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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Den palliativa vården syftar till att främja livskvalitet och lindra lidande för 

personer med obotlig skada eller sjukdom. Patienten ska betraktas ur ett 

helhetsperspektiv och de närstående ska inkluderas. Den palliativa vården 

vilar på de fyra hörnstenarna symtomlindring, samarbete, kommunikation 

och relation samt stöd till närstående. Sjuksköterskor upplever, utifrån dessa 

områden, i vissa fall det palliativa vårdarbetet som problematiskt. 

Syfte: Att beskriva svenska sjuksköterskors utmaningar inom palliativ vård 

Metod: Författarna utgick från en litteraturöversikt med fokus på kvalitativa studier. 

25 artiklar användes totalt, varav 11 till resultatet. Databaserna PubMed och 

CiNAHL användes som sökmotorer. MeSH-verktyget användes ej. 

Artikelsöket sträckte sig mellan 1998 till 2016 på resultatartiklarna. 

Deltagarna i studierna var allmänsjuksköterskor inom olika palliativa 

vårdverksamheter. Endast svenska artiklar användes. Analysen utgick från 

Fribergs deduktiva metod om litteraturstudier. 

Resultat: Resultatet från de artiklar som användes i studien delades in i fyra teman. 

Dessa var symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt 

stöd till närstående. 

Diskussion: Diskussionen grundade sig i resultaten, och utgick ifrån De 6 S:n, vilka är 

självbild, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang, strategier och 

självbestämmande. Diskussionen fokuserade på att sjuksköterskan har ett 

stort ansvar med flera komplexa uppgifter som god kommunikation, 

symtomlindring utöver det fysiska lidandet, en unik människa med 

personliga behov. Sammantaget är det en viktig och utmanande roll som 

sjuksköterskan behöver agera i. 

Nyckelord: Sjuksköterska, sjukvård, palliativ vård, spirituell vård, döende patienter, 

terminalvård, vård i livets slutskede, erfarenhet, eget hem och Sverige.     

 

 



 

Abstract 

 

Background: The palliative care aims to promote quality of life and alleviate suffering for 

individuals with incurable injury or illness. The patient should be considered 

from a holistic perspective and the related parties should be included. 

Palliative care is based on the four cornerstones of symptom relief, 

cooperation, communication and relationship and support for relatives. The 

experiences of the nurses working in palliative care were, in some cases, 

problematic. 

Aim: To describe swedish nurses challenges in palliative care. 

Method: The authors based their work on a literature rewiew, were focus were on 

qualitative studies. 25 articles were used in total, and 11 of them were used 

in the results. The databases PubMed and CiNAHL were used as search 

engines. The mesh-tool were ever used. The article search stretched between 

1998 and 2016 in the result articles. The participants in the studies were 

registered nurses within different palliative health operations. Only Swedish 

articles were included. The analysis originated from Fribergs deductive 

method of literature studies. 

Results: The results from the articles that were used in this study were divided into 

four themes, in unity with the four cornerstones of palliative care. These 

were symptom relief, cooperation, communication and relationship and 

being supportive for relatives. 

Discussion: The discussion emerged from the results and was rooted in The 6:S. These 

were self-image, symptom relief, social relations, context, strategies and 

self-determination. The focus of the discussion was that the nurse had a big 

responsibility with several complex tasks such as communication, symptom 

relief beyond the physical suffering, a unique person with personal needs. 

Overall, it’s an important and challenging role that the nurse has to take on. 

Keywords: nurse, nursing, palliative care, spiritual needs, dying patients, terminal care, 

end of life care, experience, education, own home and Sweden. 
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1. Inledning 

Vi har under både praktikperioder och i våra arbeten kommit i kontakt med patienter som 

vårdats palliativt, både i livets slutskede och ur ett längre perspektiv. Vi har sett att behovet av 

sådan vård är stor och att arbetet kan vara både svårt och påfrestande för personalen. Den 

palliativa vården är utbredd inom såväl kommun och landsting som privata verksamheter och 

vi kommer med största säkerhet att komma i kontakt med den i vårt framtida yrkesliv. De 

stora kullarna av barn födda på 1940-talet har kommit upp i pensionsålder, vilket kombinerat 

med en minskad dödlighet har resulterat i en större, äldre befolkning (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). Många av dessa äldre människor kommer att vara i behov av palliativ 

vård.        

 Vi uppfattar den palliativa vården som komplex och utmanande på flera sätt. En förbättring 

av vården för dessa patienter känns särskilt aktuellt då många av dem endast har en begränsad 

tid kvar i livet. Detta sammantaget har bidragit till att vi tycker ämnet känns aktuellt att 

fördjupa sig i. Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta i palliativ vård känns 

viktigt för att kartlägga och belysa de utmaningar som finns. Dessa kunskaper vill vi ta med 

oss i vårt framtida yrke, för att bidra till bästa möjliga vård för patienter, personal och 

närstående. 

2. Bakgrund 

Socialstyrelsen (2013, s. 16) definierar palliativ vård som ”hälso- och sjukvård i syfte att 

lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller 

skada. Palliativ vård innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov samt ett organiserat stöd till närstående”. Signifikant för den palliativa vården är att den 

inte avser att göra en sjuk person frisk (Widell, 2016). Palliativ vård syftar till symtomlindring 

i olika former, att hjälpa patienten leva ett så aktivt liv som möjligt, betrakta döendet som en 

normal process som varken ska påskyndas eller fördröjas och inkludera närstående i 

patientens vård. Den palliativa vården bygger på att patienten ska uppleva välbefinnande och 

värdighet samt betraktas ur ett helhetsperspektiv.      

  Drygt 91,000 personer dog i Sverige under 2015 (Socialstyrelsen, 2015). Av dessa var en 

stor del av dessa i behov av palliativ vård. Den palliativa vården utförs på sjukhus, i 

slutenvård, med hjälp av kommunala insatser, i primärvården, särskilda boenden och i 

hemmet. Att arbeta i palliativ vård ställer stora krav på personalen (Widell, 2016). Vården 

behöver präglas av ett professionellt förhållningssätt och god empatiförmåga. Det är viktigt att 
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personalen är lyhörd för patienternas och närståendes önskemål. En studie av Karlsson, 

Roxberg, Da Silva och Berggren (2010) visade att sjuksköterskor upplevde maktlöshet i 

relation till anhörigas krav vid palliativ vård i hemmet. De kände att påtryckningar från de 

anhöriga fick dem att fortsätta vård och behandling, trots att de ansåg det vara felaktigt. I en 

studie av Sandgren, Thulesius, Fridlund och Petersson (2006) undersöktes hur sjuksköterskor 

i vården av palliativa cancerpatienter påverkades känslomässigt. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna dagligen kände sig oroade för att bli emotionellt överbelastade i arbetet, 

eftersom de upplevde ett mycket starkt engagemang för patienter och anhöriga. Personal i 

palliativ vård påverkas ofta känslomässigt samtidigt som vården kräver reflektion över arbetet 

och emotionellt engagemang (Widell, 2016). En studie av Wallerstedt och Andershed (2007) 

visade att sjuksköterskorna upplevde att deras kollegor inte delade deras uppfattning om att 

involvera de närstående, vilket skapade känslor av förvirring och brist på kontroll. De 

finansiella resurserna lades samtidigt i större utstäckning på specialiserade palliativa 

vårdteam, vilket bidrog till en sämre kvalitet på vården. 

2.1 De fyra hörnstenarna inom palliativ vård 

De fyra hörnstenarna inom palliativ vård är framtagna i enighet med 

människovärdesprincipen (Socialstyrelsen, 2013). De fyra hörnstenarna är symtomlindring, 

samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Hälso- och sjukvården 

behöver, tillsammans med socialtjänsten, denna gemensamma utgångspunkt i den palliativa 

vården för att främja planering, samordning och ansvarsfördelning.   

 Symtomen ska lindras, samtidigt som den sjukes självbestämmande och integritet skall 

beaktas (Socialstyrelsen, 2013). Symtomlindringen ska inte enbart betraktas ur ett fysiskt 

perspektiv, utan även psykiskt, existentiellt och socialt. Fysisk smärta är konkret och mätbar, 

och blir ofta en symbol för lidandet vid livets slut (Ternestedt, Österlind, Henoch & 

Andershed, 2012). Den psykiska smärtan kan innefatta livsval som personen ångrar, 

vetskapen om livets slut och närstående som personen har sårat. Social smärta kan uppkomma 

kring tankar om de efterlevande och frågor kring hur de ska klara sig. Då personens existens 

är hotad kan existentiell smärta uppkomma. Ofta kan döden ge uppkomst till känslor och 

tankar av obehag och rädsla och resultera i hopplöshet, maktlöshet och övergivenhet (Widell, 

2016). Frågor och tankar kring livets mening och vad som händer efter döden aktualiseras ofta 

och många har ett behov av att bearbeta dessa. Samtal kring dessa ämnen kan vara ett sätt för 

den sjuke att förlika sig med sin situation.      
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 Samarbete i ett mångprofessionellt arbetslag är en förutsättning för en god palliativ vård 

för patienten (Socialstyrelsen, 2013). De olika vårdgivarna behöver samverka för att kunna 

möta patientens och de anhörigas behov. Personalen ska ha tillräckliga kunskaper och för att 

arbetsinsatser, fördelning och utvärdering av arbetet ska fungera, är det viktigt att de olika 

yrkesgrupperna samarbetar kring patienten och de närstående.    

 Att kommunicera och skapa relation är viktigt för att skapa god livskvalitet för patienten. 

Detta är viktigt mellan aktörerna i vårdlaget, den sjuke och dennes anhöriga (Socialstyrelsen, 

2013). Det är viktigt är att personalen får en gemensam bild av patientens vårdsituation och 

praktiskt sker detta genom god dokumentation, rapportering och avstämning i arbetslaget 

(James, 2013). Detta är även betydelsefullt i mötet med anhöriga och skapar samhörighet 

bland de inblandade i vårdsituationen.       

 Det är viktigt att närstående får det stöd de behöver och att de känner sig delaktiga i 

vården (Socialstyrelsen, 2013). Närstående kan även behöva stöd efter dödsfallet för att 

bearbeta sin sorg. Stöd i form av samtal och delaktighet i vårdandet är ofta viktigt för de 

anhöriga, då sjukdomstiden medför stress, oro, sömnbrist, nedsatt aptit och tar mycket av de 

anhörigas tid och energi (Friedrichsen, 2013).  

3. Problemformulering 

Svenska sjuksköterskor möter i den palliativa vården personer med unik fysiska och psykiska 

behov där sjuksköterskan möter en varierande och utmanande vård. Sjuksköterskan ska kunna 

arbeta och kommunicera med både patienter, närstående och kollegor. I arbetet måste 

sjuksköterskan ta hänsyn till närståendes krav, samarbeta med samtliga inblandade, utgå från 

tillgängliga resurser och samtidigt bibehålla en emotionell distans till arbetet. Sjuksköterskan 

skall agera professionellt med en empatisk kärna utan att komma alltför nära patienten 

personligen. Utmaningarna kan lätt bli övermäktiga och leda till personligt lidande för 

patienten, närstående och sjuksköterskan. Författarnas studie vill sammanställa den 

utmaningar som sjuksköterskor i Sverige uppmärksammat inom palliativ vård. 

4. Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors utmaningar inom palliativ vård i Sverige. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

5.1 De 6 S:n 

De 6 S:n utvecklades av Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed, (2012). Dessa står för 

självbild, symtomlindring, självbestämmande, sociala relationer, sammanhang samt val av 

strategier i mötet med döden och finns som grund till att skapa en god personcentrerad vård 

med en god vårdrelation, en lyhördhet till patienten samt en värdig död där patientens 

sjukdomsupplevelse förbättras medan hälso- och självupplevelsen stärks.   

  I sin roll är det essentiellt att sjuksköterskan skapar ett positivt möte med patienten för att 

stärka dennes egna hälsoprocesser. Likaväl måste sjuksköterskan inse att hon sitter i en 

maktposition där hen kan skada patientens hälsoupplevelse genom att exempelvis inte lyssna 

på patienten eller nedvärdera patientens roll som människa. Metoden talar om att försöka se 

patientens livsbild från hens perspektiv, och samtidigt kunna avskilja sig från den personligt 

(Källerwald, 2007).          

  Sjuksköterskan har en stor roll emotionellt och professionellt i att omhänderta en patient i 

livets slutskede. Med stöd av utbildning, en gemensam vårdfilosofi på arbetsplatsen, 

arbetslivserfarenhet och en insikt om vikt för patienten finns förutsättningarna för en god 

personcentrerad vård (Källström Karlsson, 2009). Samtidigt kan verkligheten se annorlunda 

ut (Österlind, 2009). Personalen har exempelvis inte tid att se patienten som en människa, 

utan mer som en diagnos. Patienterna kan blir tysta om sina behov och rädslor efter detta. 

Eller så är personalen överbelastad med arbetsuppgifter varvid mötet med patienten blir 

emotionellt lidande som resultat. Trots att vården skall prioritera patienterna så visar det sig 

slutligen att vården styrs ofta av organisatoriska och ekonomiska perspektiv, vilket resulterar i 

att patienternas behov skjuts åt sidan medvetet.      

  Vikten av att vara närvarande och stärka banden mellan sjuksköterskan och patienten i 

palliativ vård är stor, men då de olika vårdformerna skiljer sig i syfte så sätts olika mycket tid 

av för vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient (Rasmussen & Sandman, 1998). 

Människan är en tänkande, kännande, meningsskapande varelse med ett beroende till andra 

(Ternstedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Att bara se hens biologiska behov är inte 

tillräckligt för att förstå hens livsbild. Människan inkluderar också familjen och deras roll som 

omsorgsgivare för patienten. När det behovet inte kan täckas stiger sjuksköterskan in i sin 

professionella roll. Samspel och kommunikation med andra parter formar den unika patienten 
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och dess behov varvid en bild av patienten som person formas. Detta lägger grunden för att en 

god vårdrelation skall kunna uppstå. I en vård som baseras på mer personliga behov är 

ansvaret hos sjuksköterskorna stort att se människan och hens livsvärld för att förstå 

patientens och närståendes behov och rädslor, speciellt under en så stor förändring som döden.  

 

6. Metod 

Författarna använde sig av en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Denna metod används 

inom ett specifikt område för att väga samman samlad kunskap från vetenskapliga artiklar. 

Resultatet sammanställs sedan och kan användas för att utveckla nya kunskaper inom 

området. Det viktiga är att syftet är tillräckligt relevant utformat. Detta medför att 

forskningsresultat kan ställas mot varandra för att hitta gemensamma faktorer i artiklarna. 

Majoriteten av artiklarna var kvalitativa. En av våra artiklar var kvantitativ. Den speglade 

författarnas syfte tillräckligt väl för att vara användbar varvid den inkluderades.  

 

6.1 Datainsamling 

Vi använde oss av databaserna CiNAHL med PubMed och MEDLINE som komplement. 

Detta för att CiNAHL är den största källan för relevanta omvårdnadsartiklar. Vi använde oss 

av PubMeds MEDLINE som sökkomplement för att inte väsentliga artiklar skulle exkluderas. 

Sökorden som användes var nurse, nursing, palliative care, dying patients, terminal care, end 

of life care, experience, own home och Sweden.      

  Artiklarna fokuserar på sjuksköterskornas utmaningar från den palliativa vården på 

allmänna vårdavdelningar och i hemmet. Artiklarnas abstrakt som motsvarade syftet i 

författarnas litteraturstudie blev grunden för inkludering i första urvalet. Då abstrakten 

godkändes gick vi vidare och läste igenom artiklarna noggrant. Slutligen utgick vi ifrån 

Forsberg och Wengström (2008) för att kvalitetsutvärdera artiklarna. 

 

6.2 Urval 

Författarna har valt att söka artiklar mellan åren 1998 och 2016 samt publicerade i 

vetenskapliga skrifter. Forskningsetik och forskningsrelevans övervägdes. Författarens 

litteraturöversikt begränsar sig till studier från Sverige. De artiklar som dominerande tog upp 

patient- eller familjeperspektiv eller inte svarade till syftet exkluderades. Fält som hospice och 
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specialistsjuksköterska har exkluderats ifrån resultatet, men tas upp som underlag i 

diskussionsdelen. Detta för att kunna jämföra den palliativa omvårdnaden mellan allmänna 

och specialiserade enheter. Artiklarna som användes skulle vara vetenskapligt granskade, vara 

tillgängliga i full text och skrivna på engelska.  

  

6.3 Analys 

Författarna utgick ifrån Fribergs (2012) deduktiva metod för litteraturstudier. I analysmetoden 

läste först författarna igenom relevanta artiklar enskilt, sedan lästes artiklarna igenom 

tillsammans av författarna. Detta för att bilda en personlig och en gemensam uppfattning om 

artikelns relevans. Därefter letade författarna upp likheter och skillnader med artiklarna för att 

kunna sammanställa de i olika teman. Då författarna redan hade givna teman att utgå ifrån 

genom de fyra hörnstenarna så lades tiden på att samla ihop information från artiklarna till 

respektive tema. De artiklar som inte helt speglade syftet inkluderades ej. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) så bör etiska överväganden utföras i vetenskapliga 

studier där alla inblandade är fullt medvetna om studiens syfte, har förstått informationen om 

studien korrekt och som frivilligt har deltagit. Det behövs för att skydda de inblandades 

anonymitet, säkerhet och integritet.         

 Vi särskilde genom en litteraturöversikt de artiklar som passade in på vårt syfte. De 

kontrollerades sedan utifrån beslut från etiska kommittéer angående studien, utifrån garantin 

att deltagarnas sekretess har garanterats, att artiklarna är vetenskapligt utformade samt fyller 

ett vetenskapligt syfte (Friberg, 2012). I de studier där det inte framgick om någon etisk 

kommittee hade godkänt studien så granskade författarna om studien var etiskt försvarbar och 

tydligt formulerad i artikeln.  

 De valda artiklarna lästes sedan noggrant där okända ord eller fraser översattes. Samråd 

mellan författarna krävdes innan artikeln inkluderades i författarnas arbete. 

 

8. Resultat 

Resultatet av artiklarna delas in i fyra teman vilka är de fyra hörnstenarna som den palliativa 

vården vilar på. Dessa är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd 

till närstående. 
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8.1 Symtomlindring 

Sjuksköterskorna som deltog i studierna upplevde att patienterna hade komplext behov av 

symptomlindring av fysisk, psykisk, social och existentiell karaktär (Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2015; Eriksson, Wahlström Bergstedt & Melin-Johansson, 2015; Fridh, Forsberg 

& Bergbom, 2009; Karlsson & Berggren, 2011; Strang, Strang & Ternestedt, 2002). Det 

framkom att sjuksköterskorna ansåg det både viktigt och utmanande att finnas närvarande för 

patienterna och samtala om deras problem, tankar och funderingar.     

 Sjuksköterskorna upplevde det som betydelsefullt att patienterna fick känna att de gjorde 

sitt yttersta för att lindra symtomen och skapa bästa möjliga vård (Karlsson & Berggren, 

2011). För att kunna lindra de fysiska symtomen förutsatte detta att sjuksköterskorna hade 

tillräckligt med handlingsutrymme sanktionerat ifrån läkare. Att tillräcklig medicinteknisk 

utrustning fanns tillgänglig var en förutsättning för att de fysiska symtomen kunde lindras och 

detta upplevde sjuksköterskorna skapade en trygghet i mötet med patienterna. När 

sjuksköterskorna kände sig trygga i sitt arbete skapade detta även en trygghet hos patienterna, 

vilket gynnade deras självbestämmande och integritet. Utöver det fysiska lidandet upplevde 

några av sjuksköterskorna sig ha bristande kunskaper rörande andlig och existentiell 

symtomlindring.         

 Enligt studierna av Andersson et al. (2015) och Eriksson et al. (2015) upplevdes denna 

kunskapsbrist påverka symtomlindringens kvalitet och resulterade i svårigheter att samtala om 

döden och med patienterna. I ett par av studierna (Andersson et al., 2015; Fridh et al., 2009) 

framkom det att de symtom som inte varit fysiska har prioriterats bort, då det inte funnits 

något mer medicinskt att göra för patienterna. Det framkom att denna prioritering gjordes då 

arbetsbelastningen var hög. Patienter hade i vissa fall blivit hemskickade och avlidit ett par 

timmar efter hemkomst då de ansågs vara medicinskt färdigbehandlade, trots att de uppvisade 

tecken på lidande av psykisk och existentiell karaktär. De framhöll vikten av att finnas 

närvarande och lindra den sociala smärtan för de patienter som inte hade några närstående, 

även om dessa inte uppvisade några fysiska symtom. Sjuksköterskorna upplevde det som 

tragisk när en patient dog utan närstående och ansåg att det var nödvändigt att agera ersättare 

för dessa, både professionellt och som medmänniskor. För dessa patienter drogs den 

livsuppehållande behandlingen tillbaka snabbare, då det inte fanns några närstående att ta 

hänsyn till (Fridh et al., 2009). 
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8.2 Samarbete 

Hos sjuksköterskorna har upplevelser av utelämnande med ett stort eget ansvar för patienterna 

i arbetet framkommit (Andersson et al., 2015; Eriksson, Wahlström Bergstedt och Melin-

Johansson, 2015; Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren och Söderlund, 2013; 

Törnqvist, Andersson, och Edberg, 2013). De har ofta upplevts som problematiskt att 

samarbeta med de många yrkesgrupperna kring patienterna och detta har medfört svårigheter i 

att skapa en vårdsituation präglad av kontinuitet, ansvarsfördelning och känsla av kontroll. 

Sjuksköterskorna ansåg det vara svårt att hantera svåra situationer i arbetet, då de inte kände 

att de hade stöd sanktionerat från ledningen.       

  Det framkom att det fanns samarbetssvårigheter med de beslutsfattande läkare som hade 

det högsta medicinska ansvaret för patienterna, enligt flera studier (Andersson et al., 2015; 

Karlsson et al., 2013; Törnqvist et al., 2013).  Sjuksköterskorna var inte inblandade i besluten 

om att patienter skulle skickas hem från sjukhuset då dessa beslut fattades av läkare och detta 

medförde att sjuksköterskorna ofta kände sig ignorerade och att deras kunskaper om 

patienterna och deras vård förbisågs (Törnqvist et al., 2013).    

  Sjuksköterskorna upplevde att de av patienterna som var palliativa ofta var lågprioriterade 

av läkarna (Andersson et al., 2015). Beslutet om palliativ vård togs ofta i sena skeden och 

detta medförde att patienterna fick informationen hastigt och för sent, vilket sjuksköterskorna 

upplevde som problematiskt. Dessa fördröjningar av beslut, i kombination med egna känslor 

av att inte ha kontroll över arbetet, skapade mycket frustration hos sjuksköterskorna. De 

kände obehag över att läkare ibland inte dök upp på hembesök, trots att de och patienterna 

önskade det (Karlsson et al., 2013). Sjuksköterskorna fick ta ett för stort ansvar och fick inte 

det stöd som de behövde, speciellt då läkarna saknade erfarenheter av att vårda patienter i ett 

palliativt skede. Ibland kunde läkarna och sjuksköterskorna ha olika uppfattningar om 

patienterna behövde mer smärtlindring eller inte.      

  Känslan av utelämnande med ensamt ansvar för patienterna var särskilt påtaglig under 

arbetspass nattetid, då tillgången till övrig personal var begränsad (Törnqvist et al. 2013). 

Sjuksköterskorna påtalade här vikten av att försöka lösa problem tillsammans och ge varandra 

feedback. Att få stöd känslomässigt från andra sjuksköterskor upplevdes som särskilt viktigt 

då de inte fick det från ledningen på arbetsplatsen. Då sjuksköterskorna hade varit med om 

situationer i arbetet, som traumatiska dödsfall eller svåra samtal med patienter och anhöriga, 
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hade de för ledningen påtalat vikten av stödjande samtal men inte fått detta på grund av 

ekonomiska skäl. De trodde att anledningen till att cheferna inte erbjöd dem stödjande samtal 

var okunskap kring komplexiteten i deras arbetssituation och det behov av stöd som fanns. 

Sjuksköterskorna saknade handledning eller professionellt stöd exempelvis vid känslomässigt 

svåra fall, som när unga patienter avlidit eller patienter som uttryckt sitt missnöje med vården 

(Eriksson et al., 2015). 

 

8.3 Kommunikation och relation 

I resultaten framkom det att sjuksköterskorna ansåg det nödvändigt att hålla en distans till det 

palliativa vårdarbetet som ofta upplevdes som påfrestande. Flera av deltagarna hade upplevt 

obehagliga och frustrerande situationer, till exempel när en patient var döende och patienten 

och dess anhöriga inte hade fått all information om patientens hälsotillstånd. Patienternas 

vårdsituationer väckte deltagarnas egna känslor och tankar kring livet och döden och det 

krävdes strategier för att på ett bra sätt förhålla sig till dessa. Det framgick att en 

välfungerande kommunikation med rak och tydlig information var viktig för vårdkvalitén och 

känslor av frustration uppstod då detta inte fungerade (Andersson et al., 2015; Erichsen, 

Hadd-Danielsson & Friedrichen, 2010; Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 

2009; Johansson & Lindahl, 2010; Karlsson et al., 2013).     

  Ärlig kommunikation upplevdes som eftersträvansvärt i mötet med palliativa patienter och 

deras anhöriga (Erichsen et al., 2010). Den främsta anledningen till att de ansåg ärlighet var 

viktigt var att det var grundläggande för en god vård. Att ge patienter ärlig och rak 

information ansåg de skapade tillit, förtroende och en känsla av trygghet. Om patienter och 

anhöriga kände att de inte fått all information kunde deras förtroende för hälso- och 

sjukvården skadas. Det kunde skapa ilska, misstro och förstöra relationen mellan deltagarna 

och patienterna.          

 Vissa av deltagarna ansåg att patienter och anhöriga direkt skulle få rak information om sin 

sjukdom, även om detta kunde skapa obehag initialt (Karlsson et al., 2013). Dessa skulle 

behöva ta del av informationen förr eller senare iallafall. Andra deltagare i studien kände ett 

behov av att ta större hänsyn till patienternas individuella förutsättningar att kunna ta emot 

informationen. De kände att de ibland ville vänta med att ge informationen tills de kände att 

tiden var lämplig. De ansåg inte att detta var oärligt, utan att de kunde delge patienterna och 

deras anhöriga endast delar av sanningen. De upplevde ibland osäkerhet kring hur viss 
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information skulle mottas av patienter och deras anhöriga. I vissa fall undanhölls då 

information för att hålla hoppet vid liv hos de inblandade. Deltagarna kunde inte utföra sitt 

arbete på ett ansvarsfullt sätt, eftersom kommunikationen med patienter och anhöriga inte var 

rak och öppen. Detta fick följden att patienter som behövde deras hjälp inte kunde få 

professionell vård, exempelvis god smärtlindring.      

  Sjuksköterskorna ansåg det riskfyllt att bli för involverad och komma för nära patienterna 

(Johansson och Lindahl, 2010). De ansåg det vara nödvändigt att behålla distans i relationen 

till patienterna för att klara av arbetet på ett bra sätt. Detta innebar att upprätthålla en balans 

mellan närvaro och distans, vilket inte alltid var lättbedömt.     

  Relationen till döende och svårt sjuka patienter upplevdes som svåra, men nödvändiga och 

oundvikliga (Andersson et al., 2009). Omvårdnad av palliativa patienter gjorde att 

sjuksköterskorna påmindes om sina egna och deras anhörigas dödlighet. Omvårdnaden var 

känslomässigt krävande och svårt att lägga ifrån sig när arbetsdagen var över. Döende 

patienter framkallade känslor av sorg hos deltagarna, särskilt om det var unga patienter som 

avlidit. Sjuksköterskorna hade utvecklat strategier för att klara av den känslomässiga 

distansen. Detta genom att samtala med kollegor och vänner utanför arbetet, motionera i 

naturen och ägna sig åt självreflektion. 

 

8.4 Stöd till närstående 

Det framkom av deltagarna att osäkerhet och konflikter kunde uppstå i kontakten med de 

närstående (Fridh et al., 2009: Iranmanesh et al., 2009; Johansson och Lindahl, 2010; 

Karlsson et al., 2013). Dessa konflikter handlade om hur patienternas vård skulle utföras och 

detta påverkade sjuksköterskornas arbete. Konflikter kunde uppstå på olika sätt med alla 

inblandade, exempelvis mellan närstående och personal, mellan närstående och patient, eller 

involvera alla tre parter. Att de närstående fanns hos patienten upplevdes samtidigt vara 

viktigt, då detta medförde ett lugn hos patienterna. För sjuksköterskorna var tidsbrist och 

stress ett förekommande problem i relationsskapandet med de närstående. Det rådde delade 

åsikter kring om de närstående skulle tillåtas vara närvarande vid dödsfall som inte var 

förväntade. Sjuksköterskorna ville involvera de närstående i patienternas vård och detta 

medförde att de i vissa fall själva blev involverade i pågående familjekonflikter (Iranmanesh 

et al., 2009). En vanlig konflikt som kunde uppstå var mellan patienten och mellan de 

närstående om huruvida den återstående vården skulle utföras i hemmet eller på sjukhuset. 



11 

 

Sjuksköterskorna framhöll vikten av att försöka bistå med hjälp och stöd, men aldrig ge sig in 

och försöka lösa dessa konflikter. Ibland förekom det att närstående krävde garantier om att 

patienten inte skulle behöva lida och vissa av deltagarna uppgav att de ibland gett patienterna 

mer smärtlindring än nödvändigt för att närstående bett dem göra det, trots att de själva ansåg 

att den givna dosen var tillräcklig (Fridh et al., 2009).     

  Konflikter med närstående skapade ofta känslor av osäkerhet hos sjuksköterskorna 

(Karlsson et al., 2009). I vissa fall tyckte deltagarna att de närstående hindrade dem från att 

vårda patienten, trots att denne var i behov av hjälp och stöd. I de fall då patientens och de 

närståendes uppfattningar gått isär, har sjuksköterskorna upplevt det som svårt att 

argumentera för sin och patientens sak.       

  Sjuksköterskorna upplevde också att de närstående kunde underlätta vården kring 

patienten. I studien av Fridh et al. (2009) upplevde sjuksköterskorna att de kunde ägna mer tid 

åt att ta hand om de närstående, då närvaron av dessa ingav ett lugn hos patienterna. 

Deltagarna uttryckte även att de närståendes närvaro var mycket betydelsefull och kände de 

närstående sig tveksamma och oroliga försökte sjuksköterskorna att övertala dem och få dem 

att känna sig trygga och bekväma. Detta innebar att förklara patientens medicinska tillstånd 

och vikten av att de som närstående fanns på plats för att stödja och trösta patienten. 

Sjuksköterskorna upplevde ibland att tidsbrist gjorde det svårt att skapa förtroendefulla 

relationer till patienternas närstående. Andra faktorer var om närstående själva var rädda för 

döden eller blev upprörda över ämnet.       

  Känslor av stress och missnöje väcktes när sjuksköterskorna inte upplevde att de kunde 

utföra det arbete som de ville (Johansson & Lindahl, 2010). SJuksköterskorna upplevde det 

som problematiskt att försöka dölja den stress som de kände inför de närstående. Känslan av 

otillräcklighet uppstod när de inte kunde ge patienterna och deras närstående den hjälp som de 

verkligen behövde. I vissa fall var det ingen av de närstående som ville eller kunde närvara 

hos den döende patienten (Karlsson et al., 2009). Vid förväntade dödsfall var 

sjuksköterskorna överens om att de närståendes närvaro var viktig, men vid akuta dödsfall 

gick deras åsikter isär (Fridh et al., 2009). De berättade att det inte är vanligt att låta 

närstående närvara vid sådana situationer. Orsaken till detta var brist på utrymme och ovana 

hos personalen. Vissa av sjuksköterskorna såg en fördel med att ha närstående på plats i dessa 

situationer, då dessa skulle kunna få garantier om att allt som kunde göras gjordes. Samtliga 

av sjuksköterskorna upplevde plötsliga dödsfall som svåra att hantera. 
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9. Diskussion  

9.1 Metoddiskussion  

Med en litteraturöversikt kan en god överblicksbild skapas av det valda ämnet då man 

redovisar resultat från vetenskapliga artiklar inom samma ämne enligt Friberg (2012). En 

informationskälla för fortsatt forskning skapas därmed. Metoden är däremot inte utvecklad för 

ny forskning, utan för att summera den forskning som finns. Denna summering kan sedan 

användas som plattform för fortsatt forskning eller för praktisk implementering.   

 Då denna uppsats är baserad på att sammanställa tidigare forskningsresultat för 

möjligheten att använda resultaten praktiskt i vården anser författarna att metoden är väl vald 

för att kunna genomföra uppgiften.         

 Syftet var i början svårt att formulera. Att söka efter svenska sjuksköterskors erfarenheter 

istället för utmaningar hade blivit otydligt rent syftesmässigt, men också för brett då 

erfarenheter kan appliceras på mycket mer än bara utmaningarna. Även svårigheter 

exkluderades då författarna ansåg att svårigheter enbart innebär problematik, medan 

utmaningar kan innebära både negativa och positiva erfarenheter. Då syftet var att utforska 

sjuksköterskans utmaningar med att arbeta inom palliativ vård så utforskas alltså dennas 

subjektiva upplevelser. Kvalitativa artiklar passar då bra här eftersom resultaten i dessa ofta är 

återberättande och speglar deltagarnas upplevelser. Att utgå från De 6 S:n var ingen 

självklarhet i början. Författarna diskuterade länge användandet av andra teorier som 

exempelvis End of Life Theory eller Roys adaptionsmodell som tas upp senare i 

resultatdiskussionen, men insåg att på grund av att studien fokuserade på sjuksköterskors 

utmaningar så behövdes en referenspunkt att utgå ifrån, och denna fann författarna i De 6 S:n 

då dessa tar upp ett idylliskt förhållande inom svensk palliativ vård men visar samtidigt på 

utmaningarna inom vård och omvårdnad, både allmänt och mer specifikt för sjuksköterskan.  

 Fokus har varit på vårdvetenskap varvid författarna ansåg att databaserna CiNAHL och 

PubMed var väl valda för artikelsökning. Risken finns att vissa artikelresultat har exkluderats 

då bara två databaser användes. Författarna har diskuterat detta och har uppmärksammat att 

de artiklar som gick att finna i dessa två databaser gav en god inblick i sjuksköterskans 

utmaningar. Då dessa artiklar passade för vårt syfte och vidare diskussion ansåg författarna att 

databaserna var fullgoda för uppgiften. Bägge författarna är väl bekanta med engelska samt 

vilka synonymer som går att använda vid översättning eller artikelsök. MeSH-verktyget 
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användes därför inte. Risken finns därmed att vi har missat viktiga ord att inkludera i vår 

artikelsökning, men eftersom syftet begränsades till svenska artikelresultat ansåg författarna 

att urvalet ändå representerade deras syfte.        

 Då teman skulle utformas för resultatdelen kom författarna tidigt fram till att de 

utmaningar sjuksköterskorna möter i den palliativa vården täcks in av de fyra hörnstenarna. 

Då den palliativa vården är utformad efter dessa hörnstenar ansåg författarna att dessa teman 

passade in i uppsatsens syfte. Likaså kom författarna fram till att De 6 S:n var lämpliga som 

teman i diskussionsdelen utifrån studiens syfte. Detta för att dessa redan har formulerat fram 

övergripande teman för hur den palliativa vården skall utformas.   

 Trots vår begränsning till svensk palliativ forskning så hittades en stor variation av artiklar. 

De artiklar vi har valt speglar vårt syfte, men eftersom studien är begränsad till Sverige så det 

finns det därmed en risk att information gått förlorad under artikelsökningen. Detta har 

kompenserats med att söka artiklar under ett längre tidsspann. Man får komma ihåg att i och 

med att artiklarnas tidsspann är så stort kan mycket ha hunnit förändras från den äldsta till den 

yngsta artikeln, vilket författarna inte upptäckte. Uppsatsen kommer därmed att bli fokuserad 

på inblicken i svenska sjuksköterskors arbetssituation, trots att författarna inkluderar 

utländska resultat till diskussionsdelen. Då studien tar upp specifikt svenska sjuksköterskors 

upplevelser ges en inblick begränsad till den svenska palliativa vården. Om författarna istället 

hade breddat sökningen och innefattat internationella studier i resultatdelen hade det kanske 

blivit mer omfattande resultat. Hade författarna valt att studera den palliativa vården 

internationellt skulle resultatet sannorlikt blivit annorlunda då sjukvården i världen ser olika 

ut. 

9.2 Resultatdiskussion 

Författarna kommer efter denna studie att påbörja sin praktik inom palliativ vård, och kommer 

med denna uppsats att få insikt i den palliativa vården innan praktisk erfarenhet. Om 

uppsatsen hade skrivits efter praktiken tror författarna att deras möjlighet till att hålla en 

personlig distans till ämnet hade varit svårare. Resultaten visar på att sjuksköterskan har ett 

stort ansvar när en palliativ patient skall omhändertas. Men trots detta så finns också en stark 

vilja till att anpassa hjälpen efter patientens önskemål och lära sig av motgångar samt inför 

framtida utmaningar. Att vidareutveckla kunskapen verkar vara en gemensam nämnare för 

samtliga sjuksköterskor i våra valda resultatartiklar. Det visar på att mentaliteten för en god 
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personcentrerad vård finns hos sjuksköterskan, men det visar också på utmaningar inom 

professionen som måste hanteras.        

 Majoriteten av artiklarna pekar på utmaningen av att upprätthålla patientens självbild för 

en fortsatt god hälsobild och känsla om signifikans för världen. Självbilden påverkas utav 

personens omgivning, närmiljö, kultur, interaktioner samt relationer med andra vilket kan 

stärka eller skada personens självbild och därmed hens hälsoupplevelse. Nordenfeldt, 

Bullington, Calnan, Hellström och Lantz (2010) förklarar att människan innehar 

identitetsvärdighet över sig själv, där identiteten anses vara vem man är medan självbilden 

anses vara hur man uppfattar sig själv. Patienten uppnår värdighet här genom att få leva så 

nära sina egna önskningar och viljor som möjligt. Om dessa försvinner genom exempelvis 

ålderstigma, förlorade kroppsfunktioner, isolation från samhället och dödsångest kan en 

upplevelse av förlorad identitet, värdighet och minskad signifikans uppstå.     

 Om sjuksköterskorna inte har kunskap eller möjlighet till att hantera patientens personliga 

behov och önskningar, eller i värsta fall kränker dessa, kan ett vårdlidande uppstå. Detta 

lidande baseras alltså på personalens förhållningssätt mot patienten och dennas unika 

önskningar (Eriksson, 1994). I studierna av Andersson et al. (2015) och Fridh et al. (2009) 

tydliggjordes detta då patienter uppvisade psykiskt och existentiellt lidande efter fullgjord 

behandling. Samtidigt uppvisar många sjuksköterskor sorg över att inte få behandla patientens 

psykiska åkommor då de kände att deras roll som professionell vårdare samt som 

medmänniska skadades för de själva och för patienten och dess närstående.   

  Det andra S:et är symtomlindring, och författarna har inkluderat att det inte bara handlar 

om den rent medicinska, utan även psykiska upplevelser. Symtomlindring kan i detta fall 

breddas till existentiellt och andligt lidande då bägge formerna kan innebära en ohälsa för 

patienten. Clark (1999) talar om begreppet total pain, vilket innebär att fysiskt, psykiskt 

socialt, andligt och existentiellt lidande måste inkluderas i människan som helhet.  

  Symtom är en subjektiv upplevelse över något annorlunda från patientens vardag, och är i 

sig uppdelat efter frekvens, intensitet, obehag och mening. Av detta formas en reaktion från 

patienten beroende på hur mycket dessa symtom besvärar hen. Detta innebär att symtom inte 

alltid är tydliga, utan kan vara subjektiva, diffusa och länkade till en helt annan form av 

lidande än beskriven. Därför är det av stor vikt att sjukvårdpersonal lyssnar till patientens 

berättelser för att få en förståelse för patientens egen hälsobild utöver de medicinska 

kunskaper som yrket kräver (Armstrong, 2003).        
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 Det inte alltid möjligt att lindra symtom då dessa kan vara individuella och andra än det 

rent fysiska (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015; Eriksson, Wahlström Bergstedt & 

Melin-Johansson, 2015; Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Strang, Strang & Ternestedt, 

2002). Då den fysiska och psykiska hälsoupplevelsen är tätt länkade så är det viktigt för 

sjuksköterskan att utgå från patienternas egna behov, samt sammanställa både fysisk och 

psykisk information över patientsituationen om lidande uppstår (Ternestedt et al., 2012). 

Detta återkopplar till studien av Strang et al. (2002) då sjuksköterskorna betonade vikten av 

att diskutera existentiella frågor med patienterna, ge dem möjlighet att få sina religiösa behov 

tillgodosedda och finnas närvarande för att lyssna.       

 Enligt Haworth och Dluhy (2002) banar god kommunikation vägen för en god vård och 

omvårdnad. Med god kommunikation i början av vårdrelationen kan patienten berätta 

utförligare om sina symtom för sjuksköterskan. Därmed kan dessa hanteras tidigare och 

symtomlidandet kan minskas. Behövs farmakologisk behandling så finns oftast läkemedel och 

behandlingsplan förberett. Behövs psykisk symtomlindring så finns inte alltid givna riktlinjer 

tillgängliga. Det här kan återkopplas till Andersson et al. (2015) och Törnqvist et al. (2013) 

uttalanden om att palliativa patienter och frågor kring dessa ofta bortprioriteras av läkarna. 

Sjuksköterskan var ofta ensam om att försvara den palliativa patientens behov, varvid en 

frustration och en känsla av förlorad signifikans över sin uppgift uppstod. Att inte inkludera 

alla vårdares åsikter i omvårdnaden av en palliativ patient gör att viktig information kan gå 

förlorad och patientens omvårdnad blir lidande. Uppgiften som sjuksköterska innefattar att så 

långt som möjligt tillgodose patientens behov, men utan övriga aktörer i vårdkedjans 

inblandning blir detta en stor utmaning för sjuksköterskan.     

 Sanningsenlig och korrekt information kan ingjuta lugn, trygghet och hopp infinna sig. 

Lika väl kan felaktig information skapa vårdlidande, oro och ångest. Sjuksköterskan behöver 

hela tiden balansera mängden information om patienten till inblandade beroende på syfte, 

innehåll och signifikans för vård och omvårdnad (Ternestedt et al., 2012).    

 I studien av Erichsen et al. (2010) upplevde vissa av sjuksköterskorna att det var 

nödvändigt att delge patienternas och deras närstående information utefter deras individuella 

förutsättningar och situation. Det gav bara inte ärliga förutsättningar för de inblandade, utan 

sjuksköterskorna själva mådde bättre i sin roll, trots att all information inte nödvändigtvis 

hade behövt återges.           

 Ternestedt et al. (2012) påtalar vikten att informera patienten om svar på dennas frågor 
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saknas, men samtidigt meddela att information kommer delges så fort sjuksköterskorna vet 

något. Om för mycket information hålls ifrån patienten kommer de på längre sikt hamna i ett 

läge där de inte längre kan vara delaktiga i sin egen vård. Att som vårdare våga ge och ta 

information från patienten är att inkludera patienten i dennes egen vårdplanering.  

 Enligt Andershed (1998) kan så kallat caring delay uppstå utan rätt förkunskaper om 

patienten. Detta innebär att kunskap om patientens situation saknas. Rätt behandlingsmetod 

kan utebli varvid detta kan ytterligare lidande för patienten liksom för närstående.  Patientens 

situation kan ibland innebära att sjuksköterskan behöver ta svåra samtal eller 

intressekonflikter med närstående där adekvat information och återgivning är viktigt. Då 

behövs sjuksköterskan som en professionell medlare mellan närstående och patient för att 

eventuella konflikter eller meningsskiljaktigheter ska kunna brytas ned på en personlig nivå. 

Först därefter ges möjligheten till en god kommunikation mellan inblandade och möjlighet till 

ett gemensamt behandlingsbeslut.        

 Enligt Iranmanesh et al. (2009) så vill ändå sjuksköterskorna involvera de närstående, men 

stress och tidsbrist försvårar inkluderingen för sjuksköterskorna. De sjuksköterskor som inte 

kände att de kunde uppfylla patienternas behov kände sig misslyckade i sin roll. Utan samtliga 

inblandade kan viktig kommunikation försvinna och konflikter kan lättare uppstå, exempelvis 

om var patienten ska vårdas någonstans. Om närstående utesluts eller väljer att ta en konflikt 

mot vården angående patienten så dyker en stor utmaning upp för sjuksköterskans vilja att 

lösa konflikten med närstående samtidigt som patientens omvårdnad och vilja måste 

respekteras. Om sjuksköterskan istället belyser samtliga inblandade behov och försöker 

uppfylla de till en så gemensamt möjlig gräns som möjligt får alla ta del av arbetet, och en 

känsla av uteslutning undviks Iranmanesh et al. (2009).      

 Att inkludera närstående i vården kan underlätta arbetet för sjuksköterskan då dessa känner 

patienten personligt. Dessutom får de själva en inblick i hur vården och sjuksköterskornas 

arbete ser ut. Med detta kan konfrontationer om patientens omvårdnad och vidare önskningar 

undvikas eftersom alla inblandade får samma information. För sjuksköterskan gäller det att 

våga ta diskussionen om patienten med de inblandade och styra scenariot som professionell 

vårdare samtidigt som de närståendes önskningar och rädslor måste få presenteras 

Sjuksköterskan kan behöva agera som medlare mellan inblandades intressen för att skapa en 

balans mellan närståendes och patientens behov tillsammans med professionens krav 

(Ternestedt et al., 2012).         
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 De oroliga kan då enligt Ternestedt et al. (2012) följa patientens utveckling istället för att 

fråga sjuksköterskan i andrahand. Om den sista tiden uppfattas som positiv för patienten så 

anses att sorgeprocessen för närstående snabbare ersättas av positiva minnen om patientens 

sista tid. Dessutom infinner sig en känsla av glädje och stolthet hos närstående när de har fått 

ta del i omvårdnaden av patienten varvid ytterligare vårdlidande hos inblandade undviks.

 Leininger (1988) diskuterar att ett beroende av andra ska ses som ett allmänmänskligt sätt 

att leva.  Sjuksköterskan kan behöva träda in i rollen som stöttepelare när patienten och 

dennas närstående inte orkar bära sina bördor. Sjuksköterskan behöver finnas som stöd när 

sorg och dödsinsikt har infunnit sig för inblandade, samtidigt som sjuksköterskans egna 

professionella roll inte får bli för personlig. Överlag är balansen mellan närstående, vårdens 

och patientens åsikter komplicerad att hantera för sjuksköterskan, men det är vad som behövs 

för att samtliga inblandade ska kunna komma till tals gällande både farhågor, frågor och 

förväntningar. I studien av Fridh et al. (2009) framkom det att om sjuksköterskorna kunde 

lägga mer tid på närstående så minskade oron hos patienten över sin egen och övrigas 

situation och upplevelser.          

 I Strang, Strang och Ternestedt (2002) berättar sjuksköterskorna om att behovet av 

existentiella sammanhang finns hos patienterna, men det ges inte alltid tillfälle att utvecklas. 

Vården fokuserar numera på de kliniska implikationerna medan de personliga 

omvårdnadsfaktorerna skjuts åt sidan på grund av ekonomi och personalbrist. I studien av 

Andersson et al. (2015) framkom det att sjuksköterskorna som ansåg sig ha kunskapsbrist 

angående existentiella frågor. Ett existentiellt lidande kan infinna sig för de patienter som har 

behov av att kommunicera sitt meningsskapande, men som inte ges möjlighet till detta på 

grund av antingen tidsbrist, personalbrist eller okunskap hos sjuksköterskorna om patientens 

psykiska behov. Enligt Frankl (2006) kan en förlorad känsla av sammanhang och helhet göra 

att patienten känner förtvivlan och rädsla i sin patientroll och stundande död.   

  Det är viktigt att förstå att palliativ vård kan påverka patientens sammanhang då livet nått 

sitt slutskede. Det är en stor förändring som kräver acceptans och förståelse, annars finns 

risken att meningslöshet, existentiellt lidande och osäkerhet uppstår. Här är det viktigt att 

sjuksköterskan tillsammans med patienten kan hitta de känsliga punkterna, bearbeta de genom 

patientens berättelser och behov för att därefter forma en ny mening med situationen. Att 

använda sig av Roys adaptionsmodell kan enligt Wiklund Gustin och Lindwall (2012) hjälpa 

människan att anpassa sig till en instabil miljö. Teorin bygger på att sjuksköterskan kan lära 
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patienten att genom insikt och anpassning både hantera stora förändringar samt finna ny 

innebörd i sin nya roll. Teorin talar inte bara för att hantera förändringen, utan också utvecklas 

med förändringen för att hantera en föränderlig vardag. Detta kan sjuksköterskan använda sig 

av om hopplöshet, mindervärdeskomplex eller meningslöshet dyker upp hos patienten.

 Sammanhang kan också formas utifrån nya situationer, och med rätt stöd, rätt information 

och en positiv attityd hos patienten kan ett negativt sammanhang formas om till något positivt. 

Att hantera sitt eget och patientens välmående är en tung uppgift för sjuksköterskan där jobb 

och privatliv måste kunna separeras. Sjuksköterskan bör vara lyhörd, empatisk och ha 

kunskap nog att klara uppgiften och måste ibland möta misslyckanden där den egna insatsen 

känns som orsak till patientens lidande. För sjuksköterskan är det viktigt att se patientens 

existentiella kamp och möjlighet till meningsskapande för att vårdtiden ska bli så 

tillfredsställande som möjligt, samtidigt som sjuksköterskan måste förstå att det bara är 

patienten som är expert på sig själv. Allt sjuksköterskan kan göra är att vara lyhörd, öppen för 

patienten och utföra sin professions uppgifter i en balansakt. I dagens vård kan detta anses 

svårt på grund av tidsbrist, ekonomiska förhinder och utbildningsnivåer. Däremot så finns 

hjälp till avlastning i form av exempelvis värdighetsterapi där patienten får möjlighet att 

berätta om sitt liv varvid berättelsen kan dokumenteras och användas för nya strategier vid 

svåra situationer, eller ges till närstående för att visa på en existentiell meningsfullhet livet 

igenom. Detta underlättar sjuksköterskans redan stressade arbetsuppgifter (Ternestedt et al., 

2012).             

 Om en situation plötsligt dyker upp där patienten inte är förberedd på utgången eller inte 

har någon insikt i ämnet så kan en rädsla för det okända infinna sig vilket kan skapa 

vårdlidande och existentiell ångest. Om situationen istället är förståelig för en individ, är 

hanterbar samt innehar en mening för individen så finns förutsättningen för att individen kan 

uppleva en känsla av sammanhang, eller KASAM (Antonovsky, 1979). KASAM förklaras 

som en balansakt mellan hälsa och ohälsa. Då hälsotillståndet är dynamiskt så kan det variera 

ofta beroende på situation, speciellt under sjukdomstid. För att kunna uppnå en känsla av god 

hälsa behöver patienten begriplighet över vad som händer, känna att hen kan hantera 

situationen samt finna en mening med situationen. Om detta uppnås, anses patienten ha hälsa 

även under sjukdomstid. Detta visar på vikten av att sjuksköterskan ser bortom patientens 

diagnos och uppmuntrar till meningssökande och hjälper patienten att hantera sin nya 

situation, annars kan ett existentiellt lidande infinna sig. Lidandet är nödvändigtvis inte 
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orsakat av sjuksköterskan, men förhindras ej att utvecklas av sjuksköterskan varvid kunskap 

om minskat lidande självklart är att föredra.       

 En viktig aspekt till självbilden är självbestämmandet. Människan har ofta en önskan att få 

vara med och utforma sin egen sista tid då det ger en känsla av autonomi och delaktighet 

samtidigt som det stärker bilden av en funktionell individ, inte bara en diagnos. Det är då 

viktigt att sjuksköterskan stöttar individens möjlighet till autonomi och fria val, medan 

begränsningar som tid, ekonomi och lagar utgör utmaningar mot sjuksköterskans stöd till 

patienten. Enligt Ternestedt et al. (2012) kan människans upprätthållande av sin autonomi bli 

en sköld för sin egen personlighet. Om sjuksköterskan däremot tar bort patientens möjlighet 

till samtycke eller inflikning sker en paternalism där patienten mer eller mindre 

omyndigförklaras av sjuksköterskan. Detta kan skada känslan av autonomi och förminska 

patienten i sina egna ögon. Patienten kan då hamna i ett överdrivet stödbehov där 

självbestämmandet utesluts och patienten omvandlas till sin diagnos. Misstro till vården och 

en ovilja att öppna sig kan därefter bli resultatet, varvid en svårare väg till samarbete och god 

kommunikation uppstår. I värsta fall kan patienten vägra fortsatt vård om hen utesluts 

upprepade gånger, och då har sjuksköterskan misslyckats i sin roll som stödperson för 

patienten.            

 Att patienten sedan kan få sina önskningar uppfyllda så långt det går är enligt Sandman 

(2009) ytterligare ett steg mot autonomi. Att uppnå oberoende är svårt under en sjukdomstid. 

Därmed behöver sjuksköterskan vara lyhörd, öppensinnad och hjälpvillig för att patientens 

autonomi ska kunna upprätthållas så långt som möjligt. För att kunna uppnå 

självbestämmande måste patienten få så mycket information som möjligt om vilka 

alternativen till vård hen erbjuds. I slutändan måste sjuksköterskan balansera patientens 

självbestämmande, närståendes önskningar och sina egna åsikter för att kunna skapa en så 

idyllisk omvårdnad som möjligt för alla inblandade.     

 Ibland så ligger problemet i att sjuksköterskan kan behöva bedöma om patienten behöver 

stöd eller uppmuntran till egen kapacitet. Detta ställer krav på sjuksköterskans förmåga att 

upprätta en god vårdrelation, våga ta samtal som kan anses svåra samt besitta de kunskaper 

som behövs där patientens egna förmågor brister.     

  Den informella vårdaren, den närstående, är också viktig när det kommer till 

självbestämmande. Närstående känner patienten väl och kan igenom egna erfarenheter ge 

information om vad som anses viktigt för patienten och dennas autonomi (Andershed och 
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Ternestedt, 1998). Den närstående kan också vara en källa till konflikter då patientens 

självbestämmande och de närståendes önskningar inte alltid går samman, exempelvis om 

patienten vill vårdas hemma, men de närstående anser det vara för betungande och vägrar. Det 

är därför viktigt att sjuksköterskan agerar medlare mellan patientens och de närståendes viljor. 

Sjuksköterskans roll är att ge bästa möjliga vård, vilket kan innebära att andras viljor ibland 

måste ifrågasättas för patientens bästa. Därför måste sjuksköterskan ha kunskap och 

handlingskraft till att möta inblandades viljor och alltid förespråka det bästa för patienten.

 Problem av den här sorten framkom i studien av Iranmanesh et al. (2009) då 

sjuksköterskorna uppgav att de ibland blev ofrivilligt involverade i de konflikter som uppstod 

inom patienternas familjer. Deltagarna betonade här vikten av att inte försöka lösa 

konflikterna utan att istället försöka finnas till som stöd och hjälp. Även i denna i studie 

framkom det att en vanlig konflikt handlade om huruvida patienten skulle vårdas hemma eller 

inte. I studien av Fridh et al. (2009) framkom att påtryckningar från de närstående fått 

sjuksköterskorna att ge patienterna mer smärtlindring än vad de själva ansåg vara nödvändigt.

 Att balansera patientens autonomi med krav från närstående och sjukvården är en svår 

uppgift som kräver god kommunikation, god patientinsikt och en möjlighet för patienten att 

öppna sig. Lagarna är statuerade, men en individs autonomi härstammar enbart från sig själv. 

Idyllen är att en situation formas där allas självbestämmande formas till ett gemensamt 

medbestämmande, där allas åsikter kan flikas in i beslutsfattandet (Sahlberg-Blom, 2000).  

9. Kliniska implikationer 

För sjuksköterskor i det palliativa vårdarbetet i Sverige finns stora utmaningar och arbetet är 

både påfrestande, komplext och utbrett i vården. Det är viktigt att dessa utmaningar 

identifieras och belyses, för att sjuksköterskor ska bli medvetna om vilka dessa är, samt 

uppleva stöd i att dessa upplevelser är vanligt förekommande. Förhoppningen finns också att 

sjuksköterskor i framtiden med hjälp av arbetet skall kunna inkludera närstående och 

patienterna själva i vårdprocessen. Författarnas förhoppning är även att detta arbete ska bidra 

till en tydligare bild av vilka utmaningar sjuksköterkan står inför. Arbetet kan med fördel 

läsas av andra vårdverksamma yrkesgrupper samt anhöriga då samarbete och kommunikation 

mellan dessa grupper är viktigt för en god vård. En ökad medvetenhet kring sjuksköterskornas 

utmaningar kan bidra till ett mer holistiskt vårdande av patienten, bättre samarbete och 

delaktighet, samt till ett godare relationsskapande mellan de inblandade. Detta kan leda till en 

minskad belastning, större delaktighet och bättre stöd för patienter, närstående och personal.  
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10. Förslag till fortsatt forskning 

En fråga som väcktes genom arbetet var hur personliga behov ska kunna tillfredställas. 

  Människans behov och upplevelser är unika och detta innebär att det kan vara svårt för 

sjuksköterskan att, tillsammans med övriga yrkesgrupper, hantera dessa behov. Lindande av 

psykisk, social, andlig och existentiell karaktär har sannorlikt inte lika tydliga riktlinjer som 

vid lindring av de fysiska symtom som patienterna har. Synen på hur behoven ska bemötas 

skiljer sig sannorlikt åt mellan patienten, de olika yrkesgrupperna och de närstående som är 

involverade i patientens vård. Då detta är ett stort men outforskat ämne så anser författarna att 

fortsatt forskning och utbildning om symtomlindring utöver det fysiska området behövs. 

  Författarna anser att ytterligare kunskap behövs för att bemöta de behov som finns inom 

den palliativa vården. Då tillgången till palliativ specialistvård är begränsad i Sverige behövs 

ytterligare forskning för att de sjuksköterskor som arbetar utanför den typen av vård ska 

kunna uppmärksamma de behov som finns, på samma sätt som de specialiserade 

sjuksköterskorna. Behovet av kunskap och diskussion rörande symtomlindring, 

förhållningssätt och samarbete har framkommit och författarna vill ännu en gång belysa 

vikten av detta för att den vårdtiden inte ska behöva se annorlunda ut för människor i 

palliativa vårdsammanhang. Förhoppningsvis kan ett register som för hjärtsjuka eller 

cancerdrabbade dyka upp, fast för palliativas behov, erfarenheter och risker istället. 

11. Slutsats 

Resultaten pekar på att uppgiften en palliativ sjuksköterska står inför är avancerad och 

känslig. Patienten är vid sitt livs slut och har oftast mycket specifika önskningar som kan 

skifta snabbt. Sjuksköterskan måste balansera patientens behov av sociala relationer och 

symtomlindring, rätt till självbestämmande och medverkan i egen vård, hjälpa patienten att 

hitta sammanhang och strategier att möta sin situation. Allt detta medan kommunikation 

mellan övriga vårdare och närstående måste skötas av sjuksköterskan, riktlinjer och regler 

måste följas och samarbetet behöver ständigt kontrolleras så att ingen drar åt ett eget håll med 

sin vilja. Att upprätthålla alla dessa punkter adekvat kräver stor kunskap, tålamod, nyfikenhet, 

öppenhet och ärlighet. Om någon av dessa punkter brister eller ignoreras kan ett onödigt 

lidande uppstå för samtliga inblandade, speciellt patienten i sin utsatta roll.   

  Vår uppsats belyser de utmaningar som sjuksköterskorna ofta ställs inför eller kan ställas 

inför inom svensk palliativ vård. Den ska vara en överblick för antingen framtida forskare 
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inom palliativ vård eller kan ses som en summering för sjuksköterskor ute i arbetslivet att 

vidareutbilda sig efter. Ett tredje alternativ är att sjukhusen får ta del av information som ska 

ses som självklar för palliativ vård och bredda samarbetet och utbildningen mellan 

specialiserad palliativ vård som ett hospice och allmän palliativ vård på.   

  Utmaningarna förändras ständigt med vården, men grundbehoven och riskerna består. En 

psykisk upplevelse är svår att täcka in, så därför så kan vi inte med ärlighet säga att målet med 

studien är uppnådd. Målet är uppnått till den gräns författarna kan driva det, men mycket 

forskning finns redan presenterad. Det gäller snarare att applicera kunskaperna praktiskt mer 

än att forska vidare på ett rätt utforskat område. 
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal träffar Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa artiklar Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PubMed.gov Nurse, 

(nursing 

AND 

palliative 

care), 

Sweden, 

education 

41 Vetenskapligt granskad, 

human, full text, referenser 

tillgängliga, abstrakt 

tillgängligt, tidsintervall 

mellan 1998-2016. 

3 1 1 

CiNAHL Nurse, 

(nursing 

AND 

experience

), palliative 

care, 

Sweden 

16 Vetenskapligt granskad, full 

text, referenser tillgängliga, 

abstrakt tillgängligt, 

tidsintervall mellan 1998-

2016. 

9 3 2,3 

CiNAHL (Nurses 

AND 

experience

s), 

palliative 

care, 

Sweden 

37 Vetenskapligt granskad, full 

text, abstrakt tillgängligt, 

tidsintervall mellan 1998-

2016. 

5 3 4,5,8 

CiNAHL (Nurses 

AND 

experience

s AND 

dying 

patients), 

Sweden 

27 Vetenskapligt granskad, full 

text, abstrakt tillgängligt, 

tidsintervall mellan 2000-

2016. 

6 3 6,9 

 

CiNAHL (End of life 

care AND 

nurses 

experience

17 Vetenskapligt granskad, full 

text, abstrakt tillgängligt, 

tidsintervall mellan 1998-

2016. 

3 3 7 



 

28 

 

 

s), Sweden 

CiNAHL (End of life 

AND 

patients 

own home 

AND 

Sweden) 

8 Vetenskapligt granskad, full 

text, abstrakt tillgängligt, 

tidsintervall mellan 1998-

2016. 

2 1 10 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Eriksson, G., 

Wahlström 

Bergstedt, T., & 

Melin-Johansson, 

C. 

The need for 

palliative 

care 

education, 

support, 

and 

reflection 

among rural 

nurses and 

other staff: 

A 

quantitative 

study 

2015, Sverige, Palliative 

and Supportive Care 

 

Behovet av palliativ 

utbildning, stöd och reflektion 

hos landbygdssjuksköterskor 

och övrig personal 

 

En kvantitativ metod användes. 

 

Sjukvårdspersonal från 

hemsjukvård, vårdhem och 

gruppboenden i sex geografiska 

områden i ett län tillfrågades. 

1686 enkäter med öppna och 

slutna frågor skickades ut, och 

1098 svarade. 

Intagningskriterier var att vara 

aktiv inom vårdverksamheten, 

ha kontakt med palliativ vård 

samt godkänna eget deltagande. 

En deskriptiv design användes 

som analysverktyg av svaren. 

Man kategoriserade 

karaktärsdrag och palliativ 

erfarenhet med Pearsons 

korrelationskoefficient. Chi-

testet bekräftade att det inte 

fanns några större skillnader 

mellan svarsområdena. 

Signifikansen sattes till p = 0,05. 

 

Datainsamlingen analyserades 

med hjälp av deskriptiv statistik 

och korrelationsstatistik. 

 

 

 

Vissa skillnader mellan de olika sjuksköterskorna 

upptäcktes beroende på var de arbetade. 

 

40% av vårdarna saknade specialistutbildning.  

Mer än hälften av alla deltagare vill prioritera 

palliativ utbildning. 

Män var generellt mindre erfarna i palliativ vård. 

Stora brister i kompetens för palliativ omvårdnad 

uppmärksammades. 

En stor majoritet saknade kunskaper om det 

sociala och existentiella inom palliativ 

omvårdnad. 

Var fjärde sjuksköterska belyste behovet av stöd 

för sig själv efter ett dödsfall. Denna reflektion 

var kvinnodominerad. 

 

Som slutsats så ansågs det behövas nationella 

riktlinjer för utbildning och vidareutveckling 

inom palliativ vård, oavsett om den var 

specialiserad eller utfördes på akutavdelningen. 
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Törnqvist, A., 

Andersson, M., & 

Edberg, A.-K. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In search of 

legitimacy 

 – registered 

nurses’ 

experience of 

providing 

palliative 

care in a 

municipal 

context 

2012, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences. 

Att utforska legitimerade 

sjuksköterskors erfarenheter 

att tillhandahålla palliativ vård 

i en kommunal miljö. 

 

 

 

En deskriptiv kvalitativ metod i 

form av en fokusgrupp 

användes. 

 

Informationsbrev skickades till 

tjugo sjuksköterskor i fyra 

kommuner. Intagningskriterier 

var att arbeta med palliativ vård 

samt variation inom det 

palliativa arbetet inom de fyra 

kommunerna. 

 

Datainsamlingen analyserades 

med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys, enligt 

Graneheim och Lundman 

(2004). 

Tre huvudteman och sju subteman hittades. 

Sjuksköterskorna anser sig själva vara de som 

håller upp närstående och patienter vid 

dödsögonblicket. Här anser sjuksköterskan sig 

vara medlare mellan patienter, närstående och 

läkare. 

Ha begränsat ansvar. Detta trots att de själva ofta 

står för behandlingsbeslut. Sjuksköterskorna 

ansåg att deras kompetens åsidosattes, att de 

saknade rätt utrustning och att de ibland blev 

väldigt ensamma i sin uppgift. 

De ansåg att man behöver stor kunskap inom 

palliativ vård. Ofta i kombination av stöd ifrån 

kollegor och regelbundna kvalitetskontroller av 

vården. 

 

Erichsen, E., Hadd 

Danielsson, E., & 

Fredrichsen, M. 

A 

phenomenol

ogical study 

of 

nurses’ 

understandin

g of 

honesty in 

palliative 

care 

2010, Sverige, Nursing 

Ethics 

 

Att fenomenologiskt studera 

sjuksköterskors förståelse av 

signifikansen av ärlighet i 

palliativ vård. 

En kvalitativ, fenomenologisk 

metod enligt Giorgi användes. 

 

Urvalet var 16 sjuksköterskor 

från två sjukhus med palliativ 

kunskap. De arbetade både på 

sjukhus och i speciella 

hemsjukvårdsteam. Samtliga 

tillfrågade deltog. 

 

Datainsamlingen genomfördes 

med hjälp av bandspelade, 

öppna intervjuer mellan 30-90 

minuter och analyserades av 

forskarna med hjälp av en 

kvalitativ innehållsanalys, enligt 

Graneheim och Lundman 

(2004). 

 

 

Fem teman uppmärksammades. 

Ärlighet är ett grundläggande, mänskligt behov 

som samtidigt kan vara svårt att balansera 

beroende på hur mycket och vad sjuksköterskorna 

väljer att berätta för patienten. 

Ärlighet är en livsstil och är samtidigt en 

livskvalitét, varvid den bör ges tillfälle att 

utvecklas för vårdrelationers skull. 

Grunden för en god, öppen vård är ärlighet mellan 

de inblandade parterna. 

Ärlighet förväntas av omgivningen, vilket kan 

anses som en stor press då information inte alltid 

är till godo. 

Oärlighet avslöjas alltid i slutändan, vilket i sig 

kunde skada relationen mellan sjuksköterska och 

patient signifikant. 

Ärlighet är en dygd att leva efter, men svår att 

efterfölja. 

Ibland uppstod en moralisk konflikt. Att vara 

ärlig kan ibland skada mer än vad det hjälper, 

samtidigt så måste patienten få ta del av sin egen 

status.  
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Johannson, K., & 

Lindahl, B. 

Moving 

between 

rooms – 

moving 

between life 

and death: 

nurses’ 

experiences 

of caring for 

terminally ill 

patients in 

hospitals 

2010, Sverige, Journal of 

Clinical Nursing 

Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

palliativa patienter på 

allmänna avdelningar. 

En kvalitativ, deskriptiv metod 

användes. 

 

Urvalet bestod av åtta stycken 

sjuksköterskor arbetandes på en 

medicinsk och en kirurgisk 

avdelning på två sjukhus. 

Datainsamlingen skedde i form 

av intervjuer, med en narrativ 

metodik. 

 

Datainsamlingen analyserades 

med hjälp av en fenomenologisk 

hermeneutisk metod inspirerad 

av Ricoeur (1981, 1993). 

Den insamlade datan delades in i sju stycken 

teman. 

Att känna tacksamhet över att kunna få finnas 

med vid slutet av en människas liv var en 

stödfaktor för sjuksköterskorna. 

Att bli rörd över fysisk och existentiell mening 

förklarades som viktigt. 

Att existera i tid och rum ingav kraft. 

Att ge och ta emot energi var en viktig erfarenhet 

mellan både personal och patienter. 

Att vara öppen i relation till patienter och 

kollegor ansågs grundläggande då det är 

därigenom en sann relation kan skapas. 

Att vara kunskap förkroppsligad där kunskap 

annars brister och där osäkerhet råder. 

Tid som inte existerar. 

Wallenstedt, B., & 

Andershed, B. 

Caring for 

dying 

patients 

outside 

special 

palliative 

care settings: 

experiences 

from a 

nursing 

perspective 

2007, Sverige, 

Scandiavian Journal of 

Caring Sciences 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda svårt 

sjuka och döende patienter 

utanför specialiserade 

palliativa vårdinrättningar. 

En kvalitativ metod användes. 

 

Nio sjuksköterskor som arbetade 

inom primär- kommunal- och 

landstingsvård deltog i studien. 

För att vara med i studien 

krävdes det att sjuksköterskorna 

hade minst tre års erfarenhet 

inom yrket, samt att de hade 

vårdat minst fem patienter 

palliativt. 

Datainsamlingen skedde med 

hjälp av intervjuer. En 

intervjuguide med öppna frågor 

användes. 

 

Den insamlade datan 

analyserades med hjälp av en 

fenomenologisk analys, enligt 

Amedeo Giorgi (2000). 

Det insamlade materialet utmynnade i tre teman. 

Det första var ambition och engagemang, där 

deltagarna tyckte att kunskap och intresse i 

arbetet var en förutsättning för att kunna möta de 

behov som patienter och närstående ofta hade. 

Det andra temat var vardagliga uppgörelser där 

deltagarna berättade att arbetet innebar ett stort 

ansvar och att samarbete var viktigt för att 

patienten skulle få uppnå en god död.  Det sista 

temat var tillfredställelse och otillfredställelse. 

Tillfredställelsen deltagarna kände handlade om 

möjligheten att kunna ge till en sjuk person, att 

kunna uppfylla önskningar och att kunna se till 

hela människan. Otillfredställelsen handlade ofta 

om organisatoriska problem, som tidsbrist och 

stress i arbetet. 

Fridh, I., Forsberg, 

A., & Bergbom, I. 

Doing one's 

utmost: 

nurses' 

2009, Sverige, Intensive 

and Critical Care Nursing 

Att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser 

av att vårda döende patienter 

En kvalitativ metod användes. 

 

Nio sjuksköterskor från tre 

Resultatet delades in i fyra teman. Det första var 

att säkerställa patientens värdighet och 

bekvämlighet, följt av att värna om patienter i 
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descriptions 

of caring for 

dying 

patients in an 

intensive 

care 

environment 

på en intensivvårdsavdelning. intensivvårdsavdelningar 

intervjuades. Kriterierna för att 

delta var att ha minst 3 års 

erfarenhet och att även ha 

arbetat nattetid. 

Insamlingen av data gjordes med 

hjälp av intervjuer med en 

narrativ metod. 

 

Den insamlade datan 

analyserades med hjälp av en 

konventionell innehållsanalys, 

enligt Elo och Kyngas (2008). 

underläge, värna om familjen och miljön som 

hinder för att värna om patienten. Deltagarna 

eftersträvade att ge de anhöriga en fridfull och 

värdig sista tid med patienterna, trots att miljön på 

intensivvårdsavdelningarna gjorde det svårt att 

värna om deras integritet samt ställde krav på de 

som vårdpersonal. 

 

Karlsson, M., 

Karlsson, C., 

Barbosa Da Silva, 

A., Berggren, I., & 

Söderlund, M. 

Community 

nurses' 

experiences 

of ethical 

problems in 

end-of-life 

care in the 

patient's own 

home. 

2013, Sverige, 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att få en större förståelse för 

distriktssköterskors 

upplevelser av palliativ vård i 

patientens eget hem. 

En kvalitativ metod användes. 

 

Tio sjuksköterskor inom 

hemsjukvården ifrån fem olika 

områden i en svensk kommun 

deltog i studien. 

Intagningskravet var att 

deltagarna skulle ha erfarenhet 

av vård i livets slutskede inom 

hemsjukvård. 

Datainsamlingen genomfördes 

med hjälp av intervjuer. En 

intervjuguide med 

 

öppna frågor användes. 

 

Till analysen användes en 

hermeneutisk metod, inspirerad 

av Gadamer (1989). 

 

Intervjuerna utmynnade i tre huvudteman. Det 

första temat, obekväma känslor, visade att 

deltagarna upplevde obehag när det inte kände att 

de hade stöd från läkare, när de inte var 

närvarande eller när de inte ville ge mer 

smärtlindring.  

Det andra temat, brist på samarbete, handlade om 

att deltagarna upplevde att bristande samarbete 

kunde uppstå både med kollegor och patienter.  

Det tredje temat var brist på säkerhet. 

Sjuksköterskorna upplevde brist på säkerhet i 

patienternas hem när de inte kände att de kunde 

ordna en bra och säker vård. Brist på kunskap och 

problem med en öppen och rak kommunikation 

med patienten och anhöriga skapade känslor av 

bristande säkerhet. 

Iranmanesh, S., 

Häggström, T., 

Axelsson, K., & 

Sävenstedt, S. 

Swedish 

nurses 

experiences 

of caring for 

dying people 

2009, Sverige, Holistic 

Nursing Practice  

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

döende personer i hemmet och 

på speciella avdelningar. 

En kvalitativ metod användes. 

 

Deltagarna bestod av 8 

sjuksköterskor som arbetade på 

vårdavdelningar och i 

hemsjukvården. Deltagarna 

Materialet delades in i tre huvudteman. Den första 

temat var att möta patienter och 

familjemedlemmar som unika personer. 

Deltagarna ansåg att möta varje patient och 

anhörig som unika individer och med ärlighet var 

en förutsättning för god palliativ vård.  
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skulle ha arbetat inom palliativ 

vård i minst två års tid. 

Datainsamlingen skedde med 

hjälp av ostrukturerad narrativ 

intervjumetodik. 

 

Den insamlade datan 

analyserades med hjälp av en 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod, enligt Paul Ricoeur 

(1976). 

Det andra temat var att lära sig i en utmanande 

miljö, i vilket det framkom att deltagarna ansåg 

att arbetet fick dem att att växa och utveckla 

formen för sitt egna personliga vårdande.  

Det tredje temat var att få personlig styrka. Det 

visade sig att arbetet berikade deltagarna eftersom 

deras växande förståelse för patienter och 

anhöriga hjälpte dem i deras personliga 

utveckling. 

Andersson, E., 

Salickiene, Z., & 

Rosengren, K. 

To be 

involved -A 

pualitative 

study of 

nurses 

experiences 

of caring for 

dying 

patients 

2015, Sverige, Nurse 

Education Today 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

döende patienter på kirurgiska 

vårdavdelningar. 

En kvalitativ deskriptiv metod 

användes. 

 

Deltagarna bestod av sex 

sjuksköterskor, vilka arbetade på 

två kirurgiska vårdavdelningar. 

Intagningskriterierna bestod av 

att deltagarna skulle ha arbetat 

som sjuksköterskor i minst två 

år, samt att de arbetade på en 

kirurgisk vårdavdelning. 

Intervjuer genomfördes med 

deltagarna, med hjälp av en 

intervjuguide. 

 

Datainsamlingen analyserades 

med hjälp av en kvalitativ 

innehållsanalys, enligt 

Graneheim och Lundman 

(2004). 

Det insamlade materialet utmynnade i ett tema 

och tre subteman.  

Huvudtemat var vårdande: att vara involverad, 

vilket omfattade deltagarnas beskrivningar av sin 

personliga utveckling inom ämnet som en resa 

från teori till praktik.  

Underteman var att vara stöttande, att vara 

frustrerad och att vara känslig. Deltagarna kände 

att arbetet påverkade dem på ett personligt plan 

då de ofta kände sig oförberedda att möta döende 

patienter i den palliativa vården, pga. bristande 

kunskaper inom området. 

Karlsson, C., & 

Berggren, I. 

Dignified 

end-of- life 

care in the 

patients’ own 

homes 

2011, Sverige, Nursing 

Ethics 

Att beskriva tio 

sjuksköterskors uppfattningar 

om vilka faktorer som bidrar 

till god vård i livets slutskede 

inom hemsjukvård. 

En kvalitativ metod användes. 

 

Deltagarna bestod av tio utvalda 

sjuksköterskor inom 

hemsjukvården, som alla hade 

erfarenhet av vård i livets 

slutskede. Fyra av dessa 

deltagare avböjde att vara med 

Tre huvudteman identifierades. Dessa var 

trygghet, autonomi och integritet.  

Temat trygghet innefattade närvarande anhöriga 

kring patienten, tillräckligt med information och 

tillgång till personal med tillräckligt 

handlingsutrymme.  

Det andra temat, autonomi, baserades på 

förutsättningarna att patienterna upplevde 
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på grund av tidsbrist och en av 

deltagarna var inte anträffbar. 

 

Intervjuer genomfördes med 

hjälp av en intervjuguide med 

öppna frågor. Analys: En 

fenomenologisk hermeneutisk 

metod användes, enligt Lindseth 

och Norberg (2004). 

hoppfullhet i tillvaron, hade en vilja att vårdas i 

hemmet, att de anhöriga fanns närvarande och att 

sjuksköterskor och anhöriga arbetade 

tillsammans med patienten mot målsättningen om 

en god vård.  

Det tredje temat, integritet, uppnåddes genom att 

sjuksköterskorna visade vördnad för patientens 

självbestämmande och att patienten kände 

förtroende för sjuksköterskan. 

 

 


