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 Abstrakt 

Palliativ vård är ett relativt nytt begrepp inom omvårdnaden, be-
greppet palliativ innebär att lindra symptom utan att bota. Sjukskö-
terskor som arbetar inom området blir utsatta för en arbetsmiljö som 
bitvis kan upplevas som skrämmande, samtidigt som det ibland är en 
givande och utvecklande miljö. Syftet med denna litteraturstudie var 
att utröna hur sjuksköterskor upplever den palliativa vården. 12 ve-
tenskapliga artiklar analyserades med manifest kvalitativ innehålls-
analys. Analysen resulterade i fyra slutkategorier: Att få utrymme att 
ventilera sina känslor, att nå fram till patienter och närstående, att 
känna stress och hjälplöshet och att arbetet känns givande och ut-
vecklande. Kommunikation blev ett nyckelord för sjuksköterskorna, 
både i form av att få ge uttryck för sina egna känslor och att försöka 
nå fram till patienter och närstående. Många sjuksköterskor upplev-
de stress över sin arbetssituation samtidigt som det fanns sjukskö-
terskor som upplevde det motsatta. Då palliativ vård som ämne är 
relativt nytt önskar vi att ytterligare forskning, framförallt svensk 
sådan då det inte alltid går att överföra utländsk forskning på grund 
av skillnader i kultur. 

Nyckel ord: Sjuksköterskors upplevelse, palliativ omvårdnad, 
stress, erfarenhet, kommunikation. 
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Medellivslängden för män 1999 var 77,1 år och för kvinnor 81,9 år. Mer än hälften som dör är 

över 80 år och mer än 90 % som dör är ålderspensionärer. Hjärt- och kärlsjukdomar står för 

över hälften av dödsfallen, och tumörsjukdomar står för en fjärdedel. Dödsfallen i cancer ökar 

i takt med att medellivslängden ökar. Då det bara är ca 18 % av alla dödsfall som obduceras 

finns det en stor osäkerhet i dödsfallsstatistiken. Livets slut delas in i tre faser, döendet, hän-

delsen att dö och tillståndet död. Palliativ vård delas in i två faser, en tidig som är i tid lång 

(månader, år) och den sena som är i tid kort (dagar, veckor) (SOU 2001:6).   

Ordet palliativ kommer från den latinska termen to palliate som betyder att lindra symptom 

utan att bota (Romesberg, 2004). Palliativ vård går ut på att hantera fysiska, känslomässiga 

och själsliga behov hos patienter som är terminalt sjuka. Denna vård ska komplettera den tra-

ditionella vården. Palliativ vård handlar om att dämpa illamående, smärta och andnöd samt att 

skapa en trygg och säker miljö för patienten (Blum, Ellis & Quaglietti, 2004). Palliativ vård 

ska vara en sammansatt tvärprofessionell vårdinsats som syftar till en aktiv helhetsvård av pa-

tienten och dess närstående, det ska inte vara sporadiska insatser på enskilda problem. Pallia-

tiv vård ska erbjudas alla människor som är behov av den (SOU 2001:6). 

Enligt WHO är definitionen för palliativ vård: Att dämpa smärta och andra obehagliga symp-

tom; att bekräfta liv samt att betrakta att dö som någonting normalt; att varken påskynda eller 

fördröja döendet; att integrera både de psykologiska samt de själsliga aspekterna i omvårdna-

den; att hjälpa patienten att kunna leva så aktivt som möjligt innan döden inträffar; att genom 

stöd underlätta för familjen att klara av sjukdomstiden och bortgången av patienten; att för-

stärka livskvaliteten och om möjligt påverka sjukdomsförloppet positivt. Palliativ vård ska 

även i ett tidigt skede integreras i behandling som har för avseende att förlänga liv, detta för 

att kunna undersöka vad som behövs för att bättre förstå och behandla plågsamma kliniska 

bekymmer (WHO, 2005). 

Närstående till en patient som vårdas palliativt har två roller, både som vårdgivare och som 

närstående i behov av anhörigvård. Det kan bli en stor belastning att leva en så ambivalent 

tillvaro, därför behöver de närstående utbildning och stöd. Kommunikation mellan personal, 

närstående och patient är mycket viktiga och avgör hur patient och närstående upplever den 

sista tiden. Brist på kommunikation kan leda till att patient och närstående lämnas till sina 

egna funderingar och rädslor. Dessutom kan avsaknad på förtroende till personalen leda till att 

många frågor förblir obesvarade hos närstående långt efter personen är död. Föregripande 

sorg kan för anhöriga vara ett sätt att förbereda sig på att den sjuke slutligen dör, under för-
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loppets gång kan det ge känslor som maktlöshet, isolering, ilska och förtvivlan, ibland kan 

dödsångest och kroppsliga symtom uppstå. Vanligen så eskalerar dessa känslor i takt med att 

sjukdomen förvärras. Då själva döden inträffat påbörjas sorgearbetet som kan ta sig många ut-

tryck, viktigt är att de närstående får stöd även efter den sjukes död (Ternestedt, 2004).  

 

Patienter kan uppleva förvirring, rädsla och dödsångest i transitionen från kurativ till palliativ 

vård. Det är vanligt att patienterna inte vet vad palliativ vård innebär. Då är det viktigt att per-

sonalen upplyser om detta och att personalen tar sig tid för att besvara frågor som kommer 

upp. Den upplevda rädslan är oftast kortlivad, upplevelsen av god omvårdnad såväl som lugn 

och fridfull atmosfär gör att patienterna slappnar av och accepterar den palliativa vården. 

Ibland kan patienter på en palliativ vårdavdelning i början hoppas på ett botemedel mot sin 

sjukdom, med tiden accepterar dock patienterna sin dödlighet och inser att botemedel ej finns. 

Tillgång till information angående palliativ vård har visat sig vara viktigt och avgörande för 

upplevelsen av vårdtiden både för patienter och anhöriga, tyvärr får patienter sällan tillgång 

till den informationen förrän de hamnar på en avdelning (Devery & Ronaldson, 2001). 

 

Då vården ändrar inriktning från kurativ till palliativ vård ändras även vårdfilosofin, vårdper-

sonalen måste acceptera att inte längre kunna bota patienten.  Vårdpersonalen kan däremot 

lindra de plågor som sjukdomen utsätter människan för. Målet för palliativ vård är att ge pati-

enten en möjlighet att leva meningsfullt och att uppleva en värdig död, för att detta ska vara 

genomförbart måste sjuksköterskan sätta sig in och skapa sig en förståelse för patientens be-

hov och situation (Devery & Ronaldson, 2001). Att lindra patientens plågor kallas för system-

kontroll och innebär att vårdpersonalen aldrig får utsätta patienten för behandling som kan 

förlänga döendet eller öka lidandet. Sjuksköterskans uppgift begränsas inte till att vara ett stöd 

för den sjuke individen utan även ett stöd för dess närstående, detta gäller före och efter pati-

enten har gått bort. Palliativ vård innebär en helhetsvård av patienten och dennes familj, detta 

sker genom engagemanget av hela vårdlaget med sjuksköterskan som nav. Vid vård av en pa-

tient gäller det att se människan bakom sjukdomen och ha fokus på helheten (Gunnars, 1995, 

s.238- 239). Det är visat att sjuksköterskor som skapar en relation till sina patienter ofta har en 

holistisk omvårdnadsinställning, vilket innebär att sjuksköterskan får större insikt i patientens 

behov. I förlängningen innebär det att sjuksköterskan även får insikt i patientens outtalade be-

hov.  Sjuksköterskan blir förutom sin roll som vårdare även en vän till patienten (Chui & 

Mok, 2004).  
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Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ om-

vårdnad. 

 

Metod 
Litteratursökning 

Vi gjorde sökningen av artiklar via Internet i databaserna; Medline, Academic search, Cinahl, 

ERL Web SPIRIS och Pub Med. Vi begränsade till artiklar skrivna 1995 eller senare, samt att 

artiklarna skulle vara peer reviewed. Sökorden vi använde var: hospice, palliative, nurse, 

nursing, nurses, care, experience, lived experience. Dessa sökord användes i olika kombina-

tioner för att ge en stor bredd på sökningen. Totala antalet artiklar som kom fram via de sök-

ord vi använde var 296, genom att läsa abstrakten på dessa fick vi fram 41 artiklar som stäm-

de med syftet. När vi läste igenom hela artiklarna så hittade vi 12 artiklar som stämde med 

syftet och har använts som grundmaterial till litteraturstudien. Dessa 12 artiklar finns presen-

terade i Tabell 1. Artiklarna var primärdokument.  

 

Analys 

Kvalitativ forskning tenderar att vara holistisk, alltså en strävan mot att förstå helheten i de 

upplevelser som undersöks (Polit & Hungler, 1999, s. 239). Kvalitativ innehållsanalys är en 

forskningsmetod som ger ett systematiskt och objektivt verktyg för att samla fakta från det 

skrivna, talade och visuella. Kvalitativ innehållsanalys görs för att kunna förklara och beskri-

va specifika fenomen och därigenom skapa insikt och kunskap om fenomenet. Då kvalitativ 

innehållsanalys har sin fokus på mänsklig kommunikation är det en användbar metod för att 

få fram de senaste forskningsresultaten inom det område som studeras (Downe- Wambolt, 

1992). I en kvalitativ analys tar forskaren ut textenheter som sedan ska samanställas till kate-

gorier, det är då viktigt som forskare att läsa den omkringliggande texten runt den textenhe-

ten. Detta för att se att textenheten inte tas ur sitt sammanhang och får en ändrad innebörd 

(Burnard, 1991).  

 

De artiklar vi hade till vårat förfogande analyserade vi med manifest innehållsanalys, med 

detta menas att vi utgår från det skrivna dvs. att vi gör vårt bästa för att inte tolka eller läsa 

mellan raderna i materialet (Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255). Analysen går ut på att 

sammanställa textmassor till ett överskådligt material sorterat i kategorier. Analysen av mate-

rialet gick till så att vi började med att läsa igenom de artiklarna som vi hittat. Vidare tog vi ut 
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textenheter som stämde överens med den frågeställningen vi hade. I samband med att vi ska-

pade att-satser översatte vi materialet så att att-satserna blev på svenska. Att-satser är ett sätt 

att kondensera textenheten samtidigt som det skapar en liknande meningsbyggnad på materia-

let. Att-satserna sattes sedan samman till kategorier i flera steg och kom slutligen att bilda 

slutkategorier. För att vi skulle kunna hålla reda på ursprunget från var att-satserna kom ifrån, 

så fick varje att-sats en specifik identitet som härledde till vilken artikel den kom ifrån.  

 

Varje nyskapad kategori kontrollerades mot frågeställningen, tidigare led i kategoriseringen 

och de ursprungliga textenheterna för att se att det inte skedde avvikelser från ursprunget. 

Slutkategorierna ska vara varandra uteslutande och ska stämma överens med syftet. För att 

kunna validera de slutkategorier som vi kommit fram till samlade vi textenheterna under varje 

kategori och gick därefter på nytt igenom dessa för att kunna säkerställa resultatet (jmf. Dow-

ne-Wamboldt, 1992).  

 
 
Tabell 1 Översikt över artiklar ingående i analysen (n= 12) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
     
Andrew & Why-
te, 2004 

Kvalitativ Tio sjuksköterskor Kvalitativa intervju-
er. Beskrivande kva-
litativ innehållsanalys 

Fem teman framkom, 
distriktsköterskans 
roll, känna familj och 
patient, primärvård/ 
sjukhusmiljö, uppfatt-
ningen om palliativ 
cellgiftbehandling, 
osäker grund. 

     
Barbato et al., 
2004 

Kvalitativ Åtta kvinnliga och en 
manlig sjuksköterska 

Semistrukturerade in-
tervjuer. Beskrivande 
kvalitativ innehålls-
analys 

Att stressen på sjuk-
sköterskor från smärt-
patienter kan minskas 
genom utbildning  

     
 
Beale & Wilkes, 
2001 

Kvalitativ Tjugo sjuksköterskor Djupa intervjuer. 
Kvalitativ innehålls-
analys 

Hur sjuksköterskor 
upplever stress från 
patienter som vårdas 
palliativt i hemmet 

     
Berterö, 2002 Kvalitativ Sex sjuksköterskor Kvalitativa intervju-

er. Fenomenologisk 
analys 

Fyra teman framkom, 
utmaning, kontroll 
frustration och förhål-
lande 

     
 
Bruneau & Elli-
son, 2004 

Kvalitativ/ 
kvatitativ 

Arton sjuksköterskor Semistrukturerade in-
tervjuer. Tematisk  
innehållsanalys 

Ingen mätbar minskad 
stress genom stress-
hanterings program-
met  
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Tabell 1 (forts.) 
Författare, år Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd 
     
Clinton et al, 
1999 

Kvalitativ 167 sjuksköterskor Data insamlad från 
nedskrivna händelser. 
Tematisk 
innehållsanalys 

Vikten av kommuni-
kation 

     
Curran & Mcilfa-
trick, 1999 

Kvalitativ Elva sjuksköterskor Fokus grupper. Kva-
litativ innehållsanalys 

Uppfattningen av pal-
liativ omvårdnad 

     
 
Dierckx De Cas-
terle et al, 2001 

Kvalitativ Tio sjukssköterskor Semistrukturerade in-
tervjuer och observa-
tioner. Constant 
comparative analys 
metod 

Strävan efter att jobba 
välorganiserat och att 
strävan efter att öka 
välmåendet hos pati-
enterna 

 
Dowell, 2002 Kvaliativ Trettio Sjuksköterskor Semistrukturerade in-

tervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys 

Sex huvudfynd, kun-
skap och förståelse, 
attityd och upplevelse, 
kommunikation, ut-
bildning och träning, 
stöd till anställda, ut-
föranden och beteen-
den 

     
Ellershaw et al, 
2003 

Kvalitativ Femton sjuksköters-
kor 

Semistrukturerade in-
tervjuer. Kvalitativ 
innehållsanalys 

LCP förbättrade kon-
takten med patienter 
och anhöriga 

     
 
Glass et al, 1997 Kvalitativ Femton sjuksköters-

kor 
Historie berättande. 
Tematisk 
innehållsanalys 

Nio huvudfynd, hante-
ra döden, skapa kon-
takter, skapa kontrakt, 
agera advokat, bygga 
relationer, kräva stöd 
från familjen och kol-
legerna, och vara in-
volverad i problem 

     
Nordgren & Ols-
son, 2004 

Kvalitativ Tre undersköterskor, 
fyra sjuksköterskor 
och två läkare 

Semistrukturerade In-
tervjuer, Constant 
comparative analys 
metod 

Tre huvudfynd, en 
värdig död, förutsätt-
ningar för att utföra 
god palliativ vård, och 
hinder 
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Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras i brödtext med re-

ferenser till de vetenskapliga artiklar som ingår i analysen och valideras med citat. 

 
Tabell 2 översikt över kategorierna (n=4) 

Kategorier 
Att få utrymme att ventilera sina känslor  

Att nå fram till patienter och närstående 

Att känna stress och hjälplöshet 

Att arbetet känns givande och utvecklande 

 

Att få utrymme att ventilera sina känslor  

Det framkom i studierna att det var viktigt att få öppna sig och samtala med någon inom per-

sonalen. Både informella samtal och kontinuerlig debriefing gav lättnad (Barbato, Cooper, 

White & Wilkes, 2004; Beale & Wilkes, 2001). Sjuksköterskorna kände att även anhöriga var 

en källa till stöd inom den palliativa vården (Glass, Mcfarlane, Stirling & Taylor, 1997). Det 

var inte är alla som tyckte det var enkelt att prata ut om sina känslor. Samtidigt som det fram-

kom att de flesta tyckte det var väldig värdefullt att få ventilera sina bekymmer om det bara 

fanns tillfälle för det (Beale & Wilkes, 2001; Bruneau & Ellison, 2004). Att känna att proble-

men reds ut allteftersom de uppstår upplevdes som en bra personalpolitik (Dowell, 2002). Att 

sjuksköterskorna själv fick välja vem de skulle öppna sig till upplevdes för en del som viktigt.  

Det framkom att sjuksköterskor kände behov av att få prata ut om sina upplevelser inom den 

palliativa vården (Ellershaw, Gambles, Jack & Murphy, 2003; Bruneau & Ellison, 2004). I 

vissa av studierna framkom det att sjuksköterskorna upplevde en brist på stöd, som i sin tur 

ledde till känslor av isolation både på och utanför arbetsplatsen. Bristen på möjligheter att pra-

ta igenom det som upplevts gav även känslor som utmattning och ensamhet (Barbato et al, 

2004; Beale & Wilkes, 2001). 

 

Colleague support was needed from other nurses and supportive 
doctors, so that there was backup and there was not a sense of work-
ing in isolation. (Glass et al, 1997, s. 257) 
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För att kunna fokusera på jobbet de ska utföra och inte bli för känslostyrd i jobbiga situationer 

så valde en del sjuksköterskor att inte engagera sig för mycket i de enskilda patienterna, det 

uttrycktes som att jobba professionellt och hålla distans (Dierckx De Casterle, Georges & 

Grypdonck, 2002; Glass et al, 1997). Distansen sågs som en viktig detalj i att inte ta med sig 

jobbet hem. Den känslomässiga belastning upplevdes som förvärrad då sjuksköterskorna kän-

de närhet och samhörighet med de lidande patienterna, även händelser i sjuksköterskornas 

egna liv kunde påverka upplevelsen av de lidande patienterna. En del sjuksköterskor kunde 

uppleva lidandet så svårt att de blev utbrända. Även privatlivet blev påverkat till den grad att 

sjuksköterskorna kände att de inte kunde sluta fundera över arbetssituationen (Barbato et al, 

2004). Sjuksköterskorna kände att då det inte fanns någon tilltro mellan professionerna så var 

det svårt att få arbetet att fungera, det upplevdes svårt då arbetsgivaren inte hade någon för-

ståelse för vad det palliativa arbetet gick ut på (Berterö, 2002; Dowell, 2002).  

Some nurses expressed a general feeling of isolation, not being  
able to find the support they needed from work colleagues.  
(Barbato et al, 2004, s. 441) 

 

  

Att nå fram till patienter och närstående  

Att skapa relationer med patienten och dess närstående är en viktig detalj i omvårdnaden, det-

ta för att skapa tilltro och en känsla av trygghet hos patient och närstående (Andrew & Whyte, 

2004; Dowell, 2002; Glass et al,1997). Den palliativa vården gör att sjuksköterskor skapar en 

väldigt nära relation med patienten, den relationen beskrevs som äkta (Berterö, 2002; Dierckx 

De Casterle et al, 2002).  Sjuksköterskorna visade sitt stöd till patienter och närstående genom 

empati, medkänsla och att respektera individernas integritet (Nordgren & Olsson, 2003). En 

känsla som framkom var att oavsett hur upptagna sjuksköterskorna var så fanns det tid över 

för ett kort samtal med patienterna (Bruneau & Ellison, 2004). Närheten till patienten kändes 

för många sjuksköterskor som en relation där sanningen förväntades av dem både som vän 

och sjuksköterska (Glass et al, 1997; Curran & Mcilfatrick, 1999; Clinton, Hart, McGrath & 

Yates, 1999).  För att få kontakt med patienten och förstå deras situation ansågs det viktigt att 

även kunna tolka ansiktsuttryck och kroppsspråk för att kunna befrämja patienternas välmå-

ende (Nordgren, Olsson, 2003) Upplevelsen av att sjuksköterskorna kunde vara lugnande bara 

genom att närvara i det tysta och visa sin tillgänglighet framkom i Dierckx De Casterle et als 

(2002) studie. Då sjuksköterskorna ska ge ett svårt besked till en patient är det viktigt att an-

vända ett språk som patienten förstår, det är viktigt som sjuksköterska att kunna samtala om 



 10

svåra ämnen som döden och inse att döden är en del av arbetet som palliativ sjuksköterska 

(Dierckx et al, 2002; Glass et al, 1997).  

 

Relationships with patients were described as friendships, as “get-
ting through to the patient”, and as a high standard of care and de-
gree of involvement. (Glass et al, 1997, s. 255) 
 

 

Att känna stress och hjälplöshet 

Upplevelsen av stress för sjuksköterskorna tog sig många former, sjuksköterskorna beskrev 

det som: svårigheter att sätta gränser, att uppleva tiden som en stressfaktor, att uppleva en död 

som inte är lugn och fridfull som jobbig, att försöka prata med läkare angående behandling, 

konflikter inom arbetsgruppen och att inte kunna ge patienterna den service de förtjänar (And-

re & Whyte, 2004; Beale & Wilkes, 2001). En del sjuksköterskorna upplevde frustration och 

stress då det inte fanns tillräckligt med tid och en döende blev lämnad och dog ensam (Beale 

& Wilkes, 2001). Det fanns sjuksköterskor som inte upplevde stressen som något negativt 

utan ansåg sig vara väl förberedda på att hantera de situationer som dök upp inom yrket (Bru-

neau & Ellison, 2001). 

 

 Stress was identified as relating to frustrations at not being able to 
 provide the service they felt the patient would have deserved. (An
 drew & Whyte, 2004, s. 114) 
 

Vissa av sjuksköterskorna i studierna av Bruneau och Ellison (2004) och Clinton et al (1999) 

ansåg att det fanns svårigheter i att samtala och ge stöd åt patienter och närstående när det 

handlar om döden och döendet. Svårigheterna låg framför allt i problematiken att hitta rätt ord 

och att finna ämnet obehagligt, av detta uppstod en känsla av hjälplöshet hos sjuksköterskor-

na. Då sjuksköterskorna skulle samtala med patienter och närstående upplevdes det som ett 

problem att inte veta vad patienten och närstående visste om sin sjukdom (Clinton et al, 1999; 

Curran & McIlfatrick, 1999). En annan upplevelse som uppfattades som jobbig av en del 

sjuksköterskor var då patienterna och deras familjer inte accepterade vården och levde i för-

nekelse (Beale & Wilkes, 2001; Glass et al, 1997). 

 

The hardest part for me was the fact that they were in denial be-
cause it meant that a lot of your language was guarded and you 
really couldn’t discuss a whole lot openly. They really didn’t want to 
know what was going to happen… (Beale &Wilkes, 2001, s. 310) 
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Upplevelsen av misslyckande framkom bland annat då sjuksköterskorna upplevde misslyck-

anden i försöken att lindra patienters smärtor och lidanden, detta gav känslor av maktlöshet, 

otillräcklighet och hjälplöshet (Barbato et al, 2004; Beale & Wilkes, 2001; Dierckx De Cas-

terle et al, 2002). En del av känslan av misslyckande grundade sig på upplevelsen att inte ha 

nog med kunskap om palliativ vård och smärtlindring, därför kände en del av sjuksköterskor-

na att de önskade mer utbildning (Barbato et al, 2004; Nordgren & Olsson, 2003). Känslan av 

att svika patienterna fanns med i sjuksköterskornas berättelser, känslan fanns med både i form 

av att situationerna inte fick önskad utgång trots att de gjorde allt de kunde och frustrationen 

att inte ha möjlighet att göra nog för patienterna (Andrew & Whyte, 2004; Glass et al, 1997; 

Nordgren & Olsson, 2004). Detta blev ännu tydligare hos de sjuksköterskor som var nya och 

inte hade nog med erfarenhet för att hantera de känslor av frustration och svek som kom fram 

(Dowell, 2002). Ibland upplevde sjuksköterskorna att de var tvungna att genomföra åtgärder 

som var smärtsamma för patienterna (Nordgren & Olsson, 2003). Sjuksköterskor i studien 

gjord av Andrew och Whyte (2004) och Nordgren och Olsson (2003) upplevde att det inte var 

etiskt rätt mot patienter då de får genomlida tillsynes onödiga behandlingar som inte hjälper.   

 
You know they need it and you really are doing everything that you 
can, but sometimes you feel that you let them down. (Andrew & 
Whyte, 2004, s. 114) 

 

Att arbetet känns givande och utvecklande 

Det visade sig att sjuksköterskor kände det som en utmaning att hjälpa patienter genom en 

svår period, de kände att de fick mycket tillbaka och kände sig betydelsefulla och tillfredställ-

da av att ha utfört någonting bra för en patient (Andrew & Whyte, 2004; Berterö, 2002; Glass 

et al, 1997). I studien gjord av Berterö (2002) beskrivs det att sjuksköterskorna kände att varje 

ny situation gav erfarenhet och lärde dem något nytt. Med erfarenheten kom en känsla av att 

ha bättre förmåga, kompetens och intuition, sjuksköterskorna kände sig då bättre förberedda 

till att utföra palliativ vård (Barbato et al, 2004; Dierckx De Casterle et al, 2002; Nordgren & 

Olsson, 2003). Sjuksköterskor som hade arbetslivserfarenhet ansåg att deras erfarenhet gjorde 

att de inte var lika känsliga som då de började inom yrket (Barbato et al, 2004). Sjuksköters-

korna i studierna av Barbato et al, (2004), Nordgren och Olsson (2003) beskrev hur de lade 

stor tyngd på att lindra patienternas lidande och att ge patienterna en värdig död.  
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 The focus of palliative nursing is the supportive care of dying peo
 ple, therefore the theme of dealing with death featured in all of the 
 transcripts, and was not surprising, a key component in explaining 
 the nature of palliative nursing. (Glass et al, 1997, s. 255) 
Diskussion 
 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av palliativ omvård-

nad. Studien resulterade i fyra kategorier: att få utrymme att ventilera sina känslor, att nå fram 

till patienter och närstående, att känna stress och hjälplöshet och att känna arbetet som givan-

de och utvecklande.  

 

I kategorin att få utrymme att ventilera sina känslor framkom det att sjuksköterskorna tyckte 

det var viktigt att kunna samtala med någon om sina känslor, det var dock inte alla som tyckte 

att det var lätt.  I en studie skriven av Brocklehurst, Teasdale och Thom (2000) står det att 

skillnaden mellan sjuksköterskor som fått handledning och inte fått handledning inte är påvis-

bar när det gäller antal utbrända. De som hade fått handledning upplevde att de hade bättre 

tillgång till stöd och att de hanterade arbetet bättre än de sjuksköterskor utan handledning, de 

som framför allt upplevde de positiva sidorna av handledning var de nyutexaminerade sjuk-

sköterskorna. 

 

Brocklehurst et al (2000) beskriver att det är viktigare med kontinuerliga samtal än att ha spe-

cifikt stöd vid situationer som upplevs belastande för sjuksköterskor. Studien beskriver att 

sjuksköterskor använder sina arbetskollegor för att få omedelbart stöd och råd, medan kurato-

rer utnyttjades för att reflektera på arbetssituationer och etiska dilemman. Även studien av 

Bengtsson, Brink och Olofsson (2003) belyser det viktiga att ha erfarna handledare och erfar-

na arbetskollegor till vilka sjuksköterskorna kan vända sig för att prata om sina upplevelser. 

Upplevelsen av uppmuntran och stöd från arbetsgruppen och arbetsledare är enligt Bengtsson 

et al (2003) viktigt för att sjuksköterskor ska trivas och stanna inom yrket. 

 

Inom den Amerikanska militären är det vanligt att använda en metod som heter CISD (Criti-

cal incident stress debriefing) för att hantera svåra situationer. Den används för att förhindra 

eller mildra PTSD (Posttraumatic stress disorder). På försök har nu CISD börjat användas 

inom vården i USA. Metoden går i stora drag ut på att ge personen i fråga upprepade möjlig-

heter att pratat ut om händelsen, få uppmuntran och personligt stöd. Debriefingen ska ske 

inom 24 till 72 timmar efter upplevelsen och det ska ske vid upprepade tillfällen. Det ska även 
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finnas en uppföljning efter den akuta perioden. Målet med den snabba insatsen av debriefing 

är att ge mindre belastning, göra dem medvetna om att hjälp finns att tillgå, öka den känslo-

mässiga stabiliteten och få tillbaka personens arbetsförmåga så fort som möjligt (Hollister, 

1996). Vi anser att denna metod skulle ligga som en bra grund för att öka sjuksköterskornas 

möjlighet till en bra psykisk arbetsmiljö.  

 

I kategorin att nå fram till patienter och närstående kom det fram att relationen till dem anses 

vara viktig. Sjuksköterskorna ansåg att de oavsett stress och tidsbrist hade tid för att samtala 

lite kort med patienterna. Då inte alla patienter är kapabla eller har viljan att använda verbal 

kommunikation så var det viktigt för sjuksköterskorna att kunna tyda ickeverbal kommunika-

tion. Davidhizar och Newman (1994) beskriver tystnaden som början till ickeverbal kommu-

nikation. Om sjuksköterskan känner sig obekväm och försöker bryta tystnaden med ord kan 

innebörden i den ickeverbala kommunikationen gå förlorad. Tystnad har olika innebörd bero-

ende på kulturella skillnader, vanligt är att urinnevånare har tystnaden som ett sätt att visa re-

spekt för det som sagts och anser att småprat för att dämpa tystnaden är respektlöst. Sjukskö-

terskor kan använda tystnaden som ett sätt att berättiga patienter och närstående till att prata.  

 

Ickeverbal kommunikation är beroende av kroppens uttryck, sjuksköterskor bör vara medvet-

na om sitt eget och även kunna tolka patienter och närståendes kroppsspråk. Bensing, Caris-

Verhallen och Kerkstra (1999) beskriver att sjuksköterskor inom äldreomsorgen är bättre på 

både tolka och använda sig av ickeverbal kommunikation än vad sjuksköterskor på sjukhusen 

är. Inom äldreomsorgen är det vanligt att sjuksköterskor använder ickeverbal kommunikation 

med patienterna som underlag för journalanteckningar. 

 

Donovan, Hutchison och Kelly (2003) beskriver i sin studie att det är viktigt för sjuksköters-

kor att träna på att kommunicera. För att träna på att kommunicera så har en metod som är 

vanlig bland läkar- och tandläkarstuderande använts. Metoden gick ut på sjuksköterskorna 

blev konfronterade med simulerade patienter som satts in i en förbestämd situation, utifrån 

denna situation får då sjuksköterskan lära sig att kommunicera på ett bra sätt. Genom att öva 

på kommunikation ökade självförtroendet och sjuksköterskorna kunde därigenom utstråla mer 

säkerhet och trygghet.   
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I en studie gjord av McCabe (2003) beskrivs patienters upplevelser av hur bra sjuksköterskor 

är på att kommunicera med dem. Patienterna upplever sjuksköterskorna bra på att kommuni-

cera då de sätter patienten i centrum för konversationen. Vidare anser patienterna det som vik-

tigt då sjuksköterskorna tar sig tid för patienten och verkligen lyssnar till vad patienten har att 

säga. Att som sjuksköterska visa patienterna empati genom att engagera sig i patientens käns-

lor ansågs även det som viktigt.       

 

 

I kategorin att känna stress och hjälplöshet framkom det att känslan av misslyckande hade 

många grunder, bland annat så upplevdes oförmågan att dämpa smärta, brist på kunskap och 

inte ha möjlighet att göra nog för patienten som grunder för känslan av misslyckande. I likhet 

med Gallagher, Johnston, McDonnell och Mcglade (2002) så upplevde mer än tre fjärdedelar 

av sjuksköterskorna att de saknade tillräcklig kunskap, erfarenhet och utbildning för att ta 

hand patienter som vårdas palliativt, sjuksköterskorna upplevde också att den allmänna stres-

sen på arbetet underminerade deras möjligheter till god palliativ vård. 

 

I studien gjord av Fagerberg (2004) går det att läsa att på avdelningar där det saknas personal 

eller saknas personal med tillräcklig erfarenhet, upplevde sjuksköterskorna att det var svårare 

att utföra god omvårdnad. Det kommer även fram att erfarna sjuksköterskor känner ett stort 

kontrollbehov och därigenom upplever stress när de jobbar med oerfarna sjuksköterskor som 

de inte känner.  

 

I studien gjord av Bengtsson et al (2003) framkommer det att sjuksköterskor inom palliativ 

vård upplever stress om målet med verksamheten inte är tydligt identifierat. Brist på bekräf-

telse från arbetsledning och arbetskamrater förstärker rädslan av att göra misstag och känslan 

av att inte räcka till. Därför är det viktigt med bra handledning från arbetsledare för att inte 

sjuksköterskorna ska känna sig ensamma i sin yrkesutövning. Handledningen kan komma 

som positiv eller negativ feedback eller bara ett allmänt samtal. Att kunna samtala om sin si-

tuation visade sig dämpa stress och ovisshet hos sjuksköterskorna. Även om det finns perso-

ner inom arbetsgruppen som sjuksköterskorna kan vända sig till så kan tidspress begränsa 

möjligheterna till samtal. 

 

Davies, Lipp och Mirando (2005) beskriver ett sätt att föra in evidensbaserad omvårdnad på 

palliativa avdelningar på sjukhus i Storbritannien. Försöken höll på i ett år och gick ut på att 
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införa det som kallades ICP (integrated care pathway). I resultatet visade det sig att sjukskö-

terskorna kände sig tryggare i sin arbetsroll då de genom information hade fått kunskap för att 

hantera svåra situationer men även att sjuksköterskorna kände sig tryggare i sin roll som 

handledare för ny personal. En viktig del av ICP är att sjuksköterskorna med erfarenhet av 

palliativ vård skulle ge stöd åt personal med mindre erfarenhet. 

 

I kategorin att arbetet känns givande och utvecklande visade sig det att sjuksköterskor som 

hjälpte patienter genom en svår period kände sig betydelsefulla och uppskattade, detta gav 

nya erfarenheter och med det en känsla att ha bättre kompetens till att utföra palliativ omvård-

nad. I en japansk studie skriven av Yamauchi (2001) framkommer det att självförtroende 

grundar sig på att ha erfarenhet inom yrket. Yamauchis forskning pekar mot att det borde vara 

mycket träning på de tekniska delarna (fysiska undersökningar) under utbildningen till sjuk-

sköterska, detta för att den nyutexaminerade sjuksköterskan ska känna sig trygg i det tekniska 

och kunna fokusera på omvårdanden. Att använda de kunskaper som sjuksköterskan förvärvar 

under utbildningen så ofta så möjligt anses som viktigt för att få ett tryggt och säkert arbets-

sätt. Forskningen visade även på att sjuksköterskor med lång erfarenhet hade bättre kunskaper 

att utföra och tyda korrekta fysiska undersökningar, detta trots att sjuksköterskorna med lång 

och kort erfarenhet hade samma utbildning. I studien gjord av Fagerberg (2004) står det att 

sjuksköterskor med erfarenhet har en mer holistisk syn på vården, samtidigt som nyutexami-

nerade sjuksköterskor har en tendens att fokusera mer på de enskilda medicinska problemen.  

 

I en studie gjord av Ellershaw, Gambles, Hutchison, Jack, Murphy, & Saltmarsh (2004) fram-

kommer det att sjuksköterskor upplever vården mer givande och utvecklande då det finns en 

nedskriven vårdform. Vidare så anser sjuksköterskorna att ha en nedskriven vårdform gör att 

nya sjuksköterskor lättare kommer in i rollen som sjuksköterska. Studien visar även på att 

sjuksköterskor får stor erfarenhet mycket fortare då det finns en nedskriven vårdform.  

 

Då vi genom våra artikelsökningar har stött på många artiklar från England och Australien 

och förhållandevis lite från Sverige, så önskar vi mer forskning om upplevelsen av att vårda 

palliativt i Sverige.  

 

Då vi arbetade med artiklarna och textmassorna hade vi fyra kriterier som vi följde för att 

göra studien tillförlitlig. Dessa var pålitlighet, som innebar att vi beskrev processen för att 

studien skulle kunna upprepas, överförbarhet som innebär att resultatet ska kunna överföras 
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på personer i liknande situationer, slutligen trovärdighet och bekräftelsebarhet där frågan 

ställs om forskarna (vi) har påverkat resultatet och om vi har beskrivit verkligheten och inte 

tolkat, detta löste vi genom att använde en manifest och textnära analysmetod. (Holloway & 

Wheeler, 2002, s. 254-255). Vi känner att vi genom ett noggrant förarbete lyckats bra med att 

hålla oss till de kriterier som vi från början hade för avsikt att använda. Det vi såg som det 

största problemet för skapandet av denna litteraturstudie var tidspressen, detta då vi bara hade 

10 veckor på oss att slutföra den.  

 

En stor hjälp i processen fram till den färdiga litteraturstudien har varit de tre seminarierna 

som varit obligatoriska, dessa var: projektplansseminariet där grunden, syftet, och metoden 

diskuterades i form av opponent – respondentskap, dataanalysseminariet där insamlingen av 

texter och utformningen av kategorier fram till slutkategorier diskuterades och slutligen rap-

portseminariet där uppsatsen gicks igenom fram till diskussionen i form av opponent – re-

spondentskap. Dessa seminarier har gett oss en möjlighet att jämföra arbetet med andra samt 

att får konstruktiv kritik på de enskilda delarna.     

 

Problemet med en litteraturstudie uppkommer om det under processens gång framkommer 

material som inte stämmer in i någon kategori eller textenheter som känns tagna ur sitt sam-

manhang. Om det händer måste forskaren gå tillbaka till original texten för att kontrollera sitt 

tidigare arbete. Graneheim och Lundman (2004) skriver i sin studie att en textenhet i princip 

alltid har flera innebörder och att det är svårt att närma sig en text utan att tolka den. Det stäl-

ler då stora krav på personen som tar ut textenheterna att vara ärlig mot ursprungstexten och 

inte tar textenheterna ur sitt sammanhang för att skapa en annan innebörd. Då vi valde att di-

rekt översätta textenheterna till så kallade att-satser så fanns det en risk att kärnan i textenhe-

ten försvinner, därför har ordböcker, synonymböcker och lexikon varit värdefulla hjälpmedel i 

vårat arbete.  Downe-Wamboldt (1992) skriver att varje slutkategori ska vara varandra uteslu-

tande vilket Granheim och Lundman (2004) anser vara en utopi då texten kan innehålla flera 

budskap, dessutom kan textenheter passa in i flera slutkategorier beroende vilken del som 

forskaren anser vara kärnan i texten. Det finns med andra ord alltid en risk för tolkning. 
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