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Abstrakt 

Palliativ vård är ett tillvägagångssätt som ska förbättra livskvaliteten hos döende 

patienter och deras närstående. Palliativ vård är en del i sjuksköterskeyrket och 

framkallar många tankar och känslor hos sjuksköterskan. Syftet med 

litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom 

palliativ vård av vuxna patienter. Analysmetoden som användes var en kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest ansats. 21 vetenskapliga artiklar analyserades 

och resulterade i tre kategorier: Känslan att vara utanför sitt kunskapsområde, 

känslan att vara tillräckligt rustad och behov av ytterligare utbildning. 

Interventioner som skulle kunna motverka den brist på kunskap som ofta 

beskrevs i resultatet var mer fokus på utbildning inom palliativ vård både under 

sjuksköterskeutbildningen och i den kliniska verksamheten. Även möjlighet till 

reflektion bör erbjudas på arbetsplatser för att öka befintliga kunskaper hos 

sjuksköterskorna. Slutsatser som drogs var att många sjuksköterskor upplever 

brist på kunskap och känner sig oförberedda att bemöta palliativa patienter och 

deras närstående. 

Nyckelord: Litteraturöversikt, palliativ vård, kunskap, sjuksköterskor, 

upplevelser, omvårdnad 
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Personer som vårdas palliativt vill inte att döendeprocessen ska vara smärtsam eller utdragen 

och de vill ha närstående och vårdare i sin närhet. De vill ha fått svar på sina frågor och löst 

alla sina problem innan döden inträffar (Pierson, Curtis & Patrik, 2002). Detta var olika sätt 

som palliativa patienter beskrev den ”goda döden”. I Sverige dör ca 90 000 människor varje 

år och 85 % av dessa dör på någon typ av institution (Johansson & Lindahl, 2012). De två 

vanligaste dödsorsakerna är hjärt- och kärlsjukdomar och därefter tumörsjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2006). 

Enligt världshälsoorganisationen (WHO) definieras palliativ vård som ett tillvägagångssätt 

som ska förbättra livskvaliteten i livets slutskede hos patienter och deras närstående (WHO, 

2015). Palliativ vård inkluderar alla diagnoser och inte endast cancer som oftast förknippas 

med denna typ av vård, det finns en tidig och en sen fas i den palliativa vården. Den tidiga 

fasen är lång och kan pågå i flera år medan den sena fasen är kort och kan pågå i dagar, 

veckor eller månader. (SOU 2001:6). Palliativ vård kan under en lång tid ges tillsammans 

med botande behandling. När den botande behandlingen inte längre har någon effekt övergår 

den till endast palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). 

Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar som innefattar symtomkontroll, samarbete av ett 

mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och relation samt stöd till närstående. 

Symtomkontroll innebär att lindra svåra symtom och smärta samt respektera patientens 

autonomi och integritet. Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag avser ett samarbete 

mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och paramedicinsk personal. Kommunikation 

och relationer har till syfte att främja livskvaliteten hos patienten, genom en bra relation och 

kommunikation mellan arbetslaget, patienter och närstående. Stöd till närstående ska ges 

under sjukdomsförloppet och även efter dödsfallet. Inom den palliativa vården är det viktigt 

att tänka på lika villkor och människans lika värde, där alla har ett lika värde oberoende av 

funktioner och egenskaper som denna människa har i samhället. Vården ska utgå från 

patientens behov och fokusera på människans helhet. Personalen måste ge patienten möjlighet 

till självbestämmande som ofta kan avta i livets slutskede. För att uppnå detta är det viktigt 

med ett sammansatt vårdlag och att det sker ett gott samarbete mellan olika vårdgivare (SOU 

2001:6). Palliativ vård ska vara en del i grundutbildningen för sjuksköterskor, även om 

omfattningen skiljer sig mellan olika lärosäten (Socialstyrelsen, 2006). Vissa sjuksköterskor 

hade inte fått tillräcklig eller ingen utbildning alls inom palliativ vård under deras studietid 

vilket ledde till begränsade kunskaper (Al Qadire, 2014). 
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Idag arbetar en sjuksköterska inom olika verksamheter och olika typer av vårdformer. 

Yrkesområdet omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre. Arbetsuppgifterna är mycket 

varierande beroende på var en sjuksköterska arbetar (Socialstyrelsen, 2005). Det är en del av 

sjuksköterskans arbete att vårda palliativa patienter. Denna typ av vård kan ske på olika 

platser exempelvis på ett sjukhus eller i patientens hem (Johansson & Lindahl, 2012). 

Sjuksköterskor har en del av ansvaret inom beslutsfattandeprocessen i den palliativa vården, 

som bland annat innefattar uppskattning av prognos, se patientens och närståendes behov och 

bedöma hur patienten svarar på en behandling. Sjuksköterskan är ansvarig för att verkställa 

och övervaka vårdplanen, kommunicera med både patienter och dess närstående samt 

upprätthålla ett förtroende mellan patienten och vårdlaget (Patel, Gorawara-Bhat, Levine & 

Shega, 2012). 

En viktig del av sjuksköterskans roll inom den palliativa vården är att hjälpa patienten i 

övergången mellan den kurativa och palliativa vården. Sjuksköterskor agerar som vårdgivare, 

lärare, advokater och handledare. Det viktigaste i denna typ av vård är att patienterna får en 

god bekvämlighet och omsorg. Sjuksköterskan ska dels informera patienterna om olika 

alternativ som finns vid livets slutskede, dels om det finns en specifik vård för dennes 

sjukdom (Lewis, 2013). En sjuksköterska ska ge en palliativ patient hygienisk vård, 

symtomhantering, smärtlindring och även ge känslomässigt stöd. Patienter vill dela med sig 

av olika känslor som hopp, rädsla och förväntningar till sjuksköterskan. Detta leder till att 

fysiska och emotionella krav ställs på sjuksköterskan. Vissa av dessa krav kan göra att 

sjuksköterskan skapar ett avstånd till kraven för att känslorna inte skulle bli för 

överväldigande (Barnard, Hollingum & Hartfiel, 2006). En del sjuksköterskor ser den 

palliativa vården som krävande och är rädda för att deras känslor ska bli alldeles för 

betungande, men samtidigt motiveras de att ge en sådan god palliativ vård som möjligt 

(Johansson & Lindahl, 2012). Detta krävande arbete ställer krav på självförtroende och 

erfarenhet, tillsammans med teoretiska och praktiska kunskaper eftersom arbetet är komplext 

(Watts, 2012).  

Sjuksköterskor vill att patienterna ska få dö fridfullt, med värdighet och bekvämlighet, men 

det krävs mer än så. Det krävs bland annat färdigheter och egenskaper att ge medkänsla, 

professionellt engagemang och att ha goda kommunikationsfärdigheter (Barnard et al., 2006). 

Sjuksköterskor kan känna att det kan vara svårt att ge den vård de vill på grund av tidsbrist 

eller att de inte hade tillräckliga kunskaper. För att kunna ge en god vård behöver 

sjuksköterskan både en teoretisk och erfarenhetsmässig kunskap (Johansson & Lindahl, 
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2012). En sjuksköterska måste vara kompetent och ha varierande kunskaper som 

bedömningsfärdigheter samt uppdaterad kunskap, för att kunna behandla exempelvis 

illamående, smärta och andfåddhet (Barnard et al., 2006). Generellt har sjuksköterskor en 

bristande kunskap gällande palliativ vård (Prem et al., 2012). Det är viktigt i verksamheter att 

lägga tid på utbildning inom denna typ av vård. Det finns olika utbildningsprogram och andra 

resurser för att få en ökad kunskap, såsom utbildning inom exempelvis kommunikation, sorg, 

beslutsfattande och symtomhantering (Ersek & Ferrell, 2005).  

Som ovanstående artiklar nämner finns det brist på kunskap och därför är denna 

litteraturöversikt viktig att genomföra för att se hur sjuksköterskor upplever sin kunskap om 

palliativ vård. Denna studie utfördes för att få en förståelse över vilka känslor kunskaper inom 

palliativ vård framkallar hos sjuksköterskor. Det finns inte mycket skrivet om upplevelsen av 

kunskap inom palliativ vård, då fokus i tidigare studier har varit sjuksköterskors totala 

upplevelser av palliativ vård. 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom palliativ vård av vuxna 

patienter.  

 

Metod 

Denna litteraturstudie hade en induktiv ansats. Med en induktiv ansats menas att författarna 

har gjort ett förutsättningslöst letande i texten utan att gjort antaganden innan studiens start 

(Fridlund, 2012, s.182). Analysen som gjordes var manifest. Detta innebär att en analys görs 

på det som står i texten och att de synliga komponenterna beskrivs. Ingen tolkning av den 

underliggande meningen utförs (Graneheim & Lundman, 2004). 

Litteratursökning  

Innan studien påbörjades utfördes en pilotsökning för att kontrollera om tidigare forskning 

fanns inom området och i vilka databaser litteratursökningen skulle genomföras i. Enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 61) bör pilotsökningar göras i början av en studie 

för att få en överblick över hur mycket forskning det finns inom området samt för att kunna 

avgöra om forskningsfrågan alternativt metoden måste korrigeras. Pilotsökningen visade att 

det fanns tillräckligt material inom området för en vidare litteratursökning. 

Litteratursökningen utfördes i databaserna CINAHL, PubMed och Amed eftersom de 

databaserna var mest relevanta för denna sökning, denna redovisas nedan i Tabell 1. CINAHL 
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är enligt Polit och Beck (2012, s. 100-103) en relevant databas för sjuksköterskor eftersom 

den är mångsidig och inriktar sig på området omvårdnad. Även PubMed var en alternativ 

databas då den innehåller ett stort antal artiklar, även om den var mer inriktad mot det 

medicinska. Kvalitativa studier valdes eftersom sjuksköterskors upplevelser skulle studeras. 

Enligt Willman et al. (2011, s.52) används kvalitativ forskningsmetod för att förklara, 

beskriva och fördjupa förståelse för mänskliga uppfattningar och upplevelser. 

Inklusionskriterier i artikelsökningen var att sjuksköterskans upplevelser av kunskap skulle 

beskrivas, artiklarna avgränsades genom att peer- reviewed, english language och årtal 2003-

2015 valdes som kriterier för sökningen. Dessa årtal valdes för att få nyare vetenskapliga 

artiklar och därmed nyare data. Med peer-reviewed menas att en expert inom området har 

innan publicering granskat artikeln (Willman et al., 2011, s.90). Exklusionskriterier i 

artikelsökningen var sjuksköterskor som vårdar personer palliativt i hemmet, då hemsjukvård 

ofta bedrivs av distriktsjuksköterskor och studien skulle inte fokusera på 

distriktsjuksköterskors upplevelser. Sökorden som användes var: Palliative care, terminally 

ill, end of life care, nurs*, experience, knowledge, terminal care knowledge, palliative care 

knowledge, end of life care knowledge och qualitative. Svensk MeSH användes, det är en 

databas för att få korrekta medicinska termer (Polit & Beck, 2012, s.103). En trunkering 

gjordes på sökordet nurs* som enligt Willman et al. (2011, s.67) utförs för att få med alla 

tänkbara ändelser exempelvis nurses och nursing. Det booleska sökordet AND användes för 

att kombinera de olika sökorden som används för att inrikta och begränsa sökning till ett 

specifikt område. Även det booleska sökordet OR användes för att bredda sökningen genom 

att olika sökords referenser visades samtidigt (Willman et al., 2011, s.72). Först gjordes 

sökningar på de olika sökorden och sen tillsammans i olika kombinationer. Sedan började 

urvalet med att titeln läses och de artiklar som ansågs vara relevanta för syftet valdes ut. 

Sedan lästes de valda artiklarnas abstrakt för att kunna få en uppfattning om studiernas 

innehåll. De artiklar som fortfarande var relevanta lästes därefter igenom helt av båda 

författarna som sammanförde sina tolkningar i kvalitetsgranskningar. Granskningen får mer 

vikt om den utförs av minst två oberoende granskare (Willman et al., 2011, s.93). Dessa 

kvalitetsgranskningar gjordes för att kunna bedöma om artiklarna hade tillräcklig hög kvalitet 

för att kunna ingå i denna litteraturstudie, studier som fick låg kvalitet valdes bort.  
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Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom palliativ vård av vuxna patienter. 

 

CINAHL: 2015-01-23 

Begränsningar som används: Peer-reviewed, English Language och årtal mellan 2003-2015. 

Söknr. *) Söktermer   Antal ref. Använda 

11  #4 AND #2 AND # 3 AND # 6  

0  AND #7   23 2 

12  #1 AND #2 AND # 3 AND #7  144 3 

13  #1 AND #2 AND # 3 AND #6  116  

14  #8 AND #2 AND #3 AND #7  242 1 

 

Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom palliativ vård av vuxna patienter. 

 

PubMed: 2015-01-23 

Begränsningar som används: Årtal mellan 2003-2015. 

Söknr. *) Söktermer   Antal ref. Använda 

15  MSH Palliative care   29913  

16 FT Nurs*   277524  

17 FT Experience   250424  

18 MSH Terminally ill   4213  

19 FT End of life care   30194  

20 FT Knowledge   332116  

25  # 18 AND #16 AND #17 AND #20  

0  AND #21   8 2 

26  #15 AND #16 AND # 17 AND #20 192 1 

27  #15 AND #16 AND #17 AND #21 266  

28  #22 AND #16 AND 17 AND #21 121 3 

 

Amed: 2015-01-23 

Begränsningar som används: Årtal mellan 2003-2015. 

Söknr. *) Söktermer   Antal ref. Använda 

29 MSH Palliative care   9777 

1  MSH Palliative care   16209 

2 FT Nurs*   250971 

3 FT Experience   60399 

4 MSH Terminally ill   4923 

5 FT End of life care   4742 

6 FT Knowledge   61 656 

7 MSH Qualitative   48 011 

8 FT  Palliative care knowledge OR 

 FT terminal care knowledge OR  

 FT end of life care knowledge  332 

9  #1 AND #2 AND # 3 AND # 6  

0  AND #7   40 5 

10  #5 AND #2 AND # 3 AND # 6 

 AND #7   21 1 

21 MSH Qualitative   97778 

22 FT  Palliative care knowledge OR 

 FT terminal care knowledge OR  

 FT end of life care knowledge  3402  

23  #15 AND #16 AND #17 AND #20  

0  AND #21   78 1 

24  #19 AND#16 AND #17 AND #20 

 AND #21   80 1 

Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom palliativ vård av vuxna patienter. 
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(Forts.) Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

Amed: 2015-01-23 

Begränsningar som används: Årtal mellan 2003-2015. 

 

30 FT Nurs*   15498 

31 FT Experience   12857 

32 MSH Terminally ill   1131 

33 FT End of life care   2200 

34 FT Knowledge   6912 

35 MSH Qualitative   4507 

36 FT Palliative care knowledge OR 

 FT terminal care knowledge OR  

 FT end of life care knowledge  101 

37  #29 AND #30 AND # 31 AND #34 

0  AND #35   19 1 

38  # 33 AND #30 AND #31 AND #34  

AND #35   8 

39  #32 AND #30 AND #31 AND #34  

0  AND #35    

40  #29 AND #30 AND #31 AND #34 53 

41  #29 AND #30 AND #31 AND #35 95 

42  #36 AND #30 AND #31 AND #35 101 

* MSH- Mesh termer i databasen CINAHL, FT – fritextsökning 

 

Kvalitetsgranskning  

I litteraturgranskningen användes protokoll, bilaga H, enligt Willman et.al (2011, s. 175) för 

att kunna avgöra om artiklarna erhöll tillräckligt hög kvalitet. Detta redovisas nedan i Tabell 

2. De artiklar som klassificerades som tillräckligt höga vad de som erhöll medel och hög 

kvalitet, de artiklar som hade låg kvalitet valdes bort. De olika delarna i bilagan poängsattes, 1 

poäng när svaren var ”Ja” och 0 poäng när svaren var ”Nej” eller ”Vet ej”. Därefter 

omvandlades poängen till en procentsats och slutligen gjordes en gradering. Vid < 60 % fick 

artiklarna låg kvalitet, 60-80 % medel kvalitet och >80% hög kvalitet. 

 

Tabell 2. Översikt över de valda artiklarna (n=21) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet  

Agar et al. 

(2012) 

Australien 

Kvalitativ 40 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Grounded theory  

Ingen av deltagarna 

upplevde att de 

kunde känna igen 

palliativa symtom, 

de kunde även inte 

identifiera olika 

faktorer som kunde 

orsaka symtomen. 

Medel 

  

Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelser av kunskap inom palliativ vård av vuxna patienter. 
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(Forts.) Tabell 2. Översikt över de valda artiklarna (n=21) 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet 

Barthow et al. 

(2009) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 13 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer  

 

Innehållsanalys 

 

Onkologisjuksköter

skor hade olika 

åsikter om vad som 

var av vikt när det 

kommer till deras 

roll i 

beslutsfattandet. 

Fyra olika faktorer 

identifierades, 

erfarenhet, tro, 

förståelse av 

omvårdnadsrollen 

och kunskap. 

Medel 

Borhani et al. 

(2014) 

Iran 

Kvalitativ 12 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Induktiv kodning 

Sjuksköterskorna 

nämnde trots att en 

patient var döende 

så ville de ge en så 

bra vård som 

möjligt. De skulle 

finnas som ett stöd 

för familjen och 

närstående och de 

beskrev även hur 

viktigt det var med 

att samarbetet 

mellan 

professionerna 

fungerade. 

Sjuksköterskorna 

ville ha mer 

utbildning om vård 

i livets slutskede.   

Medel 

Boroujeni et 

al. (2009) 

Iran 

Kvalitativ  18 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Grounded theory 

Att uppnå en balans 

i vården till döende 

patienter var en 

utmaning för 

sjuksköterskorna, 

det involverar både 

deras inblandning 

med patienterna och 

dess närstående 

samt deras 

förväntningar på 

dem själva. 

Medel 

Brorson et al. 

(2014) 

Sverige 

Kvalitativ 7 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

upplevde 

svårigheter när det 

gällde smärtlindring 

av patienter med 

demens. De 

upplevde att det 

fanns flera resurser 

eller möjligheter 

som gjorde det 

möjligt att ge en bra 

smärtlindring. 

Medel 
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(Forts.) Tabell 2. Översikt över de valda artiklarna (n=21) 

 
Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/Analys 

Huvudfynd Kvalitet 

Calvin et al. 

(2009) 

USA 

Kvalitativ 19 

sjuksköterskor 

Individuella intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

på 

intensivvårdsavdeln

ingen diskuterade 

sina uppfattningar 

av vård i livets 

slutskede, och deras 

vårdposition mellan 

läkare, närstående 

och patienter.    

Medel 

Chan et al. 

(2012) 

Kina 

Kvalitativ  15 

sjuksköterskor 

Semi-strukturerande 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Deltagarna tog upp 

hur viktigt det var 

att ge lindring till 

den sörjande 

familjen och att 

deras bekymmer 

uppmärksammades. 

Att ge ”sorgvård” 

var känslomässigt 

utmattande. 

Deltagarna kände 

att de inte var redo 

att kunna ge denna 

sorts vård. 

Medel 

Cotterell et al. 

(2007) 

Storbritannien 

Kvalitativ 10 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper/ 

individuella intervjuer 

 

Tematisk analys 

Sjuksköterskorna 

hade ökade 

färdigheter och 

kunskaper i 

palliativ vård. De 

sågs ha ett 

inflytande på 

sjukhusavdelningar

na när det kom till 

palliativ vård. 

Medel 

Diver et al. 

(2003) 

Storbritannien 

Kvalitativ 5 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Fenomenologisk  

Resultatet ledde till 

bättre resurser och 

expandering av 

tolktjänster samt att 

personalen önskade 

att få mer träning 

inom mer specifik 

kulturell kunskap 

Medel 

Fernandes  & 

Komessu 

(2013) 

Brasilien 

Kvalitativ 18 

sjuksköterskor 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Deltagarna beskrev 

att det fanns 

möjliga utmaningar 

i att arbeta med 

närstående. De 

uttryckte att det var 

viktigt att ny 

personal som 

kommer ut ska ha 

en bra guidning när 

de ska jobba med 

närstående som 

lider. 

Medel 
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(Forts.) Tabell 2. Översikt över de valda artiklarna (n=21) 

 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet 

Hosie et al. 

(2014) 

Australien 

Kvalitativ 30 

sjuksköterskor 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Deltagarna 

upplevde stress när 

de skulle ta hand 

om patienter med 

palliativa symtom, 

de uttryckte 

medkänsla och 

empati för dem. De 

berättade vikten av 

samarbete och 

kommunikation, för 

att patienterna 

skulle få ett bra 

stöd. 

Medel 

Kaasalainen et 

al. (2013) 

Kanada 

Kvalitativ 20 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper/ 

individuella intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

bidrog till vården 

genom att ge 

positiva 

erfarenheter av 

döden till 

patienterna, deras 

familjer och 

vårdgivare. 

Medel 

Li & Ng  

(2008) 

Storbritannien 

Kvalitativ 5 sjuksköterskor Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Det fanns brist i 

patologi och 

psykologisk 

kunskap av maligna 

och icke maligna 

sjukdomar. Detta 

ledde till fördröjda 

diagnoser. 

Medel 

Mohan et al. 

(2005) 

Australien 

Kvalitativ 30 

sjuksköterskor 

Enkäter/ djupgående 

intervjuer 

 

Grounded theory 

Sjuksköterskorna 

ville ge bättre 

kvalitet i stödet till 

cancerpatienter, 

men en inadekvat 

träning var ett 

hinder för detta. 

Medel 

Pattison  et al. 

(2013) 

Storbritannien 

Kvalitativ 27 

sjuksköterskor 

Djupgående intervjuer 

 

Fenomenologisk 

Det var okänt hur 

snabbt en dödlig 

sjukdom kunde 

utvecklas, detta 

påverkade vården i 

livets slutskede. 

Palliativ vård sågs 

som känslomässigt 

kostsamt. 

Medel 
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(Forts.) Tabell 2. Översikt över de valda artiklarna (n=21) 

 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet 

Raphael et al. 

(2014) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 21 

sjuksköterskor 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

Deltagarna nämnde 

att det var läkarna 

som hade hand om 

palliativa patienter 

och att de själva 

hade en begränsad 

roll. Endast några 

hade fått utbildning 

i palliativ vård, där 

en av orsakerna var 

att de inte hade 

tillfälle att delta. 

Medel 

Rosser & 

King  

(2003) 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 11 

sjuksköterskor 

Semi-strukturerade 

intervjuer 

 

Grounded theory 

Nya sjuksköterskor 

behövde mer 

individuellt stöd i 

övergången till 

hospice för att 

uppfylla deras 

förväntningar och 

inlärningsbehov. 

Medel 

Roche-Fahy & 

Dowling, 

(2009) 

Irland 

Kvalitativ 12 

sjuksköterskor 

Intervjuer 

 

Hermeneutiskt 

fenomenologisk ansats 

Deltagarna nämnde 

att tiden var en 

viktig faktor till att 

patienterna skulle få 

en bekvämlig vård, 

men att det fanns en 

tidsbrist. 

Emotionellt arbete 

sågs även som en 

viktig del i arbetet 

med palliativa 

patienter. Det 

framgick även att 

det behövdes mer 

utbildning i 

palliativ vård 

Medel 

Rui-Shuang, 

et al. (2015) 

Kina 

Kvalitativ 28 

sjuksköterskor 

Semi- strukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

Kinesiska 

sjuksköterskor 

berättade att vård i 

livets slutskede, 

som influerats av 

den kinesiska 

kulturen, gynnade 

dem samtidigt som 

det frambringade ett 

lidande. 

Medel 

Thurston & 

Waterworth 

(2012) 

Nya Zeeland 

Kvalitativ 15 

sjuksköterskor 

Fokusgrupper/ semi-

strukturerade intervjuer 

 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

såg LCP som något 

positivt. De kände 

att de fick 

kunskapsutveckling 

i att vårda döende.   

Medel 
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(Forts.) Tabell 2. Översikt över de valda artiklarna (n=21) 

 

Författare/År Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/Analys 
Huvudfynd Kvalitet 

Wallerstedt & 

Andershed 

(2007) 

Sverige 

 

Kvalitativ 9 sjuksköterskor Intervjuer 

 

Fenomenologisk metod 

Resultatet beskrev 

sjuksköterskornas 

vilja att ge både 

patienterna och 

deras närstående en 

hög kvalitet på 

vården. Men de 

uttryckte missnöje 

då det bland annat 

inte fanns nog med 

tid till detta. 

Medel 

 

Analys 

Den analysmetod som användes var Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa 

innehållsanalys. Denna analysmetod används ofta vid analys av texter som är kvalitativa då 

den ger ett djup och variation av data. De olika delar som finns i innehållsanalysen är 

textenhet, kondensering, abstraktion, kod, kategorier och teman. De delar som användes i 

denna analys var textenhet, meningsenhet, kondensering, koder och kategorier, då en manifest 

analys gjordes. Detta innebär att underkategorier och kategorier är det manifesta innehållet. 

Ingen tolkning på en högre logisk nivå eller underliggande betydelser utfördes, som 

abstraktion och teman innebär (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna lästes igenom flera 

gånger och därefter extraherades textenheter som innehöll ordet kunskap och svarade mot 

studiens syfte. Urvalet av textenheter gjordes tillsammans av båda författarna. Efter att 

textenheterna extraherades översattes dessa från engelska till svenska och en kondensering 

utfördes, för att sammanfatta och ge mer lättförståeliga texter. Sedan utfördes en kodning 

utifrån textenheterna tillsammans med kategorier och underkategorier. Utifrån textenheterna 

utfördes sedan en kondensering, vilket innebar att en förkortning utfördes utan att innehållet 

gick förlorat. Med koder menas att etiketter sattes på de utvalda textenheterna, i syfte att ge en 

förståelse av innehållet. En kategori inkluderade flera underkategorier som blev sorterade och 

sammanfogades till en kategori. Kategorierna skapades på ett sådant sätt att en textenhet inte 

passade i mer än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004).  

21 kvalitativa artiklar valdes ut (Tabell 2), utifrån dessa artiklar extraherades 154 textenheter. 

Att det inte blev fler textenheter beror på att studiens syfte fokuserade på sjuksköterskors 

upplevelser av kunskap och få artiklar hade enbart detta fokus genom hela artikeln. 

Kategorierna uppkom genom att analysen först resulterade i ett antal underkategorier 

(osäkerhet och bristande självförtroende, oförmåga och att inte vara tillräckligt kompetent, 



13 

 

rädsla, frustration, förvåning och förvirring, medvetenhet, kunna hantera sina känslor, 

självförtroende, tillräcklig kunskap, inte uppskatta utbildning och stort behov av utbildning) 

som sedan fördes samman i tre kategorier: Känslan att vara utanför sitt kompetensområde, 

känslan att vara tillräckligt rustad och behov av ytterligare utbildning.  

 

Resultat 

Tabell 3. Översikt över slutkategorier (n=3) 

Kategorier      

Känslan att vara utanför sitt kompetensområde 

Känslan att vara tillräckligt rustad  

Behov av ytterligare utbildning  

 

Känslan att vara utanför sitt kompetensområde 

Denna kategori beskriver sjuksköterskors upplevelser av osäkerhet och bristande 

självförtroende, bristande kunskap och rädsla, förvirring och förvåning relaterat till känslan att 

vara utanför sitt kompetensområde.  

I flera studier beskrev sjuksköterskor en upplevelse av osäkerhet och bristande självförtroende 

på grund av att de inte hade tillräcklig kunskap till att vårda palliativa patienter (Fernandes & 

Komessu, 2013; Hosie, Agar, Lobb, Davidson & Philips, 2014; Li & Ng, 2008; Mohan, 

Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005; Pattison, Carr, Turnock & Dolan, 2013; Thurston & 

Waterworth, 2012).  

Sjuksköterskor kunde uppleva brist på antingen teoretisk eller praktisk kunskap (Fernandes & 

Komessu, 2013). I studier (Hosie et al., 2014; Li & Ng, 2008; Thurston & Waterworth, 2012) 

beskrevs osäkerhet och brist på självförtroende gällande omvårdnad och kunna göra en 

uppskattning av diagnos utifrån symtom hos döende patienter samt att inte ha tillräckliga 

kunskaper gällande symtom som kunde uppkomma inom den palliativa vården. Denna 

osäkerhet relaterat till bristande kunskaper om olika symtom kunde leda till att interventioner 

gavs senare än vad det annars skulle ha givits (Hosie et al., 2014). Sjuksköterskor kunde 

känna sig isolerade och hjälplösa vid händelser där det skedde fluktuerande förändringar i 

patientens tillstånd och visste inte vad de skulle göra i dessa situationer (Hosie et al., 2014). 

Osäkerhet kunde förekomma om det fanns oklarhet gällande en patients sjukdomstillstånd, 

exempelvis om patienten var sjuk eller inte. Denna osäkerhet kunde ses genom vilket ordval 

sjuksköterskan använde exempelvis ”men” och ”nja” (Li & Ng, 2008). I studien av Mohan et 
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al. (2005) beskrevs att sjuksköterskor upplevde bristande kunskap i smärtlindring vilket kunde 

leda till osäkerhet och sviktande självförtroende och att sjuksköterskorna därmed inte kunde 

förklara smärtlindringen för patienter och dess närstående. Både erfarna och oerfarna 

sjuksköterskor uttryckte en osäkerhet kring etiska dilemman som kunde uppstå trots att de gått 

en intensivvårdsutbildning, vilket påverkade deras självförtroende och förmåga att bidra till 

kliniska beslut och ställa prognos. Sjuksköterskor uttryckte en motvilja till utförandet av 

praktiska moment vid avslutandet av pågående behandling, utifrån deras tidigare erfarenheter 

från när en pågående behandling skulle avslutas. En sjuksköterska beskrev det som att ”leka 

Gud” (Pattison et al., 2013).  

Sjuksköterskors upplevelser av att inte ha tillräckligt med kunskap i palliativa situationer 

framkom i olika studier (Boroujeni, Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 2009; Chan, Lee & 

Chan, 2012; Cotterell, Lynch & Peters., 2007; Diver, Molassiotis & Weeks, 2003; Fernandes 

& Komessu, 2013; Hosie et. al., 2014; Kaasalainen et.al., 2013; Mohan et al., 2005; Roche-

Fahy & Dowling, 2009; Rosser & King, 2003; Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & Owens, 

2015).  

Det beskrevs att sjuksköterskorna upplevde att mer omfattande kunskaper krävdes i vården av 

palliativa patienter (Kaasalainen et.al., 2013), att deras kunskaper inte var tillräckligt 

uppdaterade (Mohan et al., 2005) samt känslan att inte veta hur olika palliativa situationer 

skulle hanteras (Boroujeni et al., 2009; Chan et al., 2012; Diver et al., 2003; Fernandes & 

Komessu, 2013; Rosser & King, 2003; Rui-Shuang et al., 2015). Exempel på situationer som 

sjuksköterskor inte visste hur de skulle hantera var att ge stöd till familjer i slutet av en 

döendeprocess (Fernandes & Komessu, 2013), hur de skulle hantera sina egna känslor av sorg 

och att situationen upplevdes som svår (Boroujeni et al., 2009; Cotterell et al., 2007). En 

sjuksköterska beskrev:  

 

There are days when I feel I don’t have the experience or the tools necessary to 

deal with their emotional needs, because, it’s very easy to give a tablet, it’s very 

easy to give an injection, but it’s like what’s going on in their heads (Roche-

Fahy & Dowling, 2009, s.137). 

Sjuksköterskor uttryckte en känsla av otillräcklighet när de inte hade tillräckliga kunskaper 

eller färdigheter att vårda och ge tröst till döende patienter (Chan et al., 2012; Rosser & King, 

2003). Även bristande kunskap om olika etniciteters specifika behov upplevdes ha en negativ 

påverkan på den vård som gavs (Diver et al., 2003).  
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Sjuksköterskors upplevelser av rädsla, förvirring och förvåning framkom i flera studier 

gällande deras kunskap kring död och döende (Agar et. al., 2012; Brorson, Plymoth, Örmon & 

Bolmsjö, 2014; Calvin, Lindy & Clingon, 2009; Fernandes & Komessu, 2013; Rosser & 

King, 2003; Thurston & Waterworth, 2012).  En oro och rädsla beskrevs gällande 

sjuksköterskors bristande förståelse kring användningen av olika läkemedel (Agar et. al., 

2012; Brorson et al., 2014; Thurston & Waterworth, 2012). Detta kunde leda till att patienten 

blev underbehandlad eftersom oerfarna sjuksköterskor inte alltid vågade inleda diskussioner 

angående smärtlindring med läkarna (Brorson et al., 2014). Rädsla beskrevs även vid 

hantering av närståendes behov exempelvis att samtala med närstående och hjälpa dem med 

deras ångest (Calvin et al., 2009; Fernandes & Komessu, 2013). 

 

As you see a family that is facing this situation, both they and we know what is 

going to happen by the end of this process. There is no way to escape from that, 

and we are not prepared to give this support to the family (Fernandes & 

Komessu, 2013, s.249). 

Sjuksköterskor identifierade sina brister i kunskap om symtom hos de patienter de vårdade, 

vilket bidrog till förvirring och ledde till att det tog längre tid att påbörja lämpliga 

interventioner (Hosie et. al., 2014). En sjuksköterska beskrev: 

 

The whole situation you were just feeling ‘‘Oh my gosh, what is it with him? 

How can we help him, why is he feeling like this? Is this part of his personality? 

He came in quiet and calm but is he showing his real self now?’’ Trying to work 

out what it was… you were a bit frustrated not being able to solve the problem 

there and then (Hosie et. al., 2014, s.1358).  

Det kunde också förvåna sjuksköterskor hur mycket de var tvungna att kunna samt att de 

skulle ge stöd till det medicinska teamet, vilket ibland kunde upplevas som svårt (Thurston & 

Waterworth, 2012).  

 

Känslan att vara tillräckligt rustad  

Denna kategori beskriver sjuksköterskors upplevelser av medvetenhet, självförtroende och 

professionell trygghet när de kände sig tillräckligt rustade att vårda palliativa patienter.   
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I flera studier uttryckte sjuksköterskor en känsla av medvetenhet och därmed känslan att vara 

tillräckligt rustade att kunna ge en god vård till palliativa patienter (Barthow, Moss, 

McKinlay, McCullough & Wise, 2009; Diver et al., 2003, Cotterell et al., 2007). 

Medvetenhet om olika etniska grupper beskrevs exempelvis att sjuksköterskor kunde anpassa 

vården efter olika kulturer och att de upplevde en känsla av kompetens när de hade förmåga 

att möta dessa gruppers behov. Denna känsla förstärktes genom positiva erfarenheter av att 

vårda och möta behoven hos specifika etniska grupper (Diver et al., 2003). En sjuksköterska 

beskrev sitt förhållningssätt till patienter med annat etniskt ursprung:   

 

I don't view it [patient assessment]... differently than anybody else... It's just 

very individual to that patient's needs and whatever the specific problems are... 

my assessment of that individual, whether it's to do with being a minority or not 

(Diver et al., 2003, s.346).  

En erfaren sjuksköterska beskrev insikt om att ett tillstånd hos en palliativ patient snabbt 

kunde växla mellan att må bra och må dåligt (Barthow et al., 2009). Kunniga sjuksköterskor 

kunde öka medvetenheten hos mindre erfarna kollegor, och på så sätt hjälpa dem att stärka sitt 

självförtroende och öka sina färdigheter och kunskaper, särskilt inom kommunikation och 

symtomhantering. Dessa sjuksköterskor kunde även vara en förebild för andra sjuksköterskor 

(Cotterell et al., 2007). Mer erfarna sjuksköterskor beskrev även en förmåga att kunna lämna 

svåra känslor på arbetsplatsen när de gick hem för dagen, vilket de ansåg vara viktigt (Roche-

Fahy & Dowling, 2009). 

Sjuksköterskors upplevelser av självförtroende och professionell trygghet i den palliativa 

vården beskrevs i 4 studier (Agar et.al., 2012; Barthow et al., 2009; Diver et al., 2003; 

Thurston & Waterworth, 2012). 

Enligt tre studier (Agar et.al., 2012; Diver et al., 2003; Thurston & Waterworth, 2012) 

upplevde sjuksköterskorna att deras självförtroende ökade ju mer erfarenhet de erhållit. I 

studien av Wallerstedt och Andershed (2007) beskrev sjuksköterskor hur deras kunskap 

utvecklades vid varje möte med patienter, vilket gjorde att de fick styrka att acceptera 

utmaningar samtidigt som de utvecklade en professionell trygghet. Sjuksköterskor med högt 

självförtroende kunde ge råd till övrig personal och påverkades inte av att ha bristande 

kunskap exempelvis gällande olika symtom (Agar et.al., 2012). De kunde ge bättre stöd till 

patienter och även skapa tillfällen till diskussioner med läkarna där de kunde tillföra något 

genom att bidra med sin kunskap (Barthow et al., 2009). De med högre självförtroende kunde 
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också lättare identifiera patientens behov och själva fatta egna beslut till exempel gällande 

smärtlindring (Agar et.al., 2012).  

 

Behov av ytterligare utbildning 

Denna kategori beskriver sjuksköterskors upplevelser av behov av ytterligare utbildning inom 

palliativ vård.  

I flertalet studier (Borhani, Hosseini & Abbaszadeh, 2014; Chan et al., 2012; Mohan et al., 

2005; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Rosser & King, 2003) beskrev sjuksköterskor att de 

upplevde sig ha behov att mer utbildning. Bland annat Roche-Fahy & Dowling (2009), 

Mohan et al. (2005) och Thurston & Waterworth (2012) beskrev ett behov av mer utbildning 

inom symtomhantering exempelvis användandet av opioider och smärtpumpar för att bland 

annat kunna förklara smärtbehandling till patienter och närstående. Ytterligare behov av 

utbildning uttrycktes gällande kommunikationsfärdigheter med patienter och närstående, 

rådgivningsfärdigheter samt utbildning i hantering av sorg (Borhani et al., 2014; Chan et al., 

2012; Rosser & King, 2003). 

 

Courses on bereavement care had not been provided for a long time. Our 

present skills and knowledge were from the coaching of our senior 

colleagues…but it’s insufficient. I think good training on bereavement care 

should include theoretical backup in a systematic way (Chan et al., 2012, 

s.1555). 

Det fanns även studier som beskrev att sjuksköterskor inte alltid upplevde behov av ytterligare 

utbildning inom palliativ vård (Diver et al., 2003; Raphael et al., 2014). I studien av Raphael 

et al. (2014) beskrev sjuksköterskor att de inte alltid uppskattade utbildning och träning inom 

palliativ vård. En sjuksköterska som vårdade en patient med ett annat etniskt ursprung ville ge 

patienten en kram, men kände sig osäker på vad hans kultur sa om beröring. Sjuksköterskan 

beskrev att varje människa är individuell så hon trodde inte att utbildning om olika etniska 

grupper hade varit till hjälp i denna situation (Diver et al., 2003). 

 

Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av kunskap 

inom palliativ vård av vuxna patienter. Analysen resulterade i tre kategorier: Känslan att vara 
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utanför sitt kompetensområde, känslan att vara tillräckligt rustad och behov av ytterligare 

utbildning. Dessa kategorier beskriver olika känslor som upplevdes relaterat till kunskap inom 

palliativ vård. De känslor som bland annat uttrycktes var: Osäkerhet, självförtroende och 

bristande självförtroende, inte ha tillräckliga kunskaper, rädsla, förvåning, förvirring, 

frustration, medvetenhet, kunna hantera sina känslor, tillräcklig kunskap, inte uppskatta 

utbildning och stort behov av utbildning. 

Enligt denna litteraturstudies resultat var oerfarna sjuksköterskor rädda att diskutera 

smärtlindring med läkaren och detta kunde leda till att patienten blev underbehandlad. Denna 

rädsla kunde bero på att dessa sjuksköterskor inte hade nog med kunskaper för att inleda 

diskussioner. I en litteraturöversikt av McCourt, Power och Glackin (2013) beskrev att 90 % 

av sjuksköterskorna inte hade tillräckliga kunskaper när de gällde symtomhantering och 

läkemedel. Stora delar av personalen kunde inte se tecken på att döden var nära. Till och med 

om döden skulle inträffa inom de närmsta 24 timmarna. Enligt studien av Törnquist, 

Andersson och Edberg (2012) upplevde sjuksköterskor i bland annat hemsjukvården att deras 

kunskap gällande palliativ vård och deras färdigheter inom omvårdnad inte 

uppmärksammades. Sjuksköterskorna upplevde att deras kompetens förminskades exempelvis 

när de inte fick vara involverade i beslutet om när patienten skulle bli utskriven. 

Sjuksköterskan kunde då känna en frustration av att deras kunskap om patienten inte 

uppmärksammades samt att andra människor tog beslut utan lämplig grund. Enligt Karlsson, 

Roxberg, Barbosa Da Silva och Berggren (2010) kunde distriktsjuksköterskor känna en 

frustration när de inte fick stöd från läkarna och hade oförmåga att påverka dem.  

I denna litteraturstudies resultat framkom att sjuksköterskor kunde känna sig hjälplösa, osäkra 

och ha ett sviktande självförtroende på grund av bristande kunskaper, när de skulle informera 

patienter och närstående om exempelvis patienters sjukdomstillstånd och smärtlindring. I 

studien av Rivard och Mastel-Smith (2014) beskrevs närståendes upplevelser av brist på 

kunskaper hos vårdpersonalen. Där pappor till barn som hade ovanliga sjukdomar beskrev att 

vårdpersonalen saknade kunskap om dessa sjukdomar. Brist på kunskaper om barnens 

sjukdomar kunde skapa känslor av rädsla och förvirring eftersom papporna inte visste vad de 

kunde förvänta sig av sjukdomen. De kunde även känna en oro då vårdpersonalen inte hade 

tillräckliga kunskaper exempelvis gällande symtom och behandlingar. Papporna kunde känna 

sig förvirrade, frustrerade och i chock på grund av bristande information om deras barns 

sjukdom. I studien av Strang et al. (2014) beskrev sjuksköterskestudenter deras upplevelser av 

vissa känslor som kunde uppstå kring döden exempelvis känslor av att vara inadekvat, 
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osäkerhet och hjälplöshet. De kunde känna sig dåligt förbereda att vårda palliativa patienter 

på grund av en brist i erfarenhet, kunskap och inte veta vad de skulle säga, de upplevde 

palliativa situationer som något obekvämt och stressfullt. Studenterna kunde fundera om de 

sagt något olämpligt, om patienten lider och hur de skulle kunna ge tillräckligt med hjälp till 

patienterna. När patienter började ställa frågor kring döden så kunde studenter byta 

samtalsämne och de kände att de inte hade kunskaperna för att ge ärliga svar. De hänvisade 

istället till någon annan exempelvis en läkare. Sjuksköterskestudenterna ansåg att det var 

viktigt att vara en bra lyssnare även om samtalet var känslomässigt krävande och att de hade 

svårt att hitta de rätta orden.    

I denna litteraturstudies resultat framkom att sjuksköterskor inte visste hur de skulle hantera 

olika palliativa situationer exempelvis att ge stöd i slutet av en döendeprocess, hur de skulle 

hantera sina egna känslor av sorg och kunna hantera situationer som upplevdes som svåra. 

Enligt Strang et al. (2014)  upplevde sjuksköterskestudenterna att det var svårt men 

nödvändigt att kunna ge stöd till personer som befann sig i svåra kriser. De ansåg att det var 

sjuksköterskans roll att ta hand om patienter oavsett vilken situation de befann sig i. De tyckte 

att det var lättare när en äldre person dog än en yngre person som de kunde identifiera sig 

med. Eftersom dessa situationer kunde hindra studenterna att ge ett bra stöd till patienterna. 

Vissa kände att det kunde vara svårt att ge stöd till patienter som de inte kände medan andra 

upplevde det som något besvärligt om de kände patienten väl. Det fanns en oro bland 

studenterna hur de skulle påverkas av patienternas ångest exempelvis om de skulle bli ledsna 

eller obekväma. Några studenter upplevde sorg och tyckte synd om patienterna, dessa känslor 

kunde påverka deras förmåga att stödja patienter. Sjuksköterskestudenterna kände sig tvungna 

att ge stöd till sina patienter och hoppades att det skulle bli lättare att hantera dessa situationer 

när de fick mer erfarenhet. Studenterna ansåg att det var en sjuksköterskas ansvar att ge stöd, 

bekvämlighet och ge vård till palliativa patienter. 

I denna litteraturstudies resultat framkom att sjuksköterskor kunde uppleva känslan att vara 

tillräckligt rustad. Att sjuksköterskor hade en medvetenhet om olika etniska gruppers behov 

och positiva erfarenheter av att vårda och möta behoven hos specifika etniska grupper stärkte 

denna känsla. I den kvantitativa studien av Kardong-Edgren et al. (2005) beskrevs att 

sjuksköterskor generellt hade positiva attityder gentemot olika etniska grupper. Vissa etniska 

grupper fanns det mer kunskap om hos sjuksköterskorna. Deltagarna med stora kunskaper 

kring olika kulturer hade ett högt självförtroende, deras kunskaper om olika kulturers 

grundtankar och hur de skulle ge vård till olika kulturella grupper bidrog till det höga 
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självförtroendet. Att känna sig bekväm med patienter från en annan kultur uppkom när 

vårdpersonalen vid upprepande tillfällen vårdade patienter från en annan kulturell grupp. I 

studien av Watt et al. (2013) beskrev föräldrar till barn med cancer att det kändes tryggt om 

de kunde lita på vårdpersonalens kunskaper och färdigheter, att de kunde känna att deras barn 

var i ”trygga händer” och fick högsta expertisen och behandling.    

I resultatet i denna litteraturstudie nämndes att erfarna sjuksköterskor kunde öka 

medvetenheten hos andra kollegor, hjälpa dem att öka deras självförtroende, färdigheter och 

kunskaper inom den palliativa vården. De kunde även vara förebilder för andra 

sjuksköterskor. Erfarna sjuksköterskor med mycket kunskap ansågs viktiga inom vården, 

exempelvis i studien av Williamson, Twelvetree, Thompson och Beaver (2012) där ANP 

(Advanced Nurse Practitioners) beskrevs och dennes viktiga roll. De använde sina kunskaper 

och färdigheter för att kunna ge stöd till övriga sjuksköterskor och sågs som förebilder bland 

sina kollegor. De var en teammedlem som andra kände sig bekväma att vända sig till. Att ha 

en ANP på avdelningen minskade krav på andra sjuksköterskor på avdelningen och de 

förväntade sig att ANP hade svar på alla frågor.    

I litteraturstudiens resultat framkom behov av ytterligare utbildning inom bland annat 

symtomhantering och kommunikation. Utbildning bidrog till ett ökat självförtroende, 

kunskaper och färdigheter som medverkade till kliniska beslut och färdigheter att kunna ställa 

prognoser. I den mixade studien av Lansdell och Beech (2010) uttryckte deltagarna att efter 

dem genomgått en utbildning kände de sig mer självsäkra i sin praktik. Detta ledde till en 

medvetenhet om vilka problem som kunde uppkomma vid givandet av psykosocial vård och 

de hade kompetensen att använda denna kunskap i praktiken. Sjuksköterskorna kunde känna 

igen och reagera på signaler som patienten förmedlade om sitt psykosociala tillstånd, 

samtidigt som de kunde inse sin sina egna begränsningar gällande sin kunskap. 

Distriktsjuksköterskor i studien av Trueman och Parker (2006) ansåg att det fanns behov av 

mer träning inom social kompetens och uttryckte detta som viktigt inom den palliativa vården.  

I den kvantitativa studien av Bekkema et al. (2013) visade resultatet att sjuksköterskor med 

vidareutbildning inom palliativ vård hade bättre objektiva kunskaper och färdigheter inom 

detta område. Det ansågs mest effektivt att ge dessa utbildningar till de som mest troligen 

skulle komma att arbeta med dessa patienter. Sjuksköterskorna kände att det fanns behov av 

vidareutbildning för att få ökade kunskaper och färdigheter och detta grundades i att de vill ge 

en god vård.    
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Klinisk betydelse 

I litteraturöversikten av Kwekkeboom, Vahl och Eland (2005) beskrevs att bättre utbildning i 

palliativ vård bör finnas med i sjuksköterskeutbildningen och sedan även fortsätta i den 

kliniska verksamheten. Sjuksköterskestudenter hade låga kunskaper gällande palliativ vård 

och 76 % av studenterna var inte nöjda med den utbildning de fått kring döendet. 

Sjuksköterskor uttryckte en önskan att de redan i utbildningen lärt sig om döendeprocessen 

och hur de skulle kommunicera med patienter och närstående. Efter att 

sjuksköterskestudenterna genomgått en utbildning fick de bättre kunskaper, högre 

självförtroende och bättre attityd till att vårda palliativa patienter. Studenter ansåg att de 

praktiska erfarenheterna var viktiga eftersom de fick en mer personlig erfarenhet av 

döendeprocessen. Att ha varit delaktig i döendeprocessen gjorde att de studerande fick 

reflektera över deras tidigare och nuvarande förståelse kring döden och kunde därmed bygga 

upp ny kunskap inom området. Som tidigare nämnt var sjuksköterskestudenter inadekvat 

oförberedda och på samma sätt kände sjuksköterskor sig oförberedda att vårda patienter 

palliativt. I studien av Strang et al. (2014) beskrevs att sjuksköterskestudenter bör få 

handledda reflektioner av deras omvårdnad genom utbildningens gång tillsammans med 

rollspel. Detta för att de ska få stöd och guidning från erfarna lärare och andra studenter.  

Vidare kan utbildning i den kliniska verksamheten vara en intervention för att 

sjukvårdspersonalen ska få mer djupgående kunskaper. De flesta av sjuksköterskorna i studien 

av Dowell (2002) kände att fortsatt utbildning skulle ha stora fördelar. De träningsmetoder 

som vara mest omtyckta var gruppdiskussioner, föreläsningar och rollspel. Ingen av 

deltagarna föredrog individuell inlärning. Vårdpersonalen ville utföra utbildningen inom sin 

egen profession och att utbildningen skulle ske under arbetstid. Detta skulle gynna 

organisationen genom att patientvården förbättrades och att personalen skulle bli motiverade. 

Möjligheter att kunna dela information med varandra exempelvis genom avdelningsmöten 

och falldiskussioner, ansågs vara en viktig källa för information.  

Möjlighet till reflektion under arbetstid kan bidra till en kontinuerlig utveckling och lärdomar 

från erfarenheter som förbättrar vården för patienterna. I en studie av Bulman, Lathlean och 

Gobbi (2012) framkom att reflektioner var ett sätt att få förståelse över sina erfarenheter och 

kunna lämna situationen bakom sig och göra bättre ifrån sig nästa gång en liknande situation 

uppstod. De sågs som något värdefullt även om det krävde vissa ansträngningar. Det kunde 

leda till att agerandet och tänkandet förbättrades och gav nya insikter i de praktiska 

momenten. Reflektioner kunde ge en kontinuerlig utveckling och lärdomar från erfarenheter 
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som förbättrar vården för patienterna. Det ansågs viktigt att inte ignorera och förneka svåra 

erfarenheter utan lära sig från dessa. Tvivel och upplevda svårigheter är det som reflektivt 

tänkande innehåller samt att söka lösningar och förstå erfarenheter. Det var även en viktig del 

att dela med sig av sina känslor i reflektionen. Reflektioner utvecklade självmedvetenhet om 

sina begräsningar och självförtroendet samt en bekvämlighet till utmaningar som kunde 

uppstå.  

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes Graneheim och Lundmans (2004) kvalitativa innehållsanalys 

med en manifest ansats.  

Graneheim och Lundman (2004) menar att en studies trovärdighet stärks genom 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet. För att uppnå tillförlitlighet ska 

exempelvis studiens analysprocess stämma överens med studiens syfte. Det ska finnas 

lämplig och tillräcklig mängd data samt att kategorierna ska omfatta studiens data. 

Tillförlitligheten i detta arbete stärktes genom att en kvalitativ metod användes eftersom 

sjuksköterskors upplevelser var i fokus. Lämpliga textenheter valdes genom att ordet kunskap 

samt att en känsla skulle uttryckas i varje textenhet. Båda författarna hade diskuterat valet av 

de olika textenheterna tillsammans och kontrollerat att de svarar mot studiens syfte. Sedan har 

analysen diskuterats med handledare och klasskamrater för att få samtycke om textenheterna 

och kategoriernas relevans. Kategorierna uppdelades på ett sådant sätt så att textenheterna inte 

kunde ingå i mer än en kategori. Citat användes för att stärka det som nämnts i kategorin samt 

för att ge en förklaring till kategorins innehåll.  

Pålitlighet innebär att läsaren ska kunna följa analysprocessen och kunna se vilka förändringar 

och beslut som har fattats under arbetets gång (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysprocessen har beskrivits på ett tydligt och utförligt sätt bland annat genom att redovisa 

sökorden i en tabell och för att läsaren på ett enkelt sätt ska få förståelse över sökningens 

tillvägagångssätt i de olika databaserna. Sedan har även metoden, de valda artiklarna och 

artiklarnas kvalitet beskrivits för att öka studiens pålitlighet. Delar i analysen har beskrivits 

under tabeller för att läsaren på ett mer övergripligt sätt ska få uppfattning om analysens 

innehåll.   

Bekräftbarhet innebär enligt Holloway och Wheeler (2010, s.303) att läsaren ska kunna spåra 

studiens använda data till originalkällan. Genom att använda referenser till studiens data kan 



23 

 

läsaren spåra originalkällan samt att tabeller beskriver den genomförda sökningen och bör 

därmed kunna göra om sökningen i de aktuella databaserna.    

Överförbarhet beskriver om resultatet kan överföras till andra sammanhang eller grupper 

(Graneheim & Lundman, 2004). Studiens resultat kan kopplas till andra områden och inte 

endast till den palliativa vården. Oavsett vilket område en sjuksköterska jobbar inom kan 

denna person uppleva känslor av att ha tillräcklig eller inte tillräcklig kunskap. Författarna till 

denna studie anser att känslorna kan upplevas på ett liknande sätt oavsett område.  

Trovärdigheten i studien har även stärkt genom att kvalitetsgranskningarna först har 

genomförts enskilt av varje författare till att sedan tillsammans diskutera vilken kvalitet 

studien bör erhålla. Artiklar som fick låg kvalitet valdes bort då författarna ansåg att studier 

med medel eller hög kvalitet ökade litteraturstudiens trovärdighet. På grund av ett begränsat 

antal artiklar kunde inte endast artiklar med hög kvalitet väljas som hade stärkt trovärdigheten 

ytterligare. En eventuell revidering av kvalitetsgranskningsprotokollet hade kunnat 

genomföras då både datamättnad och analysmättnad mycket sällan stod beskrivet i artiklarna 

och det var då svårt för författarna att avgöra om datamättnad alternativt analysmättnad fanns. 

Om denna revidering hade skett hade fler artiklar fått en högre kvalitet, vilket hade lett till att 

många artiklar med medel kvalitet hade fått hög kvalitet och därmed stärkt trovärdigheten. 

Författarna upplevde att datamättnad kan ha förkommit eftersom vid ett visst tillfälle tillfördes 

inget nytt till resultat, trots att nya artiklar lästes. Samt att ju längre sökningen pågick och att 

nya kombinationer på sökorden användes uppkom samma artiklar som tidigare. Fördelen med 

att en manifest ansats valdes var att inga egna tolkningar gjordes utan studiernas resultat 

baserades på det som exakt beskrevs i texten. Nackdelar som uppmärksammades var att inga 

artiklar med fokus endast på kunskap hittades och därmed behövdes högt antal artiklar för att 

erhålla tillräckligt med textenheter. Fler textenheter hade föredragits då studiens data hade 

blivit mer omfattande. Vid översättning av textenheterna från engelska till svenska kan 

exempelvis nyanser ha försvunnit på grund av att engelska inte är författarnas modermål och 

detta ansågs som något negativt om det inträffat. Eftersom det är första gången författarna 

skrev denna typ av arbete så kan detta haft en påverkan på det färdiga resultatet. Författarnas 

förförståelse kan även ha påverkat riktningen som fanns vid datainsamlingen. Båda författarna 

ansåg att brist på kunskap inom den palliativa vården fanns, och de kan därmed ha haft mer 

fokus på detta. Om detta arbete gjorts om hade mer tid lagts på analysprocessen och fler 

förberedelser hade utförts innan studiens början. Dock anser författarna att en begränsad tid 

för arbetet haft en inverkan på förberedelserna och tiden som lades på analysprocessen.  



24 

 

        

Slutsatser 

 
Slutsatsen av denna litteraturstudie var att känslan av att vara utanför sitt kompetensområde 

var vanligt förekommande och det påverkade sjuksköterskornas förmåga att ge en god vård. 

Detta tyder på att det fanns behov av mer utbildning inom den palliativa vården. Samtidigt 

visade resultatet att erfarenhet inom området ökade sjuksköterskornas kunskaper. 

Interventioner som kan förbättra kunskapsläget inom palliativ vård är framförallt utökade 

utbildningar i den kliniska verksamheten och under sjuksköterskeutbildningen. Mer tid bör 

läggas på reflektioner inom verksamheten för att på så sätt öka kunskapen hos den enskilda 

individen som då får lärdomar av sina upplevda erfarenheter.  

Reflektioner var även viktigt för att studenter ska känna sig mer förberedda när de kommer ut 

i den kliniska verksamheten. Resultat kan användas i klinisk praxis framförallt genom att hitta 

en lösning i verksamheten så sjuksköterskan känner sig säker i sitt yrkesutövande och för att 

en så god vård som möjligt kan ges till patienter och närstående. Resultatet i studien kan även 

visa vilka specifika områden inom palliativ vård som sjuksköterskor känner sig säkra eller 

osäkra på, och var fokus bör ligga i utbildningssammanhang. Författarna anser att mer 

forskning bör göras inom området, eftersom det finns en begränsad mängd forskning kring 

sjuksköterskors kunskap inom palliativ vård. Sedan bör även forskning genomföras inom 

vilken typ av kunskap som finns, alternativt saknas för att kunna veta vilka områden som det 

bör fokuseras på i utbildningar. Vidare forskning bör även göras på hur patienter, närstående 

och andra professioner upplever sjuksköterskors kunskap inom palliativ vård.  
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