 23 patienter (51 
procent) uttryckte oro under 
pågående palliativ sedering. Denna 
oro rörde syftet med den palliativa 
sederingen (23 procent), eventuellt 
lidande hos patienten (29 procent) 
och oro över sitt eget välbefinnande 
(18 procent). Det fanns ett samband 
mellan de som uttryckte oro och en 
längre period av palliativ sedering 
innan patienten avled.  

II 
R 
 

Matris framtagen av: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K) 
 
I = Hög kvalitetet, II = Medelhög kvalitet och III = Låg kvalitet. 
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Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

 

Vayne-Bossert 
& Zulian 
2013 
Schweiz 
 
 

Palliative sedation: 
From the family 
perspective. 

Att utforska närståendes 
upplevelse av palliativ sedering. 

En retrospektiv studie där ett 
frågeformulär skickades ut till 
den som angivits som närmast 
anhörig i journalen till patienter 
som avlidit och fått palliativ 
sedering mellan oktober 2009 
och september 2010. Formuläret 
innehöll både ja/nej-frågor, 
skattningsskalor och öppna 
frågor där deltagarna fick skriva 
med egna ord.  

n=10 
(7) 

9 av 10 ansåg att palliativ var 
nödvändig för att lindra patientens 
lidande. 7 av 10 ansåg att palliativ 
sedering startades vid rätt tidpunkt 
medan 1 av 10 ansåg att 
behandlingen påbörjades för sent. 
På en skala mellan 1 till 10 angav 
deltagarna 9,4 som svar på frågan 
om de var nöjda med vården under 
sjukhusvistelsen (1= inte nöjd, 10= 
mycket nöjd). 

III 
R 

Brajtman 
2003 
Israel 

The impact on the 
family of terminal 
restlessness and its 
management. 

Att utforska och beskriva hur 
terminal oro och dess 
behandlingsmetod påverkar 
familjemedlemar. 

En kvalitativ studie med 2 
fokusgrupper. Den ena bestod 
av familjemedlemmar till 
patienter som avlidit och innan 
dödsfallet besvärats av terminal 
oro som blivit behandlad genom 
sedering. Den andra gruppen 
bestod av sjukvårdspersonal 
verksam på det hospice där 
patienterna hade vårdats. Det 
utfördes dessutom intervjuer 
med familjemedlemmar till 20 
andra patienter som gått bort på 
samma hospice och fått sedering 
mot sin terminala oro innan 
dödsfallet.  

n=32 
Men enbart 26 

av dem var 
närstående. 

 
(Det framgår 

inte hur många 
som blev 

tillfrågade om 
att delta i 
studien.)  

Familjemedlemmarna var medvetna 
om att patienten led och att den 
sederade medicineringen gavs för 
att lindra detta, de uttryckte dock 
sorg över att inte längre kunna 
kommunicera med patienten. Några 
av familjemedlemarna ansåg att 
medicinen var direkt eller indirekt 
ansvarig för att döden inträffade när 
den gjorde och ansåg att patienten 
dog tidigare än han skulle ha gjort 
utan sedering. De som fått relevant 
information av personalen tyckte att 
detta hjälpte för att reducera 
förvirring och ångest.  

II 
K 
 

Matris framtagen av: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K) 
 
I = Hög kvalitetet, II = Medelhög kvalitet och III = Låg kvalitet. 
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Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

 

Mercadante et 
al. 
2009 
Italien 

Controlled sedation 
for refractory 
symptoms in dying 
patients. 

Att bedöma behovet och 
effektiviteten av sedering i livets 
slutskede hos döende patienter 
med svårbehandlade symtom 
som vårdas på en akut palliativ 
enhet. Samt att få en uppfattning 
om de närståendes åsikter 
beträffande palliativ sedering.  

En prospektiv kohort studie där 
närstående till patienter som fått 
palliativ sedering besvarade två 
enkäter. En enkät innan 
sederingen påbörjades och en 
enkät efter att patienten avled. 
Efter att patienterna avlidit 
granskades även deras journaler.  

n=42  
(0) 

Alla närstående i studien gick med 
på att sedering initierades men två 
närstående ångrade sig sedan och 
bad att sederingen skulle avbrytas. 
Beslutet att sedera ansågs lämpligt 
av alla närstående utom en. En stor 
majoritet av de närstående ansåg att 
patienten inte längre led efter 
sederingen inletts. 

II 
P 

Morita et al.  
2004b 
Japan 

Family experience 
with palliative 
sedation therapy for 
terminally ill cancer 
patients. 

Att klargöra hur 
familjemedlemmar till patienter 
som avlidit upplever palliativ 
sedering och hur de utvärderar 
behandlingen samt att identifiera 
vilka faktorer som påverkar 
familjemedlemmarnas 
utvärdering.  

En retrospektiv studie där en 
enkät skickades ut till 
familjemedlemmar till patienter 
som avlidit och fått palliativ 
sedering innan dödsfallet. En 
familjemedlem/patient 
tillfrågades om deltagande. 
Enkäten innehöll slutna frågor 
samt en möjlighet att lämna en 
redogörelse med egna ord om 
vad man ansåg om palliativ 
sedering. Enbart resultatet från 
de slutna frågorna analyserades 
i denna studie. 

n=185 
(67) 

75 procent av familjemedlemmarna 
ansåg sig ha fått tillräcklig 
information om palliativ sedering 
av läkare eller sjuksköterskor. De 
familjemedlemmar som upplevde 
palliativ sedering som en stor 
påfrestning upplevde i större 
utsträckning att sederingen 
eventuellt förkortade patientens liv, 
trodde i större utsträckning att det 
fanns andra sätt att ge 
symtomlindring, kände sig mer 
ansvariga för beslutet om palliativ 
sedering, kände sig mindre beredda 
på förändringar i patientens status 
och upplevde i större utsträckning 
att läkarna och sjuksköterskorna 
inte var tillräckligt medlidsamma.  

I 
R 

Matris framtagen av: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K) 
 
I = Hög kvalitetet, II = Medelhög kvalitet och III = Låg kvalitet. 
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Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

 

Morita et al.  
2004a 
Japan 

Concerns of family 
members of patients 
receiving palliative 
sedation therapy. 

Att samla levande beskrivningar 
av patienters 
familjemedlemmars upplevelse 
av palliativ sedering. 

En tilläggsanalys av de 48 
skriftliga redogörelser om 
åsikterna beträffande palliativ 
sedering som framkom i studien 
av Morita et al., 2004a. 

n=185 
(67) 

 
(Av de 185 
som deltog i 

studien var det 
enbart 48 

personer som 
hade gjort 
skriftliga 

redogörelser i 
enkäten) 

Redogörelserna kunde delas in i två 
kategorier: Känslor och önskningar 
De beskrev bland annat känslor av 
skuld, hjälplöshet och fysisk och 
psykisk utmattning samt 
rapporterade önskemål om att ha 
haft möjlighet att ta ett ordentligt 
farväl, att vilja lindra lidande, att 
vilja veta att alla åtgärder hade 
vidtagits innan sederingen 
initierades, att vilja förstå patientens 
lidande och att vårdpersonalen 
skulle behandla patienten med 
värdighet.  

II 
R 
 

Zinn & 
Moriarty 
2012 
Skottland 

Nurses’ perception 
of palliative 
sedation in a 
Scottish hospice. 

Att utforska kunskapen, 
uppfattningen och upplevelsen 
av palliativ sedering hos 
sjuksköterskor verksamma inom 
hospicevård. 

En kvalitativ explorativ studie 
genomförd genom individuella 
semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna transkriberades och 
materialet analyserades för att 
finna likheter och skillnader.  

n=5 
(12) 

Sjuksköterskorna ansåg att palliativ 
sedering var en lämplig 
behandlingsmetod för patienter med 
svåra terapiresistenta symtom som 
befann sig i livets slutskede. 
Förutom att lindra patientens 
lidande ansåg de att det var viktigt 
att de närstående inte skulle minnas 
patientens sista tid som full av 
lidande.  

II 
K 
 

Matris framtagen av: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K) 
 
I = Hög kvalitetet, II = Medelhög kvalitet och III = Låg kvalitet. 
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Författare 
År  

Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

 

Beel et al. 
2006 
Kanada 

Palliative sedation: 
Nurses’ perceptions. 

Att utforska sjuksköterskors 
kunskap och attityder till 
palliativ sedering på en palliativ 
vårdavdelning.  

En kvalitativ intervju studie. 
Två intervjuer med varje 
deltagare genomfördes och alla 
intervjuerna spelades in för att 
sedan transkiberas (2 deltagare 
deltog enbart i en intervju) 
Materialet analyserades genom 
att likheter och skillnader 
söktes.  

n=10 
(Det framgår 

inte hur många 
sjuksköterskor 

som 
tillfrågades om 

deltagande) 

Sjuksköterskorna kände sig 
bekväma med att ge palliativ 
sedering till patienter med svåra 
fysiska symtom men några kände 
sig osäkra på om det var lämpligt 
för de patienter som hade psykiska 
symtom exempelvis ångest. 

II 
K 
 

Gielen et al. 
2012 
Belgien 

Flemish palliative 
care nurses’ 
attitudes to 
palliative sedation: 
A quantitative 
study. 

Att studera sjuksköterskors 
attityder till palliativ sedering 
och bedöma hur demografiska 
variabler inklusive religion och 
världsåskådning påverkar dessa 
attityder.  

En kvantitativ enkätstudie 
genomfördes. Sjuksköterskorna 
delades in i olika kluster 
beroende på deras attityder till 
palliativ sedering och sedan 
jämfördes demografiska 
variabler för sjuksköterskorna i 
varje kluster. 

n=415 
(174) 

58,5 procent tillhörde klustret av 
förespråkare för djup och 
kontinuerlig sedering medan 41,5 
procent tillhörde klustret som ansåg 
att bruket av djup och kontinuerlig 
sedering skulle begränsas. 
Majoriteten av alla sjuksköterskorna 
ansåg inte att eutanasi var att 
föredra framför palliativ sedering 
och ansåg att det var bäst att inte 
administrera artificiell vätska och 
näring under sederingen.  

II 
P 

Matris framtagen av: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K) 
 
I = Hög kvalitetet, II = Medelhög kvalitet och III = Låg kvalitet. 
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Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

 

Patel et al. 
2012 
USA 

Nurses’ attitudes 
and experiences 
surrounding 
palliative sedation: 
Components for 
developing policy 
for nursing 
professionals. 

Att utröna sjuksköterskors 
åsikter om palliativ sedering och 
vilken kunskap och kompetens 
som behövs för att ge palliativ 
sedering. 

En kvalitativ studie där 4 
fokusgruppsintervjuer utfördes 
med 8-10 deltagare i varje 
grupp. Intervjuerna spelades in 
och transkiberades. Datan 
analyserades genom grundad 
teori.  

n=31 
(Oklart hur 

stort bortfallet 
var eftersom 
deltagarna 
själva fick 

anmäla intresse 
för att delta i 

studien) 

Sjuksköterskorna var överens om 
att palliativ sedering var en bra 
behandlingsmetod för patienter med 
svåra terapiresistenta fysiska 
symtom men det rådde en oenighet 
beträffande om palliativ sedering 
även skulle användas för att 
behandla icke-fysiska symtom så 
som depression och existentiellt 
lidande. 

I 
K 

Gielen et al. 
2011 
Indien 

The attitudes of 
Indian palliative 
care nurses and 
physicians to pain 
control and 
palliative sedation. 

Att bedöma åsikter och attityder 
till smärtlindring och palliativ 
sedering hos indiska läkare och 
sjuksköterskor verksamma inom 
palliativ vård samt utröna i 
vilken utsträckning de anser att 
smärtlindring och palliativ 
sedering är acceptabelt och i så 
fall varför. 

En explorativ kvalitativ design. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes med läkare och 
sjuksköterskor verksamma inom 
palliativ vård. Intervjuerna 
spelades in (alla utom 2) och 
transkiberades och materialet 
analyserades sedan.   

n=27 
 Men enbart 13 

av dem var 
sjuksköterskor. 
(Det framgår ej 
hur många som 
blev tillfrågade 

men ej ville 
delta) 

Majoriteten av deltagarna var 
negativt inställda till kontinuerlig 
djup sedering och hänvisade till 
oacceptabla följder så som minskad 
social kontakt. Dessutom ansåg 
deltagarna att smärta kunde 
behandlas med gott resultat utan 
sedering.  

II 
K 
 

Morita et al.  
2004c 
Japan 

Emotional burdens 
of nurses in 
palliative sedation 
therapy.  

Att klargöra nivån av emotionell 
påfrestning som sjuksköterskor 
upplever relaterat till palliativ 
sedering samt att identifiera 
vilka faktorer som bidrar till 
dessa nivåer.  

En kvantitativ enkätstudie. 
Enkäten skickades ut till 
sjuksköterskor verksamma inom 
områden där vård i livets 
slutskede är vanligt 
förekommande, exempelvis 
palliativa och onkologiska 
avdelningar  

n=3187 
(1023) 

Enbart 15 procent av deltagarna 
rapporterade att medverkan vid 
palliativ sedering upplevdes som en 
påfrestning. Däremot uppgav 
majoriteten att de kände en stor 
emotionell påfrestning när palliativ 
sedering inte initierades trots att 
patienten hade terapiresistenta 
symtom som skapade stort lidande. 

I 
P 

Matris framtagen av: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K) 
 
I = Hög kvalitetet, II = Medelhög kvalitet och III = Låg kvalitet. 
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Författare 
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Land 

Titel Syfte Metod Deltagare 
(Bortfall) 

Resultat Kvalitet 
Typ 

 

Retjens et al. 
2007 
USA 
 

Having a difficult 
time leaving: 
Experiences and 
attitudes of nurses 
with palliative 
sedation. 

Att utforska sjuksköterskors 
upplevelse av och attityder till 
palliativ sedering med fokus på 
skälen till varför palliativ 
sedering används, 
sjuksköterskornas uppfattning av 
behandlingen och deras tankar 
om hur palliativ sedering 
påverkar dödsprocessen.  

En intervjustudie i två delar, del 
ett bestod av frågor om 
deltagarnas bakgrund 
(demografi, religion, 
yrkeserfarenhet samt erfarenhet 
av palliativ sedering). Del två 
var en semistrukturerad del med 
öppna frågor. 

n=16 
(94) 

15 av 16 sjuksköterskor ansåg att 
palliativ sedering hade en positiv 
inverkan på patienten och dess 
närstående under dödsprocessen. 
Dock ansåg några sjuksköterskor att 
det var svårt att ge palliativ sedering 
till patienter som led av icke-fysiska 
symtom och det rådde oenighet 
beträffande huruvida palliativ 
sedering förkortade patientens liv 
eller inte.   

II 
K 
 

Venke Gran & 
Miller 
2008 
Norge 

Norwegian nurses’ 
thoughts and 
feelings regarding 
the ethics of 
palliative sedation. 

Att utforska huruvida 
sjuksköterskor anser att palliativ 
sedering utgör ett etiskt problem 
eller inte och om så är fallet 
varför. 

En explorativ deskriptiv design. 
En enkätstudie med både en 
kvalitativ och en kvantitativ del.  

n=73 
(72) 

Majoriteten av sjuksköterskorna 
ansåg att palliativ sedering utgjorde 
ett etiskt problem för dem. Bland 
annat därför att sederingen 
försvårade deras roll eftersom de 
inte längre kunde kommunicera 
med patienten och därför inte visste 
om han led.  

II 
K/P 

 

Brinkkemper 
et al. 
2011 
Holland 

Palliative sedation 
at home in the 
Netherlands: A 
nationwide survey 
among nurses. 

Att bedöma erfarenheterna hos 
sjuksköterskor involverade i 
palliativ sedering inom 
hemsjukvården. 

En webbaserad enkät skickades 
ut till sjuksköterskor inom 
hemsjukvården. Vid besvarande 
av enkäten skulle 
sjuksköterskorna fokusera på 
den senaste patienten som fått 
palliativ sedering i hemmet. 

n=170 
(217) 

I majoriteten av fallen angav 
sjuksköterskorna att de följde de 
riktlinjer som finns i Holland 
beträffande palliativ sedering. De 
brister som identifierades rörde 
kommunikation, medicinsk kontroll 
och övervakning av patienten under 
sedering. 

II 
P 

 

 
 

Matris framtagen av: Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani. C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.   
 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke- kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R) och Kvalitativ studie (K) 
 
I = Hög kvalitetet, II = Medelhög kvalitet och III = Låg kvalitet. 


