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Abstrakt 
Palliativ vård fokuserar på att lindra lidande och främja livskvalitet hos patienter med 
obotlig sjukdom. Vården syftar till att ge omsorg och stöd till patienter och dennes 
närstående. Sjuksköterskor har en central roll i den palliativa vården och den kan ses som 
både utmanande och givande. Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av vård i livets slut. Tolv vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fem slutliga kategorier. 
Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskor hade en önskan om att ge god vård till 
patienter i livet slut, och detta kunde främjas på olika sätt. Att ha en fungerade 
teamsamverkan och få stöd från medarbetare var viktigt när svåra beslut skulle tas och 
det fanns ett behov av att reflektera med sina kollegor. Arbetet kunde vara psykisk 
påfrestande men sågs också som meningsfullt och givande. Det fanns försvårande 
omständigheter som påverkade sjuksköterskors förmåga att ge god vård. Att kunna 
kommunicera med patienter och närstående sågs som viktigt, men de kunde känna 
osäkerhet och tvivel gällande detta. Slutsatsen blev att sjuksköterskor som arbetar med 
vård i livets slut har ett stort behov av stöd för att kunna hantera den känslomässiga börda 
som arbetet innebär. Det behövs också goda kunskaper i kommunikation för att de ska 
känna sig trygga och säkra i situationen. 
  
Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelse, palliativ vård, vård i livets slut, omvårdnad, 
kvalitativ innehållsanalys 
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Palliativa registret beskriver att ordet palliativ vård har sitt ursprung i det latinska ordet pallium 

som betyder mantel. Manteln ses som en symbol för omsorgen av den döende personen. Vården i 

sig syftar till att lindra lidande hos patienter med obotlig, progressiv sjukdom eller skada samt att 

främja deras livskvalité. Vården riktar in sig på att uppmärksamma psykiska, fysiska, 

existentiella och sociala behov samt tillgodose stöd till närstående (Socialstyrelsen, 2011). Den 

palliativa vården innefattar vanligtvis en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen är ofta lång medan 

den sena fasen ofta omfattar dagar, veckor eller månader (SOU 2001:6). När den palliativa 

vården övergår till lindrande vård från livsförlängande benämns det som vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2011). Den palliativa vården bedrivs idag inom slutenvården på sjukhus, i 

patienters egna hem och på kommunens särskilda boenden. Vården kan bedrivas med olika 

insatser från exempelvis kommunen, sjukhusen och primärvården. Vilken symptombild och vilka 

behov som patienter har i livets slutskede är avgörande för vilken vårdinstans som blir aktuell. 90 

000 personer avled i Sverige år 2010 och 80 % av dessa bedöms ha varit i behov av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården utgörs av fyra hörnstenar som är framtagna utifrån 

WHO:s definition av palliativ vård och människovärdesprincipen. Denna princip betonar alla 

människors lika värde och rätt, oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. 

De fyra hörnstenarna består av symtomlindring, som innebär att smärta och andra svåra symtom 

lindras. Den andra hörnstenen är samarbete, där all vårdpersonal som rör omvårdnaden ingår och 

utgör ett mångprofessionellt arbetslag. Kommunikation och relation, den tredje hörnstenen, 

innebär en god kommunikation mellan arbetslag och i relation till patienter och närstående. Den 

fjärde och sista hörnstenen syftar till att ge stöd till de närstående under sjukdomstiden och efter 

dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). 

  

Livet kan förändras dramatiskt när patienter får information om att ingen kurativ behandling 

finns tillgänglig. Det kan leda till att patienter känner sig splittrade mellan viljan att leva och 

medvetenheten om att de snart ska dö. Det kan också leda till att patienter får andra prioriteringar 

i livet och kan finna glädje i saker de tidigare tyckt varit tråkigt. Nära familj och vänner beskrivs 

som en viktig och betydelsefull faktor vid sjukdom (Benzein, Norberg & Saveman, 2001). Vilket 

bemötande vårdpersonal har kan ha betydelse för hur patienter och närstående upplever vården 

(Robinson, Gott & Ingleton, 2014). När sjuksköterskor uppmärksammar familjens behov, verkar 

tillgänglig och vänlig samt frekvent tittar till familjen för att säkerhetsställa deras behov, känner 
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sig närstående omhändertagna. Det finns ett starkt samband mellan nöjdhet hos patienter och att 

bli behandlad med respekt och värdighet (Robinson et al., 2014). Patienter kan uppleva att de blir 

sedda och värderade som individer, medans andra upplever att de inte blir erkända för den de 

egentligen är (Conner, Allport, Dixon & Somerville, 2008). Patienter som saknar familj och 

vänner kan känna en längtan efter sällskap och stöd vid livets slut. Då blir istället vårdpersonalen 

en viktig källa till tröst. Religion och andlighet kan också ha en betydande roll i hur patienter 

hanterar sin sjukdom (Dzul-Church, Cimino, Shelley, Wong & Anderson, 2010). 

  

Det kan vara viktigt för närstående att vara delaktiga i vården (Friedrichsen, 2003; Robinson et 

al., 2014; Stoltz, Nilsson & Willman, 2001). Delaktigheten kan uppnås genom information och 

undervisning (Stoltz et al., 2001). Friedrichsen (2003) betonar att information kan vara viktigt för 

att närstående ska kunna förstå och bekräfta situationen, för att de ska kunna förbereda sig 

mentalt, för att kunna organisera sitt dagliga liv och för att det är deras rättighet. Stoltz et al. 

(2011) menar dock att information är någonting som närstående kan uppleva som bristande inom 

sjukvården. Robinson et al. (2014) menar att brister i kommunikation kan leda till att dödsfallet 

kommer oväntat och plötsligt för de närstående. Dunne och Sullivan (2000) beskriver att 

närstående kan uppleva sjukhusmiljön som en olämplig plats för deras familjemedlem att dö på. 

Den kan upplevas som forcerad och brådskande. Robinson et al. (2014) betonar att bristen på 

enkelsalar kan vara bekymmersamt för närstående som kan känna oro över att den döende 

patienten ska bli påverkad av andra patienter. 

 

International Council of Nurses Etiska kod för sjuksköterskor kan ses som en riktlinje för 

sjuksköterskans profession. Till de grundläggande ansvarsområdena hör att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska i första hand rikta sitt 

ansvar till människor som är i behov av vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Fridegren 

och Lyckander (2009, s. 122–124) beskriver att den palliativa vården ställer krav på 

vårdpersonal, inte bara gällande vården kring patienter utan även i omhändertagandet av 

patienters närstående. Vårdpersonal bör vara lyhörda och ha stor empati i vårdandet av patienter 

som befinner sig i livets slut. Det är viktigt att som personal vara medveten om sina egna tankar 

och känslor kring döden. Det är också viktigt att känna stöd i situationen samt att personal får tid 

till reflektion och eftertanke. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2013) att vårdpersonal behöver ta 
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hänsyn till, och ha kunskap om, olika kulturella och religiösa uttryck och behov. Att vårda 

patienter från andra kulturer kan dock vara utmanande då andra kulturer kan ha en annan syn på 

vård och omsorg. Hopkinson och Hallet (2002) beskriver sjuksköterskors syn på en god död med 

sex olika komponenter. Dessa komponenter är tid, frid, tröst, värdighet, förväntan och någon 

närvarande. Att ha tid att vara med patienter ansågs var viktigt. Det var även viktigt att patienter 

dog med värdighet, och de såg det som sin roll att möjliggöra detta. Om en patient verkade vara 

både fysisk och psykisk fridfull ansågs hen ha dött den perfekta döden. Att ge tröst var en viktig 

del i deras roll, vilket involverade både fysisk omvårdnad och emotionellt stöd. Sjuksköterskor 

ansåg att de förväntade dödsfallen var de bra dödsfallen, där både sjuksköterskor och närstående 

var medvetna om att patienten skulle dö.  

  

Att vårda patienter i livets slutskede är en arbetsuppgift som sjuksköterskor med all sannolikhet 

kommer i kontakt med under sin yrkeskarriär. Det övergripande målet med den palliativa vården 

är att främja livskvalitet hos patienter med obotlig sjukdom. Arbetet ställer krav på 

sjuksköterskor, där det förväntas att de ska tillgodose både patienter och närståendes behov. 

Genom att få kunskap om sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad i livets slut kan en 

djupare förståelse för vad arbetet innebär uppnås. Därmed kan eventuella åtgärder vidtas för att 

skapa de bästa förutsättningarna för sjuksköterskor att arbeta i. På så sätt kan också vården 

effektiviseras vilket har betydelse för såväl vårdpersonal som för patienter och närstående. Syftet 

med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vård i livet slut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 
 

 

Metod     

En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes då syftet var att studera sjuksköterskors levda 

upplevelser, något som Henricson och Billhult (2017, s. 111) menar är centralt för kvalitativa 

studier. Data analyserades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats i enlighet med 

Graneheim och Lundman (2004). 

 

Litteratursökning                                                      

En pilotsökning utfördes i databasen CINAHL för att undersöka om det fanns befintlig forskning 

i ämnet som svarade mot syftet. Litteratursökningen utfördes därefter i CINAHL, AMED och 

Cochrane. Båda CINAHL och AMED innehåller vetenskapliga studier med fokus på bland annat 

omvårdnad och palliativ vård, medans Cochrane’s databas innehåller många systematiska 

översikter (Karlsson, 2017, s. 82–83; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 8). De 

inklusionskriterier som användes var vård i livet slutskede, sjuksköterskor, alla typer av 

vårdverksamheter samt patienter över 18 år. Inklusionskriteriet över 18 år användes för att 

begränsning av ålder ledde till att artiklar som svarade till syftet tappades. Begränsningarna som 

användes var artiklar skrivna från år 2005–2018. Detta för att få fram den senaste forskningen 

kring ämnet då den palliativa vården kan ha förändrats och utvecklats genom åren. Övriga 

begränsningar var att artiklarna skulle finnas i full text, vara skrivna på engelska samt vara peer-

reviewed. 

 

För att hitta relevanta sökord användes Svensk MeSH. Tre ämnesord hittades med hjälp av 

Svensk MeSH och övriga sökord användes som fritext och CINAHLs ämnesord. Sökorden som 

användes var palliative care, terminal care, nurse, nursing staff hospital, terminally ill patients, 

nurses experience, nurse attitudes och end of life care. I första hand användes ämnesord, detta 

för att göra sökningen mer exakt (Karlsson, 2017, s. 89). Orden söktes inledningsvis var för sig 

för att sedan kombineras på olika sätt med booleska operatorer OR för att bredda sökningen och 

AND för att smalna av och göra sökningen mer specifik (Willman et al., 2011, s.72). Vid 

litteratursökningen lästes titlarna på de artiklar som framkom i sökningarna, och om de svarade 

mot syftet lästes abstrakten igenom. Därefter lästes de utvalda artiklarna i sin helhet.  
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Tabell 1 Översikt av litteratursökningen. 

 
Syftet med sökning: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slut 

 
CINAHL 2018 01 30 Begränsningar: English language, full text, peer reviewed, publication 2005–2018

 
Sök nr  *) Söktermer    Antal träffar  Antal valda 

 
1  CH Nurses     12,198    

2  CH Nursing staff, hospital   5,311    

3  CH Terminal care    6,139    

4  CH Palliative care    13,868     

5  FT End of life care   3,966    

6  CH Terminally ill patients   4,116    

7  FT Nurses experience   802    

8  CH Nurse attitudes   9,939     

9  S1 AND S3     125   4 

10  S3 OR S4 AND S2    114   2 

11  S6 AND S7     13   1  

12  S3 AND S8     244   4   

 
AMED 2018 01 30 Begränsningar: Publication 2005–2018. Linked full text. Abstract available.  

 
Sök nr  *) Söktermer    Antal träffar  Antal valda 

 
1  FT Terminal care    877     

2  FT End of life care   1,072    

3  FT Palliative care    3,410    
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Forts. Tabell 1 Översikt av litteratursökningen. 

 
Syftet med sökning: Beskriva sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slut 

 
AMED 2018 01 30 Begränsningar: Publication 2005–2018. Linked full text. Abstract available.  

 
Sök nr  *) Söktermer    Antal träffar  Antal valda 

 
4  FT Nurses experience   132    

5  S1 OR S2 OR S3 AND S4   74   3  

* CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, FT –fritextsökning.  

 

En manuell sökning utfördes i Cochrane, där samma sökord användes som i sökningen som 

presenterades i Tabell 1. En litteraturöversikt som svarade till syftet valdes ut. Denna innehöll 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar. De kvalitativa artiklarna jämfördes med redan valda 

artiklar för att säkerhetsställa att de inte redan fanns med de artiklar som uttagits för analys. En 

artikel valdes ut till analys. 

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

15 artiklar kvalitetsgranskades med en färdig mall från SBU som motsvarade kvalitativ metod 

(SBU, 2014). Vid bedömning av artiklarnas kvalité tilldelas artiklarna poäng utifrån hur 

välgjorda de bedömdes vara. Ett poäng motsvarande ett positivt svar “Ja” medans ett negativt 

svar “Nej” eller “Oklart” resulterade i 0 poäng. Utifrån detta sammanställdes poängen och 

divideras sedan med antalet relevanta frågor, vilket gav en procentsats. Procentsatsen gjorde det 

möjligt författarna att kunna jämföra olika studier (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 96). 

Kriterierna för graderingen var låg, medel eller hög kvalitet, se tabell 2. 

 

Tabell 2 Procentindelning för kvalitetsgranskning 

Hög 80–100 % 

Medel 70–79 % 

Låg 60–69 % 

(Willman et al., 2006, s. 96) 
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Tre artiklar bedömdes ha låg kvalitet, varför de inte valdes ut till analys. Resterande 12 artiklar 

bedömdes med medel eller hög kvalitet. Flera av artikelförfattarna hade inte redogjort för vissa 

punkter enligt kvalitetsmallen, exempelvis om det rådde analysmättnad, huruvida resultatet var 

överförbart eller om författarna hade hanterat sin förförståelse, varför många av artiklarna 

bedömdes ha medel kvalitet. Artiklarna redovisas i tabell 3. 

 

Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=12)  

Författare/år/

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd 

  
Kvalitet 

Iranmanesh et 

al. (2009). 

Iran. 

Kvalitativ 15 Djupgående 

ostrukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

Sjuksköterskorna upplevde en 

kärlek och samhörighet med 

deras patienter inom en 

ömsesidig vårdande relation. Att 

arbeta med döende människor 

sågs som en ömsesidig 

överenskommelse där de gav 

och fick omsorg och 

tillfredsställelse genom 

interaktioner. 

Medel 

Iranmanesh et 

al. (2010). 

Iran och 

Sverige. 

Kvalitativ 8 Öppna strukturerade 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

Både svenska och iranska 

sjuksköterskor såg vårdandet av 

döende personer som en 

inlärningsprocess. Professionell 

vård för personer i livets 

slutskede innebar att dela tid och 

rum med döende personer och 

deras familjer. 

Medel 

Johansson et 

al. (2011). 

Sverige. 

Kvalitativ 8 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Sjuksköterskor upplevde 

otillräcklighet och stark mental 

och psykisk stress beträffande 

deras roll i detta sammanhang. 

Medel 

Karlsson et al. 

(2010). 

Sverige. 

Kvalitativ 7 Nedskrivna berättelser 

/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskor var motiverade 

och kände ansvar för sina 

patienter och deras närstående 

och tog sina uppgifter på allvar. 

 

 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=12)  

Författare/år/

land 

Typ av 

studie 

 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd 

  
Kvalitet 

Karlsson et al. 

(2016). 

Sverige. 

Kvalitativ 

  

 

 

14 

 

 

Fokusgrupps 

intervjuer/ 

Kvalitativ 

hermeneutisk ansats 

Sjuksköterskor upplevde 

existentiella frågor som handlade 

om att hitta en balans mellan 

ansvar och skuld, mellan rädsla 

och skuld och mellan hopp och 

förtvivlan. 

Medel 

Kisorio, et al. 

(2015). 

Sydafrika. 

Kvalitativ 24 Fokusgrupps-

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

Fem huvudteman relaterade till 

sjuksköterskors upplevelse av 

vård i livets slut framkom. Dessa 

var “svårigheter vi upplever”, 

“diskussion och beslutsfattande”, 

“stöd till patienter”, “stöd till 

familjer” och “stöd för 

sjuksköterskor”.  

Medel 

Mak et al. 

(2013). 

Hong Kong. 

Kvalitativ 15 Semistrukturerade 

intervjuer/ 

Tematisk analys 

Sjuksköterskors upplevde 

otillräcklighet och stark mental 

och psykisk stress beträffande 

deras roll i detta sammanhang. 

Medel 

McCallum et 

al. (2013). 

Australien. 

Kvalitativ 5 Semistrukturerade 

intervjuer/Tematisk 

analys 

Tre teman framkom av datan. 

Huvudtemat var “sjuksköterskan 

som beskyddare”. De andra två 

teman var “konflikt i vårdandet” 

och “lugn och ro”. Inom dessa 

teman identifierades 

kännetecken på en ideal död och 

hinder för att kunna ge en god 

vård bekräftades. 

Medel 

Peterson et al. 

(2010). 

USA. 

Kvalitativ 15 Djupintervjuer/ 

Grundad teori  

Sjuksköterskor uttryckte 

personliga bekymmer, 

bekymmer angående patienter 

och deras familjer, vilket 

inkluderade 

kommunikationsutmaningar med 

både patienter och familjer. 

 

 

 

 

Medel 
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Forts. Tabell 3 Översikt av vetenskapliga artiklar som ingår i analysen (n=12) 

Författare/år/

land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/analys 

Huvudfynd 

  
Kvalitet 

*Thompson et 

al. (2006). 

Kanada. 

Kvalitativ 10 Semistrukturerade 

intervjuer/Grundad 

teori 

Ett grundläggande problem som 

sjuksköterskor upplevde var att 

de strävade efter att ge vård av 

hög kvalitet i livets slut 

samtidigt som folk drog i en från 

alla håll. 

Hög 

Wallerstedt et 

al. (2007). 

Sverige. 

Kvalitativ 9 Djupgående 

intervjuer/ 

Fenomenologisk 

metod 

Sjuksköterskor hade höga 

ambitioner vad gäller att ge 

döende patienter och deras 

närstående vård av hög 

vårdkvalité. De upplevde dock 

mer eller mindre missnöje på 

grund av otillräckligt samarbete, 

stöd, tid och resurser.  

Hög 

Zheng et al. 

(2015). 

Kina. 

Kvalitativ 28 Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

tematisk analys 

Döden är tabubelagt i traditionell 

kinesisk kultur. Detta ökade 

svårigheten att effektivt 

kommunicera mellan 

sjuksköterskor, patienter och 

familjer. Även om 

sjuksköterskor upplevde 

känslomässiga svårigheter i 

vårdandet av döende 

cancerpatienter, hjälpte 

upplevelserna dem att reflektera 

över meningen med livet och 

döden och det påverkade deras 

dagliga liv positivt. 

Medel 

* Artikel som ingår i litteraturöversikten från Cochrane. 
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Analys                                                                  

Data analyserades genom att använda en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) är frågan om huruvida analysen ska fokusera på manifest eller 

latent innehåll en grundläggande fråga vid genomförandet av kvalitativ innehållsanalys. En 

manifest ansats valdes, eftersom syftet var att beskriva det synliga och uppenbara 

komponenterna, och inte göra en tolkning av den underliggande betydelsen, vilket Graneheim 

och Lundman (2004) menar är det som skiljer de två ansatserna åt. 

  

I det första steget valdes meningsenheter ut, vilket beskrivs vara ord, meningar eller stycken som 

relateras till varandra genom sitt innehåll (Graneheim & Lundman, 2004). Artiklarna tilldelades 

en siffra mellan 1–12 och delades därefter jämnt upp mellan författarna, som sedan läste igenom 

dessa för att få en övergripande bild av innehållet. Efter detta diskuterade författarna vilka 

meningsenheter de extraherat för att säkerhetsställa att enighet rådde. Totalt valdes 280 

meningsenheter ut som svarade till syftet. Dessa numrerades i artiklarna för att enkelt kunna gå 

tillbaka till originalkällan under analysprocessen. 

  

Meningsenheterna översattes därefter till svenska och kondenserades sedan, vilket är en process 

där texten förkortas utan att kärnan av innehållet förloras (Graneheim & Lundman, 2004). Sedan 

skapades kategorier, vilket beskrivs vara kärnan i kvalitativ innehållsanalys och innebär en grupp 

av innehåll som delar gemensamheter (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen utfördes i ett 

flertal steg för att säkerhetsställa att ingen data skulle falla emellan två kategorier eller passa in i 

mer än en kategori (Graneheim & Lundman, 2004). I det första steget radades alla textenheter 

upp för att få en överskådlig bild av innehållet. I den andra kategoriseringen skapades 94 

kategorier som sedan i det tredje steget reducerades till 25 kategorier. I det fjärde och sista steget 

skapades fem slutliga kategorier. 
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Resultat 

Analysen resulterade i fem slutliga kategorier (tabell 4) som presenteras i brödtext med citat från 

de vetenskapliga artiklarna för att illustrera innehållet i brödtexten. 

 

Tabell 4 Översikt av slutliga kategorier (n= 5) 

 

Att vilja ge god palliativ vård 

Att samarbete med medarbetare är viktigt 

Att arbetet är både givande och betungande 

Att svåra omständigheter påverkar vårdandet 

Att ha en bra kommunikation är utmanande 

 

Att vilja ge god palliativ vård 

Flertalet studier (Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi & Cherahgi, 2009; Karlsson, Roxberg, 

Barbosa da Silva & Berggren, 2010; Mak, Lim Chiang & To Chui, 2013; Thompson, 

McClement & Daeninck, 2006; Zheng, Guo, Dong & Owens, 2015) beskrev att sjuksköterskor 

hade en önskan om att ge patienter god palliativ vård. Mak et al. (2013) beskrev att 

sjuksköterskor blev inspirerade av kollegor till att själva vilja ge en bättre vård. Karlsson et al. 

(2010) beskrev att sjuksköterskor kände besvikelse när de inte tilläts hjälpa patienter trots att de 

önskade att få göra detta. När hjälp ändå var nödvändig att utföra trots patienters ovilja kände 

sjuksköterskor att de inkräktade på patienters integritet. Flertalet studier (Iranmanesh et al., 2009; 

Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017; Kisorio & Langley, 2015; McCallum & McConigley, 

2013; Peterson et al., 2010; Zheng et al., 2015) beskrev att sjuksköterskor menade att god vård 

kan ges på olika sätt. De önskade att lindra lidande hos patienter (Peterson et al., 2010; Zheng et 

al., 2015) och såg därav adekvat smärtlindring som en central del i vårdandet (Karlsson et al., 

2010; Kisorio & Langley, 2015). Att främja välbefinnande hos patienter och närstående (Zheng 

et al., 2015) samt bevara patienters värdighet, både i livet och efter dödsfall, ansågs vara viktigt 

(Karlsson et al., 2017; McCallum & McConigley, 2013; Zheng et al., 2015). 

  

Although it’s really busy and there isn’t enough time to care for the patients, I always want 

to care. I try my best to fulfill my role as a nurse (Mak et al., 2013, s. 427). 
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Sjuksköterskor ansåg det som viktigt att tillgodose patienters önskemål (Karlsson et al., 2010; 

McCallum & McConigley, 2013), något som också kunde upplevas som en drivkraft 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Att finnas närvarande och att ta sig tid för patienter och deras 

närstående ansågs som en viktig del i att bidra med en god vård (Kisorio & Langley, 2015). Att 

ge stöd till patienter och närstående ansågs vara viktigt i vårdandet av patienter i livets slut 

(Kisorio & Langley, 2015; Zheng et al., 2015). Sjuksköterskor beskrev hur viktigt det var att ta 

hand om närstående och möta deras behov och oro (Iranmanesh et al., 2010; McCallum & 

McConigley, 2013; Peterson et al., 2010). För att ge en god palliativ omvårdnad ansåg 

sjuksköterskor att även patienter och närståendes kulturella behov var viktiga att tillgodose 

(Iranmanesh et al., 2010; Kisorio et al., 2015). Sjuksköterskor kände att vårdandet av patienter i 

livets slut innebar ett stort ansvar gällande att ge patienter ett gott bemötande (Wallerstedt et al., 

2007), att patienter och närstående upplevt en god död (Thompson et al., 2006) samt ett stort 

ansvar över patienters fysiska problem (Karlsson et al., 2017). Att skapa en relation till patienter 

och deras närstående ansåg sjuksköterskor var en viktig och nödvändig del i vårdandet av döende 

patienter (Iranmanesh et al., 2010) och betonade att en bättre vård kunde ges om det fanns en 

gemenskap med patienterna (Karlsson et al., 2017). 

  

That the way we treat patients, the way I act toward the patient is of such tremendous 

importance and can have such lasting effects. That my actions, my words can have such a 

lasting effect both on relatives and on the patient. That’s quite a heavy responsibility 

(Wallerstedt et al., 2007, s. 34). 

  

Att samarbete med medarbetare är viktigt 

I flertalet studier (Iranmanesh et al., 2010; Kisorio & Langley, 2015; McCallum & McConigley, 

2013; Wallerstedt et al., 2007) framkom det att sjuksköterskor kände stöd från sina medarbetare 

som en central och viktig del i arbetet. Det framkom att de kände ett behov av att reflektera med 

sina kollegor (Kisorio & Langley, 2015; Johansson & Lindahl, 2011) och att stöd från chefer var 

uppskattat (Kisorio & Langley, 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Stöd från chefer och 

kollegor upplevdes dock som bristande (Kisorio & Langley, 2010; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Thompson et al. (2006) beskrev att sjuksköterskor uttryckte brist på stöd från läkare, 
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vilket de menade kunde bidra till att patienter dog utan god palliativ vård. Bristen på stöd kunde 

också leda till en känsla av hjälplöshet (Thompson et al., 2006) och leda till etiska svårigheter 

och känsla av otillräcklighet (Karlsson et al., 2010). 

  

It makes it easier, the close team of nurses to debrief. You know that you can chat to 

someone about it and they understand (McCallum & McConigley, 2013). 

  

Sjuksköterskor fann trygghet och säkerhet när ett gott samarbete fungerade på arbetsplatsen 

(McCallum & McConigley, 2013). En studie (Iranmanesh et al., 2010) beskrev att sjuksköterskor 

upplevde att vårdandet av patienter i livets slut krävde arbete i team, vilket underlättade att 

hantera svåra situationer och att fatta beslut. Det var viktigt att kunna lita på kollegor samt att 

man inom teamet delade gemensamma värderingar. Tillförlitliga relationer och gemenskap inom 

arbetsteamet bidrog till ett positivt vårdklimat på avdelningen. I flera studier (Karlsson et al., 

2010; Kisorio & Langley, 2015; Thompson et al., 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007) 

beskrevs dock teamsamarbetet som bristande. Irritation uppstod när samarbetet var otillräckligt i 

vårdkedjan (Wallerstedt & Andershed, 2007) och brist på samförstånd mellan kollegor skapade 

oro (Karlsson et al., 2010). Sjuksköterskor upplevde svårigheter gällande samarbete med läkare 

(Karlsson et al., 2010; Thompson et al., 2006) såsom svårigheter att övertala läkare att skriva ut 

smärtlindring till patienter (Karlsson et al., 2010) och att de ansåg att vissa läkare hade brist på 

erfarenhet i palliativ vård vilket skapade samarbetssvårigheter (Thompson et al., 2006). De 

menade att de var beroende av läkare för att kunna ge adekvat smärtlindring (Karlsson et al., 

2010), men att de inte kände sig delaktiga gällande beslutsfattande kring patienter. De ansåg att 

beslutsfattande kring patienten bör ske i samråd mellan läkare och sjuksköterska (Kisorio & 

Langley, 2015). 

  

Now and then it’s really hectic. We don’t have enough staff here just like in other places. I 

still feel that we give each other… We help one another! She (the nurse) has to stay in a 

little longer (with the patient), so I do something for her during that time, or something like 

that. That’s how it is! (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 36). 
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Att arbetet är både givande och betungande 

I studier (Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; Zheng et al., 2015) beskrev 

sjuksköterskor att arbetet med palliativ vård bidrog till utveckling, både personlig och 

professionell. Arbetet med patienter i livets slut ansågs som en gåva och ett privilegium 

(Iranmanesh et l., 2009; McCallum & McConigley, 2013) och stämningen på arbetet ansågs som 

generöst och tillåtande (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor kände sig nöjda med 

vården och stödet de gav sina patienter (Mak et al., 2013) och upplevde att de presterat bra när de 

lyckats med att tillgodose patienters önskemål (McCallum & McConigley, 2013). När patienter 

och närstående var nöjda kände de sig tillfreds (Johansson & Lindahl, 2011; Thompson et al., 

2006). Arbetet med palliativ vård gav upphov till existentiella frågor kring livet och döden 

(Iranmanesh et al., 2009; Iranmanesh et al., 2010; Johansson & Lindahl, 2011; Karlsson et al., 

2017; Wallerstedt & Andershed., 2007; Zheng et al., 2015). De menade att arbetet kunde leda till 

att de fick en annan syn på livet (Iranmanesh et al., 2010) och blev mer medvetna om sin egen 

sårbarhet (Karlsson et al., 2017). Det medförde att de fick andra prioriteringar och en större 

insikt kring vad som var viktigt i livet (Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007; 

Zheng et al., 2015). Sjuksköterskor kunde även uppleva att arbetet gav upphov till en mer 

negativ syn på livet (Zheng et al., 2015).  

  

Palliative caring is very demanding as you have to go from happiness to deep sorrow, very 

great tragedy… Caring for palliative patients is, like going up and down the whole time 

but it gives you so much, at the same time as it takes so much out of you (Johansson & 

Lindahl, 2011, s. 2039). 

  

Arbetet med palliativa patienter beskrevs som krävande under vissa tidsperioder (Wallerstedt & 

Andershed, 2007) och kunde upplevas som betungande och stressfyllt (Mak et al., 2013; 

McCallum & McConigley, 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). Omhändertagandet av 

döende patienter och dödsfall ansågs som psykiskt påfrestande, och de hade ett behov av att 

ställa om mentalt efter ett dödsfall (Kisorio & Langley, 2015). Sjuksköterskor beskrev att de 

kände mycket empati och sympati för sina patienter (Iranmanesh et al., 2010; Karlsson et al., 

2017; Johansson & Lindahl, 2011). De kunde identifiera sig med patienter när de vara i samma 

ålder och hade liknande sociala situation (Karlsson et al., 2017) och känna ledsamhet över 
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patienters situation (Iranmanesh et al., 2010), samt bli berörda när patienter förändrades 

kroppsligt (Johansson & Linahl, 2011). De menade att de ibland kunde känna att de led mer med 

närstående än med patienter (Peterson et al., 2010). Sjuksköterskor beskrev att de gav mycket av 

sig själva i arbetet, både som medmänniskor och professionella vårdgivare (Johansson & 

Lindahl, 2011; Zheng et al., 2015) vilket tog mycket energi från dem (Johansson & Lindahl, 

2011). Återhämtning ansågs viktigt efter att ha tagit hand om svårt sjuka patienter (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). De kände rädsla över att bli för involverade i patienter och närstående 

(Peterson et al., 2010) och försökte hålla en professionell distans till dem. Det fanns en oro över 

att inte kunna hålla sina känslor i styr (Karlsson et al., 2017; Peterson et al., 2010). 

 

I guess there’s always the risk as a nurse that being too compassionate, I guess. Being 

more sympathetic than empathetic and getting too involved. I guess that’s something that 

we all kind of have to deal with as were all human (Peterson et al., 2010, s. 184). 

  

Enligt ett flertal studier (Iranmanesh et al., 2009; McCallum & McConigley, 2013; Thompson et 

al., 2006; Zheng et al., 2015) beskrev sjuksköterskor att patienter utsattes för onödigt lidande. 

Detta upplevdes som bedrövande (McCallum & McConigley, 2013). De såg återupplivandet av 

en döende patient som ovärdigt (Zheng et al., 2015), att livräddande strategier förlängde livet 

utan kvalitet (Iranmanesh et al., 2009) och att det upplevdes hemskt när patienter dog i smärta 

eller illamående (Thompson et al., 2006). Känslor av maktlöshet uppstod när de kände att de inte 

hade gjort tillräckligt för patienter och närstående (Zheng et al., 2015), när patienter var 

oförmögna att uttrycka sin vilja samt när patienter inte fick den smärtlindring de behövde 

(Karlsson et al., 2010). Sjuksköterskor blev frustrerade när de var oförmögna att hjälpa döende 

patienter (Iranmanesh et al., 2010) och när de inte kunde tillgodose patienters önskemål 

(Karlsson et al., 2010). De kände sig otillräckliga gentemot patienter och närstående enligt ett 

flertal studier (Johansson & Lindahl, 2011; Mak et al., 2013; McCallum & McConigley, 2013; 

Wallerstedt & Andershed, 2007) trots att de hade höga ambitioner att vilja hjälpa (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Otillräckligheten handlade bland annat om att inte kunna ge stöd och 

information till närstående (Mak et al., 2013; McCallum & McConigley, 2013) och att inte 

kunna tillgodose närståendes behov (Johansson & Lindahl, 2011). Otillräckligheten kunde 

resultera i en känsla av skuld (Mak et al., 2012; Karlsson et al., 2017). Osäkerhet och tvivel hos 
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sjuksköterskor var vanligt förekommande i arbetet enligt sjuksköterskor (Johansson & Lindahl, 

2011; Karlsson et al., 2017; Peterson et al., 2010). De kände osäkerhet gällande patienters 

fysiska och existentiella behov (Johansson & Lindahl, 2011) och tvivel och osäkerhet kring sin 

egen prestation (Karlsson et al., 2017; Peterson et al., 2010). 

 

Att svåra omständigheter påverkar vårdandet 

Studier (Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2011; Karlsson et al., 2017; Kisorio & 

Langley, 2015; Mak et al., 2013; McCallum & McConigley, 2013; Peterson et al., 2010; 

Thompson et al., 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007) visade att sjuksköterskor upplevde 

stress och tidsbrist vilket påverkade deras arbete, bland annat på grund av begränsad 

personalstyrka (Wallerstedt & Andershed, 2007). De kunde känna stress i omhändertagandet av 

en avliden person (McCallum & McConigley, 2013) och tidsbristen resulterade i begränsad tid 

till att lyssna på patienters problem (Wallerstedt & Andershed, 2007). Tidsbristen medförde 

också begränsad tid till att finnas där för patienter och närstående (Karlsson et al., 2017; Kisorio 

& Langley, 2015; Thompson et al., 2006; Wallerstedt & Anderson, 2007) och till att utreda 

patienters lidande (Karlsson et al., 2017). Tidsbristen sågs som ett hinder för att kunna ge god 

vård (Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007) och kunde leda till att rutiner och 

arbetsuppgifter sågs som störande (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

  

Sometimes there are periods when you have many (dying patients). And you really don’t 

have to have more than one (at a time), then you have your hands full. Because when 

you’re in the middle of things with a really sick patient – you really have a whole lot! And 

you get involved with the family. It’s nice to have a rest afterwards. And afterwards you 

wonder how you’ve had the strength! (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 37). 

  

Den bristande arbetsmiljön kunde skapa en ovilja att vårda döende patienter (Zheng et al., 2015) 

och bidra till att patienter upplevdes som en börda (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskor i studier (Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2011) upplevde att 

vårdmiljön hade betydelse för patienter i livets slut. De ansåg att svårt sjuka patienter behöver en 

gynnsam miljö för att minska deras lidande (Iranmanesh et al., 2009) och att vårdkvaliteten 

förbättrades när det fanns speciellt designade patientrum (Johansson & Lindahl, 2011). 
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It’s much nicer and the rooms are bigger and a little more … yes, nicely designed and soft 

colors then that also affects … and TV and couch, so that relatives can … and it has 

become very much better after all … and it is felt by all those who are lying in these rooms 

(Johansson & Lindahl, 2011, s. 2038). 

 

I ett flertal studier (Kisorio & Langley, 2015; Peterson et al., 2010; Thompson et al., 2006; 

Zheng et al., 2014) beskrev sjuksköterskor att de upplevde begränsningar i vårdandet. Det kunde 

röra sig om personliga och professionella begränsningar och att detta hindrade dem från att 

erbjuda en god vårdkvalité (Zheng et al., 2015). En studie (Peterson et al., 2010) beskrev att 

sjuksköterskor kände oro över att brist på erfarenhet kunde leda till svårigheter i kommunikation 

med patienter och närstående. Tidigare erfarenheter upplevdes som en vägledning i det praktiska 

arbetet (Thompson et al., 2006). Zheng et al. (2014) beskrev att sjuksköterskor ansåg att 

beroende på vilken erfarenhet av palliativ vård kunde påverka den känslomässiga påfrestningen. 

Flertal studier (Iranmanesh et al., 2009; Karlsson et al., 2010; Kisorio & Langley, 2015; 

Thompson et al., 2006) visade att patienter och närståendes inställning till patientens tillstånd 

påverkade sjuksköterskor. Det upplevdes jobbigt när patienter inte accepterade sin egen död 

(Iranmanesh et al., 2009) och som svårt när närstående var i förnekelse och inte accepterade att 

patienten var döende (Karlsson et al., 2010; Kisorio & Langley, 2015). Sjuksköterskor menade 

att när närstående var medvetna om patienters tillstånd blev det lättare för dem att vara öppna 

och ärliga i sin kommunikation (Thompson et al., 2006).   

           

He had tried to tell them that he was dying, and they just couldn’t accept it. That was 

really hard. And he ended up dying on our ward. And it was an awful situation. They had 

so much hope. That, for me, was probably the worst.” (Thompson et al., 2006, s. 172). 

  

Att ha en bra kommunikation är utmanande 

Bemötande och kommunikation var något som sjuksköterskor upplevde som svårt och 

utmanande (Kisorio & Langley, 2015; Peterson et al., 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). En 

studie (Wallerstedt & Andershed, 2007) beskrev att sjuksköterskor ansåg bemötande av patienter 

och närstående som viktigt. Att förbereda närstående var viktigt (Kisorio & Langley, 2015) och 
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att patienter kände sig bekväma med dem och vågade uttrycka det de kände (Peterson et al., 

2010). De kunde känna osäkerhet i att bemöta närstående (Wallerstedt & Andershed, 2007) och 

det var svårt att möta närstående när de själva inte kände sig redo eller när de inte visste vad de 

skulle informera närstående om (Kisorio et al., 2015). Det var utmanande att få frågor som de 

inte var beredda att svara på (Peterson et al., 2010). Det fanns oro kring att patienters 

informationsbehov inte blev tillgodosedda (Peterson et al., 2010) och de upplevde ett behov att 

förbättra sina kommunikationskunskaper i vård i livet slut (Zheng et al., 2015). 

 

I didn’t really know how you should treat relatives. In situations when the patient was 

dying – what language should I use? Should I give them the facts? Should I say what I 

know? It was a lot, you feel your way along and they (patient and relatives) helped me 

(Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 36).   

   

En studie (Peterson et al., 2010) beskrev att sjuksköterskor upplevde svårigheter att ta upp vissa 

frågor med patienter och närstående, exempelvis frågor som rörde vården och beslutfattande. De 

kunde känna oro inför detta, men ansåg trots detta att det var viktigt att ta itu med. I en studie 

från Kina (Zheng et al., 2015) framkom det att sjuksköterskor ansåg det viktigt att undanhålla 

information från patienter för att upprätthålla deras tro, hopp och självförtroende. Detta på grund 

av den kinesiska kulturen, där döden är ett tabubelagt ämne. Detta kunde emellertid upplevas 

som förvirrande och pinsamt för sjuksköterskor, och den kinesiska kulturen upplevdes ytterligare 

försvåra kommunikationen. 

  

These patients were trying their best to fight with cancer, how could you tell them there 

was not much time left? So just encourage the and tell them they would get better. It is 

better to die in hope than live in despair (Zheng et al., 2015, s. 293). 

 

Diskussion 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slut. 

Analysen resulterade i fem kategorier; Att vilja ge god palliativ vård, att samarbete med 

medarbetare är viktigt, att arbetet är både givande och betungande, att svåra omständigheter 

påverkar vårdandet, att ha en bra kommunikation är utmanande. 
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I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor ville ge god omvårdnad till patienter 

och närstående i livets slutskede. För dem innebar god omvårdnad att lindra lidande, främja 

välbefinnande, att finnas närvarande och att ta sig tid för patienter. Enligt Burhans och Alligood 

(2010) innebär god vårdkvalité att möta människors behov genom att ha vårdande, empatiska 

och respektfulla relationer, vilket även innebär ett ansvar. God vårdkvalité handlar också om att 

skydda patienter och att vilja ge god vård. I litteraturstudiens resultat framkom det att 

sjuksköterskor kände ett stort ansvar gällande både patienter och närstående och att den 

relationen är viktig. Att se och möta deras behov och önskemål sågs som centralt i att ge en god 

vård. I Molazem, Ahmadi, Mohammadi & Bolandparvaz (2010) beskrivs sjuksköterskors 

relation till patienter och dess närstående som något som har en signifikant påverkan på 

vårdkvalitén samt att en effektiv och positiv kommunikation kan uppmana sjuksköterskor till att 

ge en bättre vård till patienter. 

  

I litteraturstudiens resultat framkom det att god omvårdnad kunde främjas på många sätt. Det 

kunde handla om att ge patienter smärtlindring, möta deras oro eller bara finnas där. Ternestedt 

och Österlind (2013, s. 478) beskriver att för att kunna ge en god omvårdnad i livet slutskede 

krävs det att sjuksköterskan kan anpassa sina kunskaper i olika områden. Ibland kan det handla 

om att hjälpa patienter med smärtlindring, att patienter får umgås med sina familjer eller att bara 

sitta och lyssna på patienter. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2017) 

framgår det att sjuksköterskor ska inneha den kompetens som behövs för att utföra 

omvårdnadsåtgärder på ett professionellt sätt samt kunna skapa en relation till patienten och 

dennes närstående som är förtroendefull. Detta anses vara en förutsättning för att ge god 

omvårdnad. Författarna menar att detta kan tolkas som att god omvårdnad till stor del handlar om 

varandet, snarare än det praktiska arbetet. 

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor ser stödet från sina medarbetare som en central och 

viktig del i sitt arbete. De ansåg det viktigt att ha en fungerade teamsamverkan för att kunna 

hantera svåra situationer och när svåra beslut ska tas. Sjuksköterskor fann trygghet och säkerhet i 

att det fanns ett gott samarbete på arbetsplatsen. Dias, Ferreira och Carvalho (2017) beskriver 

vikten av samarbete som centralt och att effektiviteten av detta är beroende av det engagemang 
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medarbetare bidrar med på ett personligt och ett individuellt sätt. Detta stärker bandet mellan 

professioner vilket i sin tur underlättar sammanhållningen mellan dem och bidrar till att arbetet 

kan genomföras ordentligt. I litteraturstudiens resultat framkom dock att sjuksköterskor upplevde 

bristande stöd och samarbete på sin arbetsplats. Brist på stöd från läkare gjorde att sjuksköterskor 

kände sig otillräckliga och kunde enligt dem bidra till att patienter dog utan god palliativ vård. 

Adib-Hajbaghery, Khamechian & Alavi (2012) menar även att brist på samarbete och närhet 

mellan vårdpersonalen kan leda till att sjuksköterskor upplever ökad arbetsrelaterad stress. 

Sodeify, Vanaki & Mohammadi (2013) beskriver att bristen på stöd som sjuksköterskor upplever 

ofta handlar om chefer ignorans, där sjuksköterskors professionella förmågor och kompetens inte 

uppmärksammas, vilket upplevs som kränkande av sjuksköterskor. 

  

 I litteraturstudiens resultat framkom att sjuksköterskor ansåg att beslutsfattande kring patienter 

borde ske i samråd mellan läkare och sjuksköterska, men de upplevde sig inte vara delaktiga i 

detta. McMillen (2008) beskriver att sjuksköterskor såg beslut om att avsluta behandling som 

läkarens uppgift och inte deras. De kände däremot att de borde ha någonting att säga till om och 

få uttrycka sin åsikt, eftersom de spenderar mest tid med patienter och närstående. Enligt Calvin, 

Lindy och Clingon (2009) såg sjuksköterskor läkarna som den högsta auktoriteten vad gäller 

beslut om vård i livets slutskede, och såg sig själva som “någon mitt emellan” eller “vid sidan 

av”. Sjuksköterskor kunde känna ensamhet och osäkerhet i sin position, eftersom de var tvungna 

att administrera behandling föreskriven av läkaren, utan hänsyn till deras egen åsikt. Författarna 

anser att teamsamarbete inom vård och omsorg är oerhört viktigt, inte minst inom den palliativa 

vården, för att optimera patienters välbefinnande i livet slut. En fungerande teamsamverkan är 

viktig för att säkerhetsställa att alla professioner inom hälso- och sjukvården arbetar mot samma 

mål. Om alla professioner får möjlighet att bidra med sin kompetens kan en säkrare vård ges 

vilket har stor betydelse för patientsäkerheten. 

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor såg arbetet med vård av patienter i livets slut som 

känslomässigt krävande men också givande. Arbetet med palliativa patienter ansågs bidra till 

professionell och personlig utveckling av sjuksköterskor. Arbetet väckte existentiella frågor som 

rörde frågor om liv och död. Liknande resultat framkom i en studie av Källström Karlsson (2009) 

som beskriver att sjuksköterskor upplever arbetet nära döden som både meningsfullt och 
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känslomässigt betungande. De blev inspirerade när de engagerade sig i patienter, samtidigt som 

det upplevdes emotionellt påfrestande. Sjuksköterskor upplevde att mötet med döende patienter 

och deras närstående gav upphov till existentiella frågor, där de fick en djupare insikt i frågor 

som rörde död, meningen med sitt eget liv och att leva här och nu.   

  

I litteraturstudiens resultat framkom att arbetet ställde höga krav på sjuksköterskor. De gav 

mycket av sig själva och kände mycket för sina patienter. Det kunde vara svårt för dem att hålla 

en känslomässig distans och upplevde det som betungande när patienter gick bort. Känslor av 

frustration och otillräcklighet var vanligt förekommande i arbetet. Brosche (2007) menar att 

sjukvårdspersonal ofta upplever sorg när en patient dör, men att detta ofta ignoreras. Att stöta 

bort känslor relaterat till patientdöd kan vara slitsamt för vårdgivaren och leda till bland annat 

känslomässig utmattning och moraliska svårigheter. Detta kan i sig ha en negativ påverkan på 

effektiviteten i vården, för patientbemötande, för sjuksköterskors moral och för att 

sjuksköterskor ska vilja stanna kvar. Vidare beskrivs ett sorgeteam inom sjukvårdssystemet som 

nödvändigt för sjuksköterskors hälsa och välmående eftersom det kan minimera effekterna av 

känslomässig utmattning och moraliska svårigheter. Det kan vara viktigt för sjuksköterskor att 

veta att de blir omhändertagna och stöttade av sjukvårdssystemet (Brosche, 2007). 

  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde omständigheter som försvårade vårdandet. 

Dessa omständigheter kunde vara stress relaterat till personalbrist. Tidsbrist var också någonting 

som påverkade hur vårdandet kunde utföras som yttrade sig i missnöje hos sjuksköterskor. Hur 

arbetsmiljön såg ut hade betydelse för vårdandet och detta kunde medföra att sjuksköterskor 

kände ovilja till att vårda patienter i livets slut. Adib-Hajbaghery et al. (2012) beskriver att 

sjuksköterskor arbetsrelaterade stressfaktorer. Däribland beskrivs bristen på sjuksköterskor som 

en av huvudfaktorerna för arbetsrelaterad stress. Bristen av sjuksköterskor kan orsaka 

stressfyllda konsekvenser, som att tvingas arbeta övertid, fysisk och mental utmattning samt 

ökad risk för misstag. I vårt resultat framkom att sjuksköterskor upplevde att brist på erfarenheter 

kunde vara en stressfylld faktor. Van der Arend och Remmers-van den Hurk (1999) beskriver att 

hög arbetsbelastning hindrar sjuksköterskor från att kunna ge sina patienter tillräckligt med 

uppmärksamhet. Vidare beskriver Loghmani, Borhani & Abbaszadeh (2014) att sjuksköterskor, 

på grund av arbetsbelastningen, bara har tid att fokusera på de kritiska problemen relaterat till 
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patienters hälsa. De har inte tid att fokusera på de långsiktiga behoven hos patienter. Detta kan 

tolkas som att brist av sjuksköterskor, stress och tidsbrist är hinder för att kunna ge vård av god 

kvalité. Det kan också medföra att sjuksköterskor inte har möjlighet att arbeta hälsobefrämjande 

och förebyggande, vilket äventyrar patientsäkerheten. 

  

Resultatet visade att närståendes inställning till patientens tillstånd kunde påverka 

sjuksköterskor. Det upplevdes svårt när närstående var i förnekelse och inte accepterade 

situationen. Fen Chuach et al. (2017) menar att sjuksköterskors professionella bedömningar kan 

skilja sig från närståendes förväntningar i patientvården. Sådana konflikter kan göra att den 

palliativa vården blir utmanande och bidrar till etiska dilemman och frustration hos 

sjuksköterskor i vårdandet. Resultatet visade även att vårdmiljön hade betydelse för både 

patienter, närstående och vårdpersonal. Bloomer, Endacott, O’Connor & Cross (2013) beskriver 

att sjuksköterskor menade att enkelrum främjar den döende patientens värdighet och det anses 

vara bättre för de närstående som får möjlighet att sörja ifred. 

  

I resultatet framkom det att bemötande och kommunikation var viktigt för sjuksköterskor och att 

det samtidigt var utmanande och svårt att bemöta patienter och närstående. Sjuksköterskor kände 

oro över att patienters informationsbehov inte blev tillgodosedda, och de kände ett behov av mer 

utbildning kring kommunikation i livets slut. Boyd et al., (2011) menar att det kan vara svårt för 

sjuksköterskor att prata om döden med patienter och närstående. I Fen Chuach et al. (2017) var 

brist på kunskap inom palliativ vård en faktor som skapade rädsla och osäkerhet bland 

sjuksköterskor när de skulle närma sig obotligt sjuka patienter. De kände sig inkompetenta i den 

terapeutiska kommunikationen med patienter. Detta var mest tydligt hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor. Gross (2006) beskriver att en anledning till att sjuksköterskor inte kommunicerar 

effektivt kan bero på brist på kunskap om hur de ska genomföra vård i livets slutskede. Fossum 

(2013, s. 206–207) beskriver att patientcentrering är en kommunikationsmodell som används för 

att förstå komplexiteten som finns gällande kommunikation i vården. Modellen beskriver två 

begrepp, disease och illness. Disease handlar om den medicinska och objektiva aspekten. Illness 

handlar om patientens subjektiva upplevelse av sin sjukdom. Som vårdpersonal är det viktigt att 

ta reda på både disease och illness för att kunna kommunicera på ett effektivt sätt. För att kunna 

uppnå en ömsesidighet och för att kunna ta gemensamma beslut med patienter bör vårdpersonal 
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ta reda på patientens egna tankar och upplevelser. Genom att se situationen både från sin 

yrkesroll och från patientens perspektiv kan vården bli så effektiv som möjligt. Patienten behöver 

också förstå vårdgivarens uppfattning om disease. Genom ömsesidig förståelse skapas 

förutsättningar för en god relation och på så sätt kan effektiv kommunikation skapas. 

  

Författarna anser att patientcentrering som kommunikationsmodell är något som sjuksköterskor 

med fördel kan använda sig i klinisk praxis. Genom att utgå från begreppen disease och illness, 

och inte bara fokusera på det medicinska, kan en djupare förståelse för patientens situation 

uppnås. Med en djupare förståelse kan vårdpersonalen förstå patientens behov och tankar och 

därmed kan det bli lättare för vårdpersonal att kommunicera på ett effektivt sätt. Detta främjar 

dessutom personcentrerad omvårdnad. 

 

Metoddiskussion 

Trovärdigheten i litteraturstudien säkerhetsställdes utifrån Holloway och Wheelers (2010, s. 

302–303) begrepp om tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet och bekräftbarhet. 

 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i kvalitativa studier innebär att deltagarna ska kunna känna igen sig i resultatet 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Eftersom en litteraturöversikt genomfördes på redan 

befintlig forskning är det inte möjligt att bedöma tillförlitligheten avseende detta. Författarna har 

däremot fått återkoppling av handledare och studiekamrater som granskat arbetet, något som kan 

stärka tillförlitligheten. Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar att forskaren ska ha en 

medvetenhet kring att tolkning av texten kan påverka resultatet. Analysen i litteraturstudien 

utgick från en manifest ansats, vilket innebar att författarna ville beskriva de synliga och 

uppenbara komponenterna, och inte tolka den underliggande betydelsen. Författarna anser dock 

att en viss tolkning av text är ofrånkomlig. 

  

En svaghet i studien kan vara att författarna endast valde att använda vetenskapliga artiklar 

skrivna på engelska. Då detta inte är författarnas modersmål, finns det en risk att det blivit 

feltolkningar vid översättning och kondensering. Författarna har dock varit noggranna under 

arbetets gång och gått tillbaka till originalkällorna för att säkerhetsställa korrekthet och att det 
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svarade mot det valda syftet. Detta anser författarna ökar tillförlitligheten i studien. Vid 

litteratursökningen användes flera databaser för att hitta relevanta artiklar och författarna 

använde artiklar som var vetenskapligt granskade, något som Henricson (2017, s. 414) menar 

stärker arbetets trovärdighet. Vid kvalitetsgranskning av artiklar delades artiklarna jämnt upp 

mellan författarna, som sedan diskuterade och jämförde bedömningarna. Detta gjordes för att nå 

en enighet. Henricson (2017, s. 414) menar att tillförlitligheten stärks om författarna granskar 

samtliga artiklar och sedan jämför dem. En svaghet gällande kvalitetsgranskningen kan vara att 

författarna saknade erfarenhet av att kvalitetsgranskning, något som kan ha påverkat hur 

artiklarnas kvalitet bedömdes. För att stärka resultatets trovärdighet används citat från de 

vetenskapliga artiklarna. 

  

Pålitlighet 

Om resultaten i studien är pålitliga, ska de vara konsekventa och exakta. Pålitlighet innebär att 

läsaren ska kunna förstå och följa hur författarna gått tillväga under studiens gång och utvärdera 

om detta gjorts på ett korrekt sätt (Holloway & Wheeler, 2010, s. 301–302). Pålitlighet syftar 

också till att studien ska vara reproducerar, det vill säga att den ska gå att återskapa (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 299). Författarna anser att de på ett tydligt och noggrant sätt beskrivit och 

presenterat de olika stegen vi följt i studien. Innehållet i studien presenterades både i löpande text 

och i ett flertal tabeller. Detta möjliggör för läsaren att få en överskådlig bild över innehållet 

samt förstå hur författarna har gått tillväga, vilket underlättar om läsaren vill återskapa studien. 

Författarna har också motiverat de olika val de har gjort i studien, något författarna anser stärker 

pålitligheten. 

  

Överförbarhet 

Överförbarhet innebär enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) att resultatet i ett 

sammanhang kan överföras till liknande situationer och deltagare. Kunskapen som framkom i ett 

sammanhang kan vara relevant i ett annat. I denna studie inkluderas artiklar från stora delar av 

världen. Eftersom vården kan se olika ut i olika delar av världen är det svårt att resonera kring 

huruvida studiens resultat är överförbar. Detta på grund av att sjuksköterskor kan ha olika 

förutsättningar i arbetet vad gäller exempelvis resurser. Syftet med studien var dock att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser, och eftersom studiens resultat visade att sjuksköterskor hade 
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liknande upplevelser i stora delar av världen, anser författarna ändå att studiens resultat är 

överförbart till ett liknande sammanhang. 

  

Bekräftbarhet 

Bekräftbarhet handlar om objektivitet, att resultatet och slutsatserna ska uppnå sitt syfte och inte 

baseras på författarens tidigare antaganden och slutsatser. Det ska finnas en öppenhet gällande 

hur forskaren har hanterat sin egen förförståelse. Läsaren ska kunna följa forskarens väg och 

sättet han eller hon har kommit fram till exempelvis kategorier samt kunna spåra data till 

originalkällorna (Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Förförståelsen i studien har hanterats 

genom att författarna har haft en medvetenhet om sina egna upplevelser av palliativ vård, där de 

har strävat efter att inte låta det påverka någon del under arbetets gång. Författarna har i 

rapporten noga beskrivit hur de gick tillväga med litteratursökningen, vilket även presenterades i 

en tabell. Författarna har också beskrivit vilka inklusionskriterier som fanns. De vetenskapliga 

artiklarna ingående i analysen presenterades i en överskådlig tabell och referenser presenteras i 

löpande text och referenslista, vilket möjliggör för läsaren att kunna spåra data till originalkällan. 

Kategoriseringen utfördes i ett flertal steg, där författarna under översättningen och 

kondenseringen strävade efter att inte lägga in våra egna tolkningar eller värderingar. Som 

tidigare beskrivet anser dock författarna att en viss tolkning är ofrånkomligt. 
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Slutsats 

Resultatet visade att arbetet med palliativ vård i livets slutskede kan vara känslomässigt 

påfrestande för sjuksköterskor och att de därför har ett stort behov av stöd för att hantera den 

känslomässiga börda som arbetet innebär. Litteraturstudiens resultat kan användas för att förstå 

hur sjuksköterskor upplever arbetet och därigenom kan utvecklingsarbete bedrivas. Utifrån 

litteraturstudiens resultat behöver sjuksköterskor få bättre förutsättningar och ges mer resurser 

för att kunna ge god vård i livets slut. Resultatet kan tolkas som att sjuksköterskor har ett behov 

av att få tillbringa mer tid med sina patienter, och att tidsbristen hindrar dem från att ge god vård. 

Utvecklingsarbetet kan innefatta att utvärdera på vilket sätt den höga arbetsbelastning påverkar 

vården som ges, och hur man på bästa sätt kan effektivisera vårdandet. Resultatet visade även på 

vikten av goda kunskaper i hur sjuksköterskor kan kommunicera med palliativa patienter och 

närstående för att de ska känna sig trygga och säkra i situationen. Då resultatet visade att 

sjuksköterskor kan känna osäkerhet kring kommunikation är det av vikt att sjuksköterskor får 

utbildning om palliativ vård i livet slut, då detta är någonting som sjuksköterskor med stor 

sannolikhet kommer att möta under sin yrkeskarriär. Denna typ av utvecklingsarbete kan med 

fördel introduceras redan i grundutbildningen, för att nyutbildade sjuksköterskor ska få goda 

förutsättningar och känna sig trygga i arbetet. Om sjuksköterskor får mer stöd i arbetet, 

exempelvis genom regelbundna samtal mellan kollegor, chefer eller dylikt, kan deras 

förutsättningar för att orka med arbetet förbättras. Det behövs därför mer forskning kring 

betydelsen av stöd för sjuksköterskor och hur detta påverkar deras upplevelser av arbetet. 
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