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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Allt fler individer väljer att få vårdas palliativt i hemmet.  Det krävs en relation 
mellan vårdtagare och sjuksköterska för att en bra palliativ vård ska kunna genomföras då 
syftet för sjuksköterskan är att lindra lidandet och ge ett ökat välbefinnande in i det sista för 
vårdtagaren.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa vårdrelationen i samband med palliativ vård i 
hemmet ur ett sjuksköterskeperspektiv 
Metod: En kvalitativ litteraturstudie, där artiklarna har analyserats efter Graneheim och 
Lundman, (2004)  tolkning av innehållsanalys.  Litteraturstudien bygger på 8 vetenskapliga 
artiklar.  
Resultat: I resultatet framkom det att vårdrelationen är av värde inom den palliativa vården 
där vårdtagare och sjuksköterskan utgör kärnan. Dock är det viktigt att familjen blir 
involverade och inte glöms bort. Tidsbrist kan ibland tära på vårdrelationen och 
sjuksköterskor känner sig frustrerade över detta. Sjuksköterskor känner svårigheter med att 
hitta en balans mellan professionalism och personliga känslor, vilket kan leda till bristfälliga 
beslut. Sjuksköterskor ska ha en stödjande roll samt kunna utveckla tillit och arbeta för att 
vårdtagaren ska kunna leva ett så meningsfullt liv in i det sista. 
Slutsats: I ovanståendes studie framkommer vårdrelationens betydelse ur ett 
sjuksköterskeperspektiv. Följande studie kan ligga till grund för sjuksköterskor att finna en 
trygghet i att skapa en vårdrelation, även arbetsgivaren kan ta del av studien då de ska kunna 
stötta sjuksköterskan när emotionella svårigheter uppstår för sjuksköterskan.  
Det vore betydelsefullt att framtida forskning fokuserar mer på att ta reda på vårdrelationens 
betydelse ur ett sjuksköterskeperspektiv så att fler känner sig trygga i att bilda en bra 
vårdrelation för att kunna optimera den palliativa vården.  
 
Nyckelord: Sjuksköterska, Palliativ vård, Vårdrelation, Hemmet.  
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Inledning 
I dagens samhälle väljer allt fler individer att få dö i sitt eget hem Socialstyrelsen, 2013). 

Anledningen till detta är att den döende individen vill befinna sig i en trygg och lugn miljö 

präglad av kärlek (Devlin & McIlfatrick, 2010). Detta ställer krav på sjuksköterskan som 

utöver medicinska- och omvårdnadskunskaper är tvungen att skapa en vårdrelation som 

bygger på tillit från vårdtagaren samt dess anhöriga (Barnard, Hollingun & Hartfiel, 2006). 

Enligt Rudenstam, (2007) och Walshe och Luker, (2010) finns tendens till att sjuksköterskor 

tar avstånd från att bygga upp en relation till den döende vårdtagaren och dess anhöriga på 

grund av att de kan upplevas svårt att vara delaktig i en annan familjs liv. Detta speglar sig i 

sjuksköterskans osäkerhet när det kommer till att hantera känslomässiga situationer (Ibid.). 

Att ha förmåga till att skapa en vårdrelation är viktigt för sjuksköterskor, då relationen har en 

betydelse för både sjuksköterskan, vårdtagaren och familjen. Genom att belysa 

vårdrelationens betydelse i den palliativa vården samt dess problematik för sjuksköterskan 

kan detta bidra med en ökad förståelse till vårdrelationens betydelse i den palliativa vården 

(Mok & Chui, 2004). Inom palliativ vård i hemmet har det främst forskats ur ett 

patientperspektiv. Däremot finns det inte lika mycket forskning om vårdrelationen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv (Mok & Chiu, 2004; Rose & Glass, 2010). Det var därför angeläget 

att kommande studie blev genomförd, då syftet var att belysa vårdrelationen i samband med 

palliativ vård i hemmet ur ett sjuksköterskeperspektiv.  

Bakgrund 

Palliativ vård  
Palliativ vård kommer ifrån det latinska begreppet Pallium som betyder ”bemantlad” som i 

sin tur är en medicinsk beteckning för lindrande (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård träder 

in då sjukdom inte går att bota. Det är en helhetsvård som syftar till att upprätthålla 

livskvalitet, lindra smärta, lidande samt att ge stöd till anhöriga. Målsättningen för palliativ 

vård vilar på de fyra hörnstenarna; Symtomlindring, Teamarbete, Relation och 

Närståendestöd. Det är av vikt att den palliativa vården syftar till att hjälpa vårdtagaren att 

leva sina sista dagar värdigt och meningsfullt fram tills dess att hen dör (Palliativ vård, 

2005;WHO, 2013).   
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För att bra palliativ vård ska upprätthållas är det viktigt att som sjuksköterska arbeta ut efter 

de fyra hörnstenarna för att vården ska bli så bra och individuell som möjligt. Den första 

hörnstenen; symtomlindring ligger fokus på att lindra lidande, detta är allt ifrån smärta, 

illamående, oro och ångest.  Den andra hörnstenen poängterar betydelsen av teamarbete, 

mellan olika instanser och professioner. Den tredje hörnstenen markerar vikten av relation 

och kommunikation mellan sjuksköterskan, vårdtagaren och familjen. Den sista hörnstenen är 

närståendestöd och det är av vikt att anhöriga får känna sig delaktiga och involverade i den 

palliativa vården, eftersom familjen blir en del av teamet (SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 2013). 

Förutom de fyra hörnstenarna delas palliativ vård in i faser. Palliativ vård har två olika faser; 

tidig respektive sen fas. Den tidiga fasen sträcker sig över en längre tid, medan den sena fasen 

endast handlar om dagar, veckor eller kanske enstaka månader. I den tidiga fasen behöver 

vårdtagaren mindre palliativ vård, och endast punktinsatser utförs.  I den sena fasen behöver 

vårdtagen kontinuerligt palliativ vård och det är viktigt att vårdtagaren och dess familj sätts i 

centrum så de kan få svar på sina frågor och funderingar. (Palliativ vård, 2005; 

Socialstyrelsen, 2013).  

 

Målet med palliativ vård är att sjuksköterskan i största möjliga utsträckning arbetar efter de 

fyra hörnstenarna och tillgodoser fysiska, psykiska, sociala och existentiella frågor från både 

vårdtagaren och familjemedlemar (Tishelman, Bernhardson, Blomberg, Börjeson, Franklin, 

Johansson, Leveälahti, Sahlberg-Blom & Ternestedt, 2004; Blomberg & Sahlberg-Blom, 

2007; Canning, Rosenberg & Yates, 2007; Axelsson, Häggström, Iranmanesh & Sävenstedt, 

2010). Palliativ vård styrs av hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982,763). I denna lag finns 

tydliga riktlinjer av att vården ska uppfylla god kvalitet och främja vårdtagarens trygghet 

samt att den ska skapa goda relationer mellan sjuksköterskan, vårdtagaren och familjen 

(Ibid.). 

Vårdrelation i palliativ kontext 
Inom palliativ vård är relation en av de fyra hörnstenarna. Relationen inom palliativ vård 

definieras som att upprätthålla livskvalité genom att en relation mellan sjuksköterskan, 

vårdtagaren och familjen skapas (Palliativ vård, 2005). En vårdrelation karakteriseras av att 

vårdaren inte räknar med att få ut något av relationen för egen vinning, utan den 

kännetecknas av ett professionellt förhållningssätt och engagemang. Det krävs en relation 

mellan sjuksköterska och vårdtagare för att en god palliativ vård skall kunna genomföras då 

syftet är att lindra lidandet och ge ett ökat välbefinnande (Dahlberg, Segersten, Nyström, 
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Suserud & Fagerberg, 2011). Det är främst genom att lära känna och bli involverad i 

vårdtagarens liv som en givande relation bildas och byggs upp. Relationen mellan 

sjuksköterska, vårdtagare och familjemedlemmar bör bygga på närhet, omsorg, empati och 

tillförlitlighet till varandra. En bra och välfungerande sjuksköterske-, vårdtagare- och 

familjerelation kan vara betydelsefull eller rent av avgörande för vårdtagarens och familjens 

förståelse och bearbetning av den palliativa situationen (Mok & Chiu, 2004). 

 

Det förekommer två olika sorter av vårdrelationer. Den naturliga samt den professionella 

relationen mellan sjuksköterska, vårdtagare och familj. Den naturliga relationen präglas av ett 

naturligt förhållningsätt mellan sjuksköterskan och vårdtagaren där relationen bygger på 

empati och medmänsklighet på ett oreflekterat vis och vårdtagaren ses som unik (Dahlberg et 

al., 2011). Sjuksköterskan förmedlar då en trygghet att vara tillsammans och vårda 

vårdtagaren och familjen istället för att vårdtagaren ses som en arbetsuppgift (Canning et al., 

2007). Den professionella vårdrelationen är mer strikt då sjuksköterskan är tvungen att 

analysera och reflektera över relationen som uppstår samt agera professionellt trots 

emotionella svårigheter (Dahlberg et al., 2011). En bra vårdrelation är nyckeln i en optimal 

palliativ vård. Det är av vikt att sjuksköterskan är bra på att kommunicera, skapa tillit samt 

förtroende för att en bra vårdrelation ska uppstå. En bra vårdrelation kan vara svår att skapa, 

då det kan upplevas skrämmande och stressfullt för sjuksköterskan (Canning, et al., 2007). En 

balans mellan ett naturligt och professionellt förhållningsätt tillämpas för att vårdrelationen 

ska bli så bra och värdefull som möjligt (Wilkinson, Roberts och Aldridge, 1998; SOU 

2001:6).   

Palliativ vård i egna hemmet 
Inom den palliativa vården har den ordinära bostaden en allt mer betydelsefull plats. I Sverige 

finns rätten till att välja vårdinstitution särskilt när det gäller palliativ vård. Betydelsen av att 

få vårdas i hemmet kan betyda mycket då många känner en ökad livskvalitet och sätter i 

värde av att kunna få ha sin familj nära (SBU, 1999; Socialstyrelsen, 2013). Många gånger 

tycker vårdtagaren och familjen att tryggheten är det viktigaste. Därför är det viktigt att både 

vårdtagen och familjen är informerade om vad som kommer hända inom den palliativa 

vården (SOU 2001:6). Hemmet är för många en trygg plats och därför väljer många att få 

vårdas hemma. Det är viktigt att sjuksköterskan skapar och upprätthåller en trygghet till 

vårdtagaren i hemmet, så relationen förstärks och tryggheten inte försvinner (Milberg & 

Strang, 2003). Sjuksköterskor inom palliativ vård, arbetar i vårdtagarens privata hem 
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tillsammans med vårdtagaren och dess familj. Sjuksköterskan är gäst i vårdtagarens hem 

samtidigt som hemmet förvandlas till sjuksköterskans arbetsplats (Rudenstam, 2007; 

Marchessault, Lagault och Martinez, 2012).  

 

Ett ständigt återkommande begrepp inom palliativ vård är vårdrelation. Genom att belysa 

vårdrelationen inom palliativ vård i hemmet ur ett sjuksköterskeperspektiv, kan denna studie 

ge en ökad förståelse för de svårigheter respektive positiva aspekter som en sjuksköterska kan 

möta i sitt arbete inom palliativ vård.  

Syfte 
Syftet med studien var att belysa vårdrelationen i samband med palliativ vård i hemmet ur ett 

sjuksköterskeperspektiv.  

Metod 
Metoden som användes var en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Med litteraturstudie 

menar Olsson och Sörensen (2011) att litteraturen står för informationskällan i arbetet. Den 

insamlade litteraturen i bakgrunden diskuteras mot den insamlade resultatlitteraturen, utifrån 

det aktuella syftet och frågeställningen i resultatdiskussionen. Litteraturen i bakgrunden får 

därför aldrig återfinnas i resultatet. De insamlade textmaterialet som väljs ut för resultatet 

sammanställs för att komma en nivå högre än varje enskild artikels resultat (Ibid.). En 

kvalitativ ansats valdes då syftet var att belysa vårdrelationen i samband med palliativ vård i 

hemmet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Olsson och Sörensen (2011) menar att en kvalitativ 

metod används när syftet är att belysa något djupgående i text.  

Datainsamling 
När litteraturstudien genomfördes gjordes sökningarna av relevanta artiklar i olika databaser. 

Det är ytterst viktigt att inte söka endast ifrån en databas, risk finns då att studien får ett 

felaktigt urval och viktig information går förlorad (Willman, Bahtsevani & Stoltz, 2011).  Det 

fanns många olika databaser som var inriktade på olika ämnesområden. I denna studie har 

CINAHL, MEDLINE och PubMed används. CINAHL användes då den enligt Willman et 

al.(2011) har fokus på vetenskapliga omvårdnadsartiklar. MEDLINE innehåller både 
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medicinska- och omvårdnadstidskrifter och uppdateras dagligen, även PubMed innehåller 

medicinska- och omvårdnadstidskrifter.  

 

I databaserna MEDLINE och PubMed har MeSH-termer används. Enligt Willman et al 

(2011) står MeSH för medicinska ämnesrubriker. Då databaserna kunde ha olika 

benämningar på vissa sökord, slogs dessa upp i MeSH för att få fram rätt definition av 

sökorden till den aktuella sökningen i databaserna. I CINAHL har ”CINAHL Headings” 

använts som är motsvarigheten till MeSH-termer. Ibland har det varit svårigheter att få fram 

den engelska översättningen på en svensk MeSH-term, då har sidan 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm använts som har översättningar från svenska 

till engelska MeSH-termer. 

 

Sökorden som användes var: Nurse, palliative care, nurse-patients relationship, home 

healthcare med tillhörande synonymer. Sökningen har gjorts med så kallade sökblock. Detta 

menades med att synonymer till det aktuella sökordet plockades ut och dessa sökorden söktes 

sedan kombinerat med OR. Detta resulterade i att alla referenser som innehöll någon eller 

några av sökorden kom med och bildade därmed ett sökblock, vilket gjordes för att bredda 

sökningens resultat. För att avgränsa sökningen kombinerades de olika sökblocken med AND 

och artiklar som innehöll sökord från de olika sökblocken framkom.  Denna metod när OR, 

AND och NOT används kallas för booleska sökoperationer enligt Willman et al. (2011). 

Metoden fångar in så mycket artiklar som möjligt samtidigt som den avgränsar till det 

aktuella området (Ibid.).  Fritextsökningar har också gjorts för att ytterligare öka åtkomst av 

artiklar inom intresseområdet. I alla sökningar som gjorts har sökfunktionerna ”peer 

reviewed”, och ”research article” varit markerade så att alla artiklar som framkommit varit 

vetenskapligt granskade.   

Inklusions- och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterier som följts är att alla artiklarna skulle ha publicerats från år 2004 och 

framåt, för att få nya och relevanta artiklar. Alla artiklar som valdes ut skall ha varit skrivna 

på engelska, då detta språk behärskas. De framtagna artiklarna skall även varit tillgängliga i 

fulltext. Artiklarna skulle vara analyserade med kvalitativa metoder då vårdrelationen 

önskades vara beskriven mer djupgående. De utvalda artiklarna skulle även ha 8-10 poäng 

efter kvalitetsgranskningen. Artiklar som har exkluderats ur studien är de som har belyst 

medicinska angreppspunkter t.ex. det som rör eventuell smärtbehandling och medicinering.  

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/swemesh_se.cfm
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Även de artiklar som handlade om palliativ vård i sjukhusmiljö då studien skulle belysa 

palliativ vård i egna hemmet.   

Urval 
Artikelsökningar gjordes i databaserna CINAHL, MEDLINE och PubMed vilket resulterade i 

totalt 1136 artiklar (se Bilaga 1). Alla 1136 artiklarna lästes noga igenom på titelnivå för att 

se om de verkade intressanta inom aktuellt problemområde. Av de 1136 artiklarna valdes 74 

artiklar ut som väckte intresse på grund av sin titel. Samtliga lästes noga igenom på 

abstraktsnivå av båda författarna för att se om de var relevanta. Av dem ansågs 19 artiklar 

svara på syftet så artiklarna plockades ut i fulltext och lästes igenom, av dem valdes 8 ut som 

svarade direkt på syftet och följde inklusionskriterierna. Av artiklarna kom 7 ifrån CINAHL. 

Från PubMeD framkom 8 artiklar och då var 7 utav dem dubbletter från CINAHL medan 

MEDLINE inte frambringade någon artikel.  

Kvalitetsbedömning 

Artiklarna har granskats utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) granskningsprotokoll; 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se Bilaga 2). Enligt 

Willman et al. (2011) kan forskarna tilldelas ett poäng per positivt svar och noll poäng per 

negativ svar. På så vis kan forskarna kvalitetsbedöma artiklarna som plockas ut, genom att 

använda poängsystem. Alla granskningsprotokoll bör utformas och anpassas efter varje 

enskild litteraturstudie (Ibid.). Därför har protokollet modifierats för att bättre passa in i 

studien. De frågor som uteslutits är: ”patientkarakteristika”, ”genereras teori”, ”råder data 

mättnad”, råder analysmättnad” samt ”redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk 

referensram” då de ej var relevanta för studien samt att författarna tyckte frågorna var 

svårtolkade i detta sammanhang.  

 

I denna studie har poängsystemetet som beskrivits ovan används där positivt svar gav 1 

poäng och negativt 0 samt vet ej gav 0 poäng, max poäng var 10. För att vald artikel skulle 

anses ha fullgod kvalitet skulle den ha 8-10 poäng efter granskning. Vid medelgod kvalitet 

gällde 5-7 poäng, och om artikeln erhöll 4 poäng eller mindre hade artikeln låg kvalitet. Innan 

kvalitetsgranskningen påbörjades så gick författarna igenom protokollet tillsammans för att se 

om granskningsprotokollet tolkades likadant. Efter det kvalitetsgranskades de 8 utvalda 

artiklarna. De som hade en fullgod kvalitet valdes ut till analysen. Det blev totalt 8 artiklar. 
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Analysmetod 
Analysen som användes var en manifest innehållsanalys med latenta inslag. En 

innehållsanalys innebär att de valda artiklarna analyseras och sammanställs till ett resultat 

(Olsson & Sörensen, 2011). Vid en manifest innehållsanalys med latenta inslag arbetar 

författarna med det synliga som framkommer ut texten samtidigt som en viss tolkning görs av 

innehållet (Ibid.). Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en kvalitativ innehållsanalys 

har tillämpats som analysmetod. 

 

Analysen genomfördes i flera steg. I första steget läste båda författarna artiklarna minst två 

gånger var, för att få en överblick och förståelse över de valda artiklarna. I andra steget 

plockades meningar ut ur artiklarna som svarade på syftet av båda författarna. Förekom 

oenighet om vilka meningar som skulle plockas ut diskuterades detta tills båda blev eniga om 

vilka meningar som var relevanta för studiens syfte. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

får inte meningarna vara för långa då de kan bli svåra att hantera och då misstolkas. Lika illa 

är det om meningarna som plockas ut är för korta. Risken finns då att meningarna 

sönderfaller och de väsentliga bitarna försvinner (Ibid.). I steg tre kortades samt 

kondenserades de utvalda meningarna ner i syfte att de skulle bli mer lätthanterliga att jobba 

med men utan att den centrala kärnan ur texten föll bort. I detta steg översattes även de 

engelska meningarna till svenska. I steg fyra så kodades de kondenserande meningarna efter 

dess innehåll. I steg fem jämfördes dessa koder med varandra, koder som hade snarliknande 

innehåll slogs ihop och två stycken underkategorier bildades. De två underkategorierna 

tillsammans bildade sedan en av de fyra huvudkategorierna. Vissa koder valdes att inte sättas 

in i underkategorier då de passade direkt in som kategorier. Exempel på analysförfarande 

(bilaga 4).  

Resultat 
Resultatet bygger på åtta vårdvetenskapliga artiklar. Resultatet beskriver vårdrelationen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv i samband med palliativ vård. Det som framkom var att 

vårdrelationen är en stor del inom den palliativa vården där vårdtagare och sjuksköterska 

utgör kärnan, dock får inte familjen glömmas bort. Sjuksköterskor kan känna svårigheter med 

att hitta en balans mellan professionalism och personliga känslor, vilket kan leda till 

bristfälliga beslut. Sjuksköterskor skall ha en stödjande roll och utveckla tillit och arbeta för 



 

11 
 

att vårdtagaren skall kunna leva så meningsfullt som möjligt den sista tiden. Analysen 

resulterade i 4 kategorier samt två underkategorier, se figur 1.  

 
Figur 1. Resultatöversikt. 

 

Interaktioner 

Relationen med vårdtagaren 

Vårdrelationen har stor betydelse inom den palliativa vården där sjuksköterskan och 

vårdtagaren står för det centrala. Att vårda en vårdtagare i palliativ vård i egna hemmet 

innebär att sjuksköterskan blir inbjuden i vårdtagarens och familjens privata sfär. Detta ställer 

krav på sjuksköterskan att kunna se varje person som en unik individ och inte bara som en 

vårdtagare. Om relationen skall bli bra måste sjuksköterskan ha en förståelse för vad 

vårdtagaren går igenom och lägga sig på samma nivå som vårdtagaren för att kunna möta 

hens behov. För att sjuksköterskan skall kunna uppnå denna förståelse krävs en kontinuitet, 

närhet samt att kunna lyssna aktivt på vårdtagare och familj. Då sjuksköterskan har en bra 

relation till vårdtagaren och familjen ses detta som positiva effekter där sjuksköterskorna får 

mer tillgång till information om/av vårdtagarens status och coping som kan leda till bättre 

ställningstaganden i omvårdnaden.  

Vårdrelationen i samband med 
palliativ vård i hemmet ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. 

Interaktioner  

Relationen med 
vårdtagaren 

Relationen till 
familjen 

Betydelse av tid 

Balans mellan 
professionalism 

och att vara 
känslomässigt 

involverad 

Upprätthålla 
livskvalitet. 
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I find out who they are, what they´ve been doing all their lives, all the 

relationships in the family, [their] common interests. They start to have a 

sense of their importance, that it´s not only them, but their whole life that 

is important. (Ward-Griffin, McWilliam & Oudshoorn, 2012 s.100) 

Vid en bra vårdrelation skall sjuksköterskan kunna vara med och påverka vårdtagaren genom 

att samtala med hen utan att behöva använda sin auktoritet. Sjuksköterkan skall använda sin 

maktposition på ett pedagogiskt sätt för att den palliativa vården skall bli bra. Skulle dock 

vårdrelationen vara kall mellan sjuksköterskan och vårdtagare/familj så framkom det att 

sjuksköterskan är mer försiktig när de ställer frågor och kan få avklippta svar av 

vårdtagaren/familj vilket kan leda till att viktig information går förlorad. För att en bra 

vårdrelation skall upprätthållas så sker ett utbyte av information, tankar och känslor mellan 

sjuksköterskan och vårdtagaren.  

 

Trots att sjuksköterskan är öppen och inbjudande gentemot vårdtagaren kan det vara svårt att 

möta vårdtagaren då hen har en känslomässig inre värld som är svår att ta del av. 

Sjuksköterskan måste ha empati som kan ses som en kommunikationsmöjlighet samt en 

professionell närvaro. Sjuksköterskor upplever att de inte alltid behövde samtala med 

vårdtagaren utan det räcker att vara närvarande och finnas där.  

Relationen till familjen 

Det är av vikt att sjuksköterskan är öppen och involverar familjen i den palliativa vården så 

de blir en del utav arbetsteamet. Sjuksköterskan har en stödjande och informativ roll 

gentemot familjen så att de förstår vad som händer och vad som komma skall. Får inte 

familjen tillräckligt med information eller inte tar till sig den kan detta resultera i att 

relationen mellan sjuksköterskan och familjen blir ansträngd. Sjuksköterskan kan känna det 

påfrestande att involvera familjen i vården vilket resulterar i att familjen känner sig utanför. 

Så det är av yttersta vikt att sjuksköterskan tillgodoser familjens behov och stöttar samt 

förbereder dem inför döden. Det framkom att familjen behövde extra stöd vid dödstillfället, 

och efter dödstillfället brukade sjuksköterskorna ta kontakt med familjen för att prata om vad 

de hade gått igenom för att få ett avslut. 
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Betydelse av tid 
Tid är nyckeln inom den palliativa vården. För att sjuksköterskan skall kunna upprätthålla en 

bra relation till vårdtagare och familj krävs det att sjuksköterskan har tid till detta. Både 

sjuksköterska, vårdtagare och familj tycker det är viktigt att sjuksköterskan har tid för att det 

skall bli en optimal vård. Ibland krävs det av sjuksköterskan att hen fick boka in mer besök 

med vårdtagare/familj för att upprätthålla en bra vårdrelation.  

They all know after a certain amount of time that if they really need my 

time, I will be there. Some days I may not be able to be there as long 

because there is someone else whose needs will be greater…But when 

they need me, I just stop and stay.(Ward-Griffin, McWilliam & 

Oudshoorn, 2012, s.100.) 

Vid tidsbrist påverkas vårdrelationen negativt det upplevs enklare att hantera de fysiska 

istället för de känslomässiga aspekterna hos vårdtagare och familj, sjuksköterskan får då svårt 

att ta del av vårdtagarens värld. Tidsbrist resulterar även i att sjuksköterskan känner sig 

stressad och delegerar över mycket ansvar till familjen vilket tär på vårdrelationen. 

Sjuksköterskan känner då en frustration och hjälplöshet.  

Balans mellan professionalism och att vara känslomässigt involverad. 
Det är svårt för sjuksköterskan att dra en gräns mellan att vara professionell och bli för 

känslomässigt involverad därför är det angeläget att sjuksköterskan finner en balans. Även 

om det är viktigt att skapa en vårdrelation med vårdtagare och familjen så finns det en 

tendens att sjuksköterskan drar sig tillbaka för att inte bli för känslomässigt involverad. 

Sjuksköterskan upplever sig inte besitta tillräckligt med kunskaper för att ta del av 

vårdtagarens känslomässiga döende värld, utan tycker det är enklare att ha kunskaper om 

samt att behärska vårdtagarens palliativa diagnos.  Detta resulterar i att sjuksköterskan 

upplever att vårdtagaren/familjen tycker att sjuksköterskan är för professionell i deras egna 

hem och vårdrelationen blir inte naturlig. Sjuksköterskan utsätts för jobbiga situationer inom 

den palliativa vården, det gäller då för sjuksköterskan att acceptera detta utan att undvika 

jobbiga situationer. Det framkom att vissa sjuksköterskor fokuserade på vårdtagarens fysiska 

förhållanden och undvek deras känslomässiga behov.  

…It is easier to change sheets and wash the patients than to talk with 

them about death (Hov, Athlin & Hedelin, 2009, s. 656) 
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När sjuksköterskan blir för känslomässigt involverad i vårdtagaren och familjen kan detta 

leda till att sjuksköterskan känner sig otillräcklig och tar med sig jobbet hem. Ofta 

förekommande är att sjuksköterskan identifierar sig själv med vårdtagaren eller familjen och 

upplever då sorg vilket resulterar i att sjuksköterskan tyngs ner utav vårdrelationen. 

Personliga känslor ifrån sjuksköterskan leder även till att hen tar på sig uppgifter utöver sina 

ordinarie arbetsuppgifter. Detta kan ibland utnyttjas utav vårdtagaren eller familjen, det är då 

viktigt att sjuksköterskan kan sätta gränser. Kan inte sjuksköterskan sätta en gräns riskerar 

hen att tappa sin objektivitet. Att vara känslomässigt involverad behöver inte alltid vara 

negativt. Är sjuksköterskan involverad till en viss del så har hen en större möjlighet att 

använda sin egen förmåga och vårdtagarens resurser för en bra palliativ vård. Sjuksköterskan 

menar att när hen har en balans så upplevs det stimulerande och värdefullt att arbeta med 

palliativ vård, och att få vara en del av vårdtagarens sista tid i livet. 

The feeling of being able to understand her, and meet her last will was 

really satisfying. We learn how to control our feelings, be professional 

and not to be influenced by anxieties in order to be able to work. 

(Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstredt, 2009, s.249) 

Upprätthålla livskvalitet  
För att sjuksköterskan skall kunna upprätthålla livskvalitet hos vårdtagaren ska vårdrelationen 

bygga på att hen ska ha en förmåga att skapa tillit, ha en stödjande roll, samt kunna rådgöra 

med vårdtagaren och familjen. Sjuksköterskans uppgift är även att lindra smärta, göra 

vårdtagarens liv meningsfullt, underlätta döden, bevara integritet samt eventuellt bo med 

vårdtagaren tills slutet för att upprätthålla en livskvalitet under den sista tiden i livet.  

 

Sjuksköterskan kämpar för att vårdtagaren skall få det så bra som möjligt. Det är av vikt att 

sjuksköterskan finns där för vårdtagaren, samtalar och stöttar vårdtagaren till att hantera sin 

situation. Känsla, fantasi och kreativitet är bra hjälpmedel för sjukskötarskan för att 

upprätthålla livskvalitet samt att förstärka vårdrelationen till vårdtagaren/familjen. 

When the consequences of a patient´s treatment were a good life, and the 

nurses´actions corresponded with the patient´s wishes, the nurses felt 

succesful and professional. (Hov, Athlin & Hedelin, 2009, s.655) 
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Sjuksköterskan är många gånger den enda kontakten vårdtagaren har med yttervärden. Där av 

anser sjuksköterskan att det är viktigt att försöka få vårdtagaren på positiva tankar istället för 

att hen gräver ner sig och enbart tänker på sin döende värld. Sjuksköterskan resonerade 

många gånger att när de går in i vårdtagaren hem gäller det att gå in med glädje och humor. 

Sjuksköterskan menar att det är viktigt att vårdtagaren är införstådd i sin palliativa sjukdom 

men att detta inte ska hindra hen från att leva den sista tiden bra och meningsfullt.  

Diverting from the sick role… you´ve also got to have a sense of humour, 

because you can´t go in there with a long face… But They´ve got to live 

before they die. They can´t just lie there being depressed all the time… If 

there´s something funny why not smile and lough and joke? (Law, 2009, 

s.2637) 

Diskussion  

Metoddiskussion  
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans vårdrelation i samband med palliativ vård i 

hemmet ur ett sjuksköterskeperspektiv. För att utföra denna studie valdes en litteraturstudie 

med kvalitativ ansats. Enligt Forsberg och Wengström (2008) används en kvalitativ ansats för 

att ta reda på subjektiva upplevelser samt hur en person tolkar och förstår omvärlden. Inom 

den kvalitativa forskningen beskrivs människans upplevelser (Ibid). Alla valda artiklar var 

kvalitativa och baserade på intervjuer samt observationer ur ett sjuksköterskeperspektiv. 

Forsberg och Wengström (2008) menar att intervjuer används för att samla in data. Den 

aktuella undersökningspersonen får svara med egna ord antingen om ett valt ämne eller om 

en viss situation (Ibid.). Ur valda artiklar så var det sjuksköterskor främst ifrån distrikt och 

hemsjukvård som intervjuades. Eftersom intervjuer användes i alla artiklar framkom 

sjuksköterskors egna ord och syn på vårdrelationen inom den palliativa vården i hemmet.  

 

En empirisk studie hade kunnat användas i studien för att belysa vårdrelationen ur ett 

sjuksköterskeperspektiv då den enligt Willman et al. (2011) är grundad på erfarenhet. Enligt 

Polit och Beck (2007) är personintervjuer en bra metod då känslor, relationer och åsikter skall 

belysas. Dock kan denna typ av studie vara väldigt tidskrävande (Ibid.). Där av ansågs en 

litteraturstudie mer relevant. Olsson och Sörensen (2011) menar att litteraturstudie är ofta 

förekommande i examensarbeten för att inte störa hälso-sjukvården. 
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De valda artiklarna söktes fram genom olika databaser: CINAHL, MEDLINE och PubMed. 

Databaserna valdes då de enligt Forsberg och Wengström (2008) innehåller 

omvårdnadsartiklar. Databaserna erhåller även andra ämnesområden men dessa sorterades ut 

med hjälp utav relevanta sökord som svarade på syftet. Sökorden kombinerades med olika 

synonymer för att minska bortfall av artiklar med andra sökord. Synonymerna kombinerades 

med OR, och ett sökblock bildades. Sökblocken som framkommit kombinerades med AND 

för att avgränsa sökningen. Denna metod när OR, AND och NOT används benämns som 

booleska sökoperatorer, vilket används för att fånga in så mycket litteratur som möjligt 

samtidigt som sökningen avgränsas mot det relevanta (Willman et al., 2011). I sökningarna 

som utfördes inom denna studie användes aldrig NOT, vilket kunde vara aktuellt då 

sjukhusmiljö exkluderas i denna studie. Willman et al. (2011) menar att NOT används om 

forskarna vill utesluta något ur sin sökning.  

 

I början tänkte författarna exkludera alla artiklar som belyste palliativ vård i sjukhusmiljö. 

Men eftersom det uppkom artiklar som belyste både vård i ordinärt boende och i sjukhusmiljö 

togs dessa med. Endast de delar som belyste palliativ vård i det ordinära boendet användes, 

då antalet resultatartiklar annars saknats för att få ett starkt resultat.   

 

Till en början valdes det att endast söka i CINAHL och MEDLINE men eftersom MEDLINE 

inte frambringade några relevanta artiklar så gjordes en ny sökning i PubMed. Enligt 

Willman et al. (2011) så är det till fördel att söka i flera olika databaser, dels för att undvika 

bortfall av relevanta artiklar. Sökningarna i CINAHL och PubMed gav 19 artiklar efter att ha 

läst dem på abstractnivå där 7 av dessa var dubbletter. Efter att ha läst dem i fulltext generade 

det slutligen i 8 artiklar. 

 

Artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp utav Willman et al. (2011) protokoll för 

kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Detta granskningsprotokoll kan 

modifieras och anpassas till varje unik studie som den skall tillämpas i (Ibid.). Frågor som 

”patientkarakteristika”, ”råder datamättnad”, ”råder analysmättnad” och ”generas teori” 

exkluderades då de ej ansågs relevanta för studien. Det valda protokollet ansågs lätt att 

tillämpa till studien. En nackdel vid granskningen kunde vara att författarna tolkade frågorna 

olika. Av denna anledning gick båda igenom frågorna tillsammans för att se så det tolkats 

likadant. Men eftersom protokollet är väldigt ”fritolkat” så kan artiklar få mer eller mindre 
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poäng pga. tolkning vilket även stärks utav Willman et al. (2011). Eftersom faran med 

fritolkning existerar, så valdes endast artiklar med fullgod kvalitet (8-10 poäng) ut för att få 

ett så bra resultat som möjligt av studien. 

 

En manifest innehållsanalys med latenta inslag tillämpades i studien. Graneheim och 

Lundmans (2004) tolkning av innehållsanalys tillämpades. Till en början avsågs 

innehållsanalysen vara helt manifest. Eftersom det alltid sker en omedveten tolkning om vad 

meningsenheterna står för vid kondenseringen, valdes en manifest innehållsanalys med 

latenta inslag. Vid utplockning av meningsenheterna så uppstod ibland svårigheter att få fram 

det väsentliga utan att sönderdela texten. Artiklarna lästes ett flertal gånger för att få en 

förståelse av innehållet. Meningsenheterna lästes och plockades ut enskilt av båda författarna, 

för att sedan jämföras och diskuteras om de uttagna meningsenheterna svarade på syftet och 

tolkades likvärdigt. En gemensam förståelse och tolkning uppnåddes, vilket ökar 

trovärdigheten för resultatet som även styrks av Graneheim och Lundman (2004). Vid 

kondenseringen utav meningsenheterna så översattes språket ifrån engelska till svenska. 

Ibland upplevdes det vara svårt att få en bra översättning. Risk finns att värdefull information 

från artiklarna gick förlorad eller att innehållet tolkades inkorrekt på grund av 

språksvårigheter. 

 

Resultatdiskussion  
Studiens syfte var att belysa vårdrelationen i samband med palliativ vård i hemmet ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, i resultatet framkom att en bra vårdrelation är av värde inom den 

palliativa vården. Enligt Nordstedt (1992) betyder interaktion samverkan och samspel mellan 

människor (Ibid.). Interaktionen speglar samspelet som uppstår mellan sjuksköterskan, 

vårdtagaren och familjen. Denna är väsentlig för att vårdrelationen ska bli bra. Finns en bra 

vårdrelation underlättar det för sjuksköterskan att ta bättre ställningstaganden då det finns ett 

informationsutbyte mellan sjuksköterska, vårdtagare och familj vilket ökar kvaliteten på den 

palliativa vården. Detta styrks även av Wilkinson, Roberts, Aldridge, (1998); Mok och Chiu 

(2004) som menar på att en vårdrelation är det centrala inom den palliativa vården.  

 

Stajduhar, Funk, Roberts, McLeod, Cloutier-Fisher, Wilkinson och Purkins, (2010) beskriver 

att vårdrelationen först hjälper till att samla in information om vårdtagaren för att sedan med 

hjälp utav denna information bygga upp tillit till vårdtagare/familj och därmed stärks 
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vårdrelationen. Vidare hävdar Mok och Chiu (2004) om vårdrelationen är dålig och inget 

utbyte mellan sjuksköterska och vårdtagare sker så blir det svårare för sjuksköterskan att 

tillgodose vårdtagarens känslor och behov. Mok och Chiu (2004); Canning, Rosenberg och 

Yates (2007) menar att om en bra vårdrelation utvecklas får sjuksköterskan-vårdtagaren en 

gemensam förståelse och bygger upp gemensamma mål som fokuserar på vårdtagaren. 

Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) understryker att sjuksköterskan måste kunna 

kommunicera med vårdtagaren och dennes familj för att kunna bygga upp vårdrelationen 

samt optimera den palliativa vården.  

 

Vidare framkom i resultatet att mötet med familjen är betydelsefullt och att sjuksköterskan 

måste göra så att familjen känner sig delaktiga i den palliativa vården. Familjen bör ej känna 

sig utelämnande vilket i så fall tär på vårdrelationen. Sjuksköterskan måste även ge stöd och 

inkludera familjens behov då de går igenom en svår tid. Kennedy (2005); Barnard et al. 

(2006); Stajduhar et al.(2010); Funk, Stajduhar, Purkis (2011); Ingleton, Chatwin, Seymour, 

Payne (2011) styrker att det är av vikt att sjuksköterskan involverar och ser till familjens 

behov. Sjuksköterskan måste lära känna familjen för att bygga upp en vårdrelation så att 

familjen känner tillit till sjuksköterskan. Vidare menar Ingelton et al. (2011) att sammarbetet 

med vårdtagarens familj kan utgöra en utmaning för sjuksköterskan, då denne hela tiden 

måste försäkra sig om att familjen förstår vad som sker inom den palliativa vården. Trots att 

sjuksköterskan besitter kunskap om palliativ vård så måste sjuksköterskan beakta familjens 

åsikter om hur vården skall gå till och inte köra över deras önskan.  Enligt Funk et al. (2010) 

kan detta orsaka problem för sjuksköterskan som får backa och ge efter för familjens beslut 

då sjuksköterskan är gäst i vårdtagarens och familjens hem. Många sjuksköterskor känner att 

de ej kan ge en optimal palliativ vård av denna anledning (Ibid.). Följaktligen är det av stor 

vikt att få en bra vårdrelation till familjen så att den palliativa vården blir optimal.  

 

I resultatet framkom vikten av att sjuksköterskan har en balansgång mellan att vara för 

professionell och att inte bli för känslomässigt involverad. Skulle ingen balans finnas kan 

detta tära på sjuksköterskan och även vårdrelationen då sjuksköterskan avskärmar sig och 

eventuellt undviker vissa situationer. Resultatet styrks av Bernard et al. (2006) som beskriver 

att sjuksköterskor har en tendens att avskärma sig när de känner att de blir för känslomässigt 

involverade. Rose och Glass (2010) menar att sjuksköterskor kan uppleva frustration, 

nedstämdhet och sömnsvårigheter då de ej finner någon balans i arbetet. Av denna anledning 

poängteras vikten av att sjuksköterskor måste kunna hantera sina eventuella emotionella 
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svårigheter för att på ett optimalt sätt kunna arbeta inom den palliativa vården. Delvin och 

McIlfatfrick (2010) bekräftar resultatet av denna studie och menar att sjuksköterskor inte bara 

upplever det påfrestande att bilda en relation till vårdtagare/familj, utan även upplever sitt 

arbete som väldigt givande och stimulerande. För att finna en balans måste sjuksköterskorna 

vara flexibla och kunna bemästra olika situationer som uppkommer i vårdrelationen.   

Slutsats 
I ovanståendes studie framkommer vårdrelationens betydelse inom palliativvård i hemmet ur 

ett sjuksköterskeperspektiv. Interaktionen mellan sjuksköterska, vårdtagare och familj är av 

stor vikt för att underlätta informationsutbytet och därmed bidra till en bra palliativ vård. De 

är angeläget att sjuksköterskan finner en balans mellan sin professionalism och att bli för 

känslomässigt involverad, vilket resultatet påvisar kan vara en svårighet i sjuksköterskans 

arbete. Betydelsen av den tid sjuksköterskan har att erbjuda vårdtagaren och familjen har en 

avgörande roll för hur vårdrelationen kommer arta sig. Följande studie kan ligga till grund för 

sjuksköterskor som bjuds in i vårdtagares hem för att vårda palliativt. Studien kan då vara till 

hjälp för dem att se betydelsen av att upprätthålla en bra vårdrelation till vårdtagare och 

familjen och dess positiva effekter av relationen. Arbetsgivarna kan ta del av studien och 

använda som kunskapsunderlag för att stötta sjuksköterskor som upplever en svårighet att 

finna en balansgång mellan professionalism och att bli för känslomässigt involverad. Det är 

av vikt att arbetsgivaren ger möjligheter till att sjuksköterskor får ventilera och reflektera 

över situationer som dem ställs inför då situationen kan arta sig annorlunda i vårdtagarens 

hem än på sjukhus. Känner sig sjuksköterkan trygg i vårdrelationen finns det en större 

möjlighet att familj vårdtagare upplever en mer tillfredställande vård. Det vore betydelsefullt 

att framtida forskning fokuserar på att ytterligare ta reda på vårdrelationens betydelse inom 

palliativ vård i hemmet ur ett sjuksköterskeperspektiv så att fler känner sig trygga i att bilda 

en bra vårdrelation för att kunna optimera den palliativa vården samt för att ge en ökad 

förståelse över de fördelar en bra vårdrelation bidrar med.  

Självständighet  
Under hela arbetet av ovanstående litteraturstudie har båda skribenterna suttit tillsammans 

och samarbetat och diskuterat om frågetecken har uppståtts. Artiklarna söktes gemensamt 

fram, de lästes var för sig och diskuterades slutligen tillsammans. Ann-Katrin Zander har 
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huvudansvar över inledning och bakgrund. Medan Josefine Nilsson har huvudansvaret över 

metoddelen och figurer. Resultatet och diskussionen var båda delaktiga i likaså i layout och 

bilagor.  
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Cinahl 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Terminal care (CH 

[CINAHL 
Headings]) 

10 013 
 

131111 - - 

2. Palliative care 
(CH) 

16 976 131111 - - 

3. Terminal ill 
patients (CH) 

6 897 131111 - - 

4. S1 OR S2 OR S3 28 517 131111 - - 

5. Nurse (NO 
[Nyckelord]) 

139 690 131111 - - 

6. Nurses (CH) 39 995 131111 - - 

7. Practical Nurses 
(CH) 

4 173 131111 - - 

8. Nursing role (CH) 35 062 131111 - - 

9. Nursing Caring 
(NO) 

98 131111 - - 

10. District nurse (NO) 349  131111 - - 

11. S5 OR S6 OR S7 
OR S8 OR S9 OR 
S10 

195 048 131111 - - 

12. Home (NO) 89 267 131111 - - 

13. Home health care 
(CH) 

13 942 131111 - - 

14. Home nursing 
(CH) 

2 411 131111 - - 

15. S12 OR S13 OR 
S14 

89 267 131111 - - 

16. Care (NO) 630 947 131111 - - 

17. Relationship (NO) 38 580 131111 - - 

18. Nurse- Patient 
relations (CH) 

17 473 131111 - - 

19. Caring 
Relationships (NO) 

665 313 131111 - - 

20. S16 OR S17 S18 
S19 

459 131111 - - 

21. S4 AND S11 AND 
S15 AND S20 med 
begränsningarna 
publikationsår 
2004-2013, skriva 
på engelska samt 
peer reviewed och 
research article. 

164 131111 26 8 
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Sökningar i Medline 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Terminal care (CH 

[CINAHL 
Headings]) 

20,237 131111 - - 

2. Palliative care 
(CH) 

20,237 131111 - - 

3. Terminal ill 
patients (NO 
[Nyckelord]) 

1,546 131111 - - 

4. S1 OR S2 OR S3 54,811 131111 - - 

5. Nurse (NO) 134,302 131111 - - 

6. Nurses (CH) 28,613 131111 
 

- 

7. Practical Nurses 
(NO) 

550 131111 - - 

8. Nursing role (NO) 906  131111 - - 

9. Nursing Caring 
(NO) 

80 131111 - - 

10. District nurse (NO) 719  131111 - - 

11. S5 OR S6 OR S7 
OR S8 OR S9 OR 
S10 

157,782  

 

131111 - - 

12. Home (NO) 166,254  131111 - - 

13. Home health care 
(NO) 

2,127 131111 - - 

14. Home nursing 
(CH) 

7,862  131111 - - 

15. S12 OR S13 OR 
S14 

166,254  131111 - - 

16. Care (NO) 1,509,374  131111 - - 

17. Relationship (NO) 231,970 131111 - - 

18. Nurse- Patient 
relations (CH) 

29,743  131111 - - 

19. Caring 
Relationships (NO) 

131  131111 - - 

20. S16 OR S17 S18 
S19 

1,731,981  131111 - - 

21. S4 AND S11 AND 
S15 AND S20 med 
begränsningarna 
publikationsår 
2004-2013, skriva 
på engelska samt 
peer reviewed och 
research article 

21 131111 21 0 
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Sökningar i Pubmed 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
1. Terminal care  44418 131111 - - 

2. Palliative care  47769 131111 - - 

3. Terminal ill 
patients  

2742 131111 - - 

4. S1 OR S2 OR S3 83150 131111 - - 

5. Nurse  312272 131111 - - 

6. Practical Nurses  6542 131111 - - 

7. Nursing role  6295 131111 - - 

8. Nursing Caring  16980 131111 - - 

9. District nurse  4234 131111 - - 

10. S5 OR S6 OR S7 
OR S8 OR S9 OR 
S10 

341451 

 

131111 - - 

11. Home  170250 131111 - - 

12. Home health care  36857 131111 - - 

13. Home nursing   47369 131111 - - 

14. S12 OR S13 OR 
S14 

 1617562 131111 - - 

15. Care  1151031 131111 - - 

16. Relationship 4518 131111 - - 

17. Nurse- Patient 
relations 

 33721 131111 - - 

18. Caring 
Relationships 

2707014 131111 - - 

19. S16 OR S17 S18 
S19 

1816 131111 - - 

20. S4 AND S11 AND 
S15 AND S20 med 
begränsningarna 
publikationsår 
2004-2013, skriva 
på engelska samt 
peer reviewed och 
research article 

951 131111 27 11 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, S.175) granskningsprotokoll för studier med kvalitativ 

metod har modifierats och detta beskrivs under inklusionskriterier och exklusionkriterier.  

Kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod.  
 

Beskrivning av studien.  

Tydlig avgränsning/problemformulering    Ja  Nej Vet ej 

 

Är syftet presenterat?    Ja  Nej Vet ej 

Etisk resonemang   Ja Nej  Vet ej 

 

Urval:   

- Relevant    Ja Nej Vet ej 

- Strategiskt    Ja  Nej Vet ej 

 

Metod för:  

- urvalsförfarande tydligt?    Ja  Nej  Vet ej 

- datainsamling tydligt beskriven?  Ja  Nej Vet ej 

- Analys tydligt beskriven?   Ja  Nej Vet ej 

 

Giltighet: 

- Är resultatet logiskt, begripligt?  Ja  Nej Vet ej 

 

Kommunicerbarhet:  

- redovisas resultatet klart och tydligt?   Ja Nej Vet ej 

- Redovisas resultatet i förhållande till  
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Bergdahl, E., Benzein, E ., 
Ternestedt, B-M., & 
Andershed, B. 2011. Sweden. 

Development of 
nurses” abilities to 
reflekt on how to 
create good caring 
relationships with 
patients in palliative 
care: an action 
reserch approach.  

Kvalitativ metod 
med diskussion 
och intervjuer  

24 sjuksköterskor. 20 
sjuksköterskor som arbetade 
dag/kvällsskift. 4 st som 
arbetade nattskift. 

Bra 
 
8/10p 

Bergdahl, E., Wikström, B-
M., & Andershed, B. 2007.  
Sweden. 
 

Esthetic abilities: a 
watt o decribe 
abilities of expert 
nurses in palliative 
home care. 

Kvalitativ metod  
med intervjuer 

8 sjuksköterskor alla kvinnor 
som var i åldrarna 35-48 år. 

Bra 
 
10/10p 

Hov, R., Athlin, E., & 
Hedelin, B. 2009. Norway. 

Being a nurse in 
nursing home for 
patients on the edge 
of life. 

Kvalitativ metod 
med ett 
fenomenologisk 
inslag, intervjuer.  
 

14 personer, 13 kvinnor och 1 
man med geriatrisk 
specialistutbildning 

Bra 
 
8/10p 

Iranmanesh, S., Häggström, 
T., Axelsson, K., & 
Sävenstedt, S. 2009. Sweden.  
 

Swedish Nurses’ 
Experiences of 
Caring 
for Dying People 

Kvalitativ metod 
med intervjuer 

8 kvinnor som arbetet minst 2 
år med palliativ vård. I åldrarna  
35- 58 år 

Bra  
 
8/10p 
 

Law, R. 2009.  United 
Kingdom. 
 

”Bridging worlds”: 
meeting the 
emotional needs of 
dying patients. 

Ostrukturerade 
observationersemi
strukturerade 
intervjuer och 
mail 

6 st distriktsköterskor i 
hemsjukvården i Storbritannien 

Bra 
 
10/10p 
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Oudshoorn, A., Ward-
Griffin, C., & McWiliam, C. 
2007. Canada. 

Client–nurse 
relationships in 
home-based 
palliative care: a 
critical 
analysis of power 
relations 

Kvalitativ metod 
med djupgående 
intervjuer 

17 sjuksköterskor samt 16 
vårdtagare. 

Bra 
 
8/10p 

Stajduhar, K.I., Funk, M.L., 
Roberts, D., Cloutier-Fisher, 
D., McLeod, B., Wilkinson, 
C., & Purkis, M-E.  2011. 
Canada.  
 

Articulating the Role 
of Relationships in 
Access to Home Care 
Nursing at the End of 
Life 

Kvalitativ studie 
med ett 
etnografiskt 
inslag, intervjuer.   

29 personer som skall ha jobbat 
mer än ett år som sjuksköterska. 

Bra 
 
9/10p 

Ward-GriffinC., McWilliam, 
C., Oudshoorn, A. 2012. 
Storbritannien. Canada. 

Negotiating 
Relational Practice 
Patterns in Palliative 
Home Care 

Kvalitativ metod 
med 
djupintervjuer och 
observationer 

4 patienter i åldern 65-75 med 
palliativ vård. 4 
familjemedlemmar. 
Tre sjuksköterskor som arbetat 
mellan 5-15 år. 

Bra 
 
8/10p 
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Bilaga 4 Meningsbärande enheter 
Meningsbärande enheter (1) 4 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The nurses in our study spoke about the 

Importance of connecting with and 

supporting clients, maintaining that they 

could not provide optimal care without a 

therapeutic relationship. However, although 

the nurses claimed that the nurse-client 

relationship and client- centered, 

empowering care partnership are key to 

palliative nursing care they did identify 

some barriers to enacting these beliefs and 

values within the current context of 

palliative home care. 

 

 

 

För att få en optimal vård 

ansåg sjuksköterskor att de 

är viktigt med en bra och 

personcentrared relation 

mellan sjuksköterskor och 

vårdtagare.  Relationen är 

en nyckel inom den 

palliativa vården. 

 
 

Personcentrerad relation 

 
 

Relationen med 

vårdtagaren 

 
 

Interaktioner 

 

Supporting the family members meant 

preparing them for the moment of death 

 

 

Stödja och förbereda 

familjen inför döden 

 

Stödjande roll 

 

Relationen till familjen 
 
Interaktioner  
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Meningsbärande enheter (2) 4 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

 
They perceived time as key to the 

development of reltionships in palliative 

care 

 
Tid är nyckeln för 

relationen i den palliativa 

vården.  

 

 

Tid 

 

- 

 

Betydelsen av tid  

 
The nurses in this study reported that their  

relationships with family caregivers were 

important, but due to time constrains, they 

were often torn between meeting the needs 

of their clients and those of the family 

caregivers  

 

 
Förhållandet mellan 

sjuksköterskor och 

familjen är viktig. Men 

pga. tidsbrist var det svårt 

att tillgodose både 

vårdtagarens och familjens 

behov.  

 

 

Tidsbrist 

  

-  

 

Betydelsen av tid  



 

32 
 

Meningsbärande enheter (3) 4 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Developing relationships with persons who 

are dying and the emotional difficulties 

involved in caring for them.. 

 

 

Att skapa en relation med 

en döende person medför 

emotionella svårigheter.  

 

 
Emotionella svårigheter 

 
-  

 
Balans mellan professionalism och 

att vara känslomässigt involverad.  

Participants also discussed how personal 

feelings in relationships can motivate some 

nurses to do “too much” or go “above and 

beyond” for clients and families. 

 

Personliga känslor i 

relationen kan leda till att 

sjuksköterskan gör mer än 

vad som är hens uppgifter. 

 

 

Personliga känslor 

 

- 

 

Balans mellan professionalism och 

att vara känslomässigt involverad. 
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Meningsbärande enheter (4) 4 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Underkategori Kategori 

The nurses in these relationships should be 

able to develop trust, provide counseling to 

patients and families, relieve pain, assist 

patients in living their remaining life as 

meaningfully as possible, facilitate death 

acceptance, and stay with the dying persons 

until the end. 

 

 

Sjuksköterskor ska 

utveckla tillit, ge 

rådgivning till 

patienter/familj, lindra 

smärta, göra patientens liv 

meningsfullt, underlätta 

döden acceptans, samt att 

bo med döende personer 

till slutet. 

 

 
Stödjande roll 

 
-  

 
Upprätthålla livskvalitet.  

 

It was essential for achieving knowledge 

about each unique person and his or her 

family members to be able to provide them 

with open and correct information in a way 

that they could understand and ultimately 

support the dying person to live his or her 

remaining life as meaningfully as possible. 

 

 

Kunskap om varje unik 

person är nödvändig för att 

stödja en döende person så 

hen kan leva så 

meningsfullt som möjligt 

den sista tiden. 

 

Se individen som unik 

 

- 

 

Upprätthålla livskvalitet. 
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