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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Palliativ vård går ut på att främja patientens autonomi, förbättra 

livskvaliteten och lindra lidandet för patienten och hens anhöriga ända fram till livets 

slutskede. Den palliativa vården bygger på de fyra hörnstenarna: symtomlindring, 

närståendestöd, teamarbete och kommunikation. Sjuksköterskans omvårdnad utgår från 

dessa hörnstenar där patienten och dess anhöriga ska ses som en helhet utifrån fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov.   

 

Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets 

slutskede. 

 

Metod: Litteraturöversikten är baserad på åtta vetenskapliga kvalitativa artiklar tagna 

från databasen CINAHL Complete och som analyserats utifrån Fribergs analysmetod. I 

denna litteraturöversikt användes Benners teori som teoretisk utgångspunkt.    

 

Resultat: Sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter inom palliativ vård 

presenterades i denna litteraturöversikt i fyra huvudteman: Mötet med döden och döende 

patienter, Sjuksköterskans upplevelser av eget lidande att vårda döende patienter, 

Sjuksköterskans behov av stöd och relationsskapande. 

 

 

Diskussion: I litteraturöversiktens diskussion har resultatet diskuterats i tre 

huvudteman: erfarenhetens betydelse, kollegialt stöd och närhet och distans. Detta 

utifrån Benners teori, som talar om sjuksköterskans utveckling från novis till expert.   

 

Nyckelord: palliativ vård, sjuksköterskor, upplevelser, vård vid livets slutskede.  

 



 
 

 
 

 

Summary 

 

Background: The essence of palliative care is to promote patients autonomy, improve the 

life quality, and relieve suffering of the patient and their family until life’s finiteness. 

Palliative care consists of four cornerstones: symptom relief, relative support, teamwork, and 

communication. These cornerstones set the foundation for nursing care where patients and 

their families are seen as an entirety in terms of the physical, physiological, social, and 

existential needs.  

Aim: The aim of this literature review is to describe nurse´s experience of caring for patients 

in the end of life. 

Method: The literature review is based on eight qualitative studies taken from the CINAHL 

Complete database and was analyzed using Friberg’s analysis method. In this literature 

review Banner’s theory was used as the theoretical starting point. 

Results: Nurse´s experience within palliative care was described in four main themes: 

facing death and dying patients, nurse´s experience of own suffering from caring for dying 

patients, nurse´s need for support, and creating a relationship. 

Discussion: During the discussion of the results in this literature review three main themes 

emerged: importance of experience, collegiate support, and closeness and distance. Benners 

theory was used that describes nurse´s progress from novice to expert. 

Keywords: Palliative care, nurses, experience, end of life care.  
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1. Inledning 

Människan föds, lever och slutligen dör. Döden är en naturlig och oundviklig del av vår 

existens. Hur människor tolkar meningen med döden är olika. Trots dess ofrånkomlighet, 

bemöts den av förnekelse samt som förlust för vissa. Andra anser att döden är lika naturlig 

som födseln och har accepterat den. Inom vår yrkesroll som sjuksköterskor möter vi döden i 

olika kontexter oavsett var vi arbetar. Sjuksköterskans roll inom palliativ vård anses vara 

komplex. Allt från att ha fokus på patienten samtidigt bemöta smärta, olika känslor av 

sorg/glädje samt fysiskt förfall. Men även att trösta, lindra lidandet, tillfredsställa patientens 

behov, samt bemöta anhöriga till patienter i livets slutskede. Därför krävs det att 

sjuksköterskan har professionella kunskaper vid svåra situationer som uppstår.  

Författaren finner detta intressant och vill studera hur, samt att få en ökad förståelse för hur 

sjuksköterskor upplever att arbeta med att vårda patienter i livets slutskede utifrån ett 

professionellt och personligt perspektiv.  

 

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård  

Ordet palliativ kommer ursprungligen från det latinska ordet pallium vilket betyder mantel. 

Ordet symboliserar syftet med den palliativa vården som står för: värme, skydd och lindring 

då det inte finns möjlighet för kurativ vård (Sundberg, 2011). Beroende på symtombild och 

behov kan en patient i livets slutskede få sina behov tillgodosedda inom primärvårdens, den 

kommunala hälso- och sjukvårdens omsorg och/eller inom specialiserad palliativ vård via 

sjukhus eller avancerad hemsjukvård (Socialstyrelsen, 2006). 

Eckerdal, (2012) beskrev att hospice som vård form bildades under1800- talet för personer 

som befann sig i livets slut. Vidare har hospicerörelsen betonat att palliativ vård inte endast 

var för att lindra patientens smärta eller andra typer av fysiska symtom. Vården syftade till att 

skapa förutsättningar för patienten så hen kunde njuta av den sista tiden i livet. Cicely 

Saunders som tidigare arbetade som sjuksköterska startade det första moderna hospicet för 

svårt cancersjuka på 1960-talet, efter att hon vidareutbildats till läkare (Fridegren & 

Lyckander, 2013). Hennes vårdfilosofi utgör grunden för dagens palliativa vård. Hennes 

ambition om att lindra lidandet för svårt sjuka patienter som befann sig i livets slut, spred sig 

över hela världen. Hospice förknippas oftast med cancerrelaterade diagnoser men idag vårdas 

även andra patientgrupper än de som drabbats av cancer som också befinner sig i livets 

slutskede (Balasubramanian & Read, 2012).  
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 År 1990 utvecklades palliativ vård som enbart innan inkluderade döende cancerpatienter. 

(WHO) Världshälsoorganisationen gav ut den allra första definitionen av palliativ vård 

(Strang, 2012). Målet med palliativ vård enligt WHO:s definition var att uppnå bästa möjliga 

livskvalité. Efter många års arbete kom WHO ut med en förnyad definition av palliativ vård 

som betonade vikten av att använda palliativ vård. Dessutom tydliggjorde WHO att man bör 

tillämpa vårdfilosofin i tidig fas så patienten kan uppnå bättre livskvalité (Fridegren & 

Lyckander, 2013). WHO:s nya definition av palliativ vård betonar att palliativ vård skall 

byggas på en utgångspunkt som eftersträvar att förbättra livskvalitén och lindra lidandet för 

både patienter och anhöriga i livets slutskede (Strang, 2012).  

Enligt Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed, (2012) är människor olika och unika. 

Som vårdgivare inom palliativ vård bör man ta hänsyn till detta och alltid utgå från ett 

personcentrerat arbetssätt. Detta kräver att vårdgivaren skapar god patient och anhörigkontakt 

samt lär känna deras livsvärld. På så sätt kan vårdgivarna anpassa vården utifrån individuella 

behov.  

 

2.2 Patienter och sina anhöriga i livets slutskede 

När livet närmas sig sitt slut blir patienter och sina anhöriga i en utsatt situation 

(Socialstyrelsen, 2006). Livet förändras för patienten vilket det kan leda till flera osäkerheter 

och utmaningar genom att till exempel patienten blir osäker på sin självbild och identitet, 

känslor pendlar ofta och patienten kan motsäga sig själv, många patienter har ett stort behov 

av samtal och vill ha svar för sina existentiella frågor. Oro och förvirring är också vanligt vid 

livets slut, som kan uttryckas på olika sätt till exempel genom ett aggressivt beteende eller 

smärta. Förvirring kan vara ett symtom på att kroppen börjar svikta (Lindqvist & Rasmussen 

2009). Andra vanlig förekommande och besvärande fysiska symtom som patienter lider av 

vid livets slut kan vara andnöd, förstoppning, muntorrhet och orkeslöshet, smärta och behov 

av smärtlindring (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2009).     

Men trots ovanstående behov och besvär eftersträvar många patienter till att fortsätta leva 

ett ”vanligt” liv, som kan innebära för många patienter och anhöriga att de undviker samtal 

kring döden. Trots svåra fysiska och/eller psykiska besvär och olika omständigheter som kan 

förekomma i livets slut, upplever många patienter lycka, meningsfullhet och tillfredsställelse 

med livet (Socialstyrelsen, 2006). Många patienter upplever behovet av att vara delaktiga i sin 

egen vård och vill ha kontinuitet genom att bli uppdaterade när det gäller ny information om 

sitt tillstånd och vilka förändringar kommer att ske (Jakobsson et al., 2009). Det är viktigt för 
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patienterna att få ha sina anhöriga nära sig vid livets slut som både kan ge stöd och tröst, 

vilket hjälper patienten att känna meningsfullhet och glädje (Lindqvist & Rasmussen 2009) 

Anhöriga är en viktig del i den palliativa vården speciellt när de har en vårdgivande roll 

vilket kan innebära stort ansvar och utsätter anhöriga för många påfrestningar. Men oftast är 

anhöriga engagerade och vill vara delaktiga i vården av patienten (Henriksson, 2013). Som 

sjuksköterska är det viktigt att se anhörigas behov och ge dem det stöd dem behöver eftersom 

anhöriga befinner sig i en utsatt situation och har individuella behov av existentiella frågor, 

behöver tröst och stöd när de känner sorg och behöver anpassad undervisning om döden 

(Socialstyrelsen, 2006). Att vara en anhörig till en döende person är sammankopplat oftast 

med sorg och ensamhet. Allmänt kan anhöriga vara känslomässiga då de får känslan av 

förlust.  

 

2.3 Sjuksköterskans roll inom palliativ vård  

Allmänheten uppfattar att sjuksköterskans roll är att rädda liv (Friedrichsen, 2012). Inom 

palliativ vård stämmer inte detta. En del av de uppgifter som ingår i sjuksköterskans roll är att 

stötta och stärka patienten, oavsett var hen än befinner sig i sjukdomsförloppet. Friedrichsen 

(2012) menar att sjuksköterskan bör ha specifika kunskaper för att kunna bemöta patienter 

och anhöriga i deras svåra situation, inom till exempel palliativ vård. 

Sjuksköterskans roll inom palliativ vård bör utgå från fyra utgångspunkter som gör att 

omvårdnaden både blir anpassad och balanserad; relationsskapande, stödjande, kommunikativ 

och koordinerande. Relationsskapande handlar om att sjuksköterskan skall skapa en 

förtroendefull relation till såväl patient som anhöriga. Det är också viktigt att sjuksköterskan 

kan hitta en balans i dessa relationer. Detta gäller även i relation med andra professioner i 

teamet. Med den stödjande rollen menas att det är viktigt att sjuksköterskan stöttar patienter 

och dess anhöriga. I den stödjande rollen inkluderas även arbetskollegor i teamet oavsett hur 

den dagliga situationen ser ut. Med kommunikativ förmåga menas att sjuksköterskan inte 

endast skall vara lyhörd för det som sägs verbalt utan även vara uppmärksam för det icke-

verbala i vårdrelationer. Nyckeln till en bra kommunikation är ärlighet, vilket värderas högst 

av utgångspunkterna. Med koordinerande menas att sjuksköterskan bör har kompetensen att 

vara ”spindeln i nätet” alltifrån att göra olika bedömningar av behov till att åtgärda dessa och 

följa upp omvårdnadsprocessen. 
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2.4 Sjuksköterskans uppgifter utifrån den palliativa vårdens fyra hörnstenarna  

Strang (2012) beskriver att inom palliativ vård ser vi både patienten och dess anhöriga som en 

helhet där vårdpersonal fokuserar på att främja välbefinnandet och öka livskvalitén. Det finns 

fyra dimensioner inom det palliativa arbetet; den fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

dimensionen. Redskap för att tillgodose dessa behov är att använda sig av de fyra 

hörnstenarna; symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och kommunikation. 

 

2.3.1 Symtomlindring 

När det gäller symtomlindringen så ska den fysiska smärtan lindras i första hand, men 

sjuksköterskan bör också ta hänsyn till psykiska och/eller existentiell smärta som kan vara 

plågsam och ger sänkt livskvalité för patienterna (Strang, 2012). Ett centralt mål för 

sjuksköterskan inom palliativ vård är att främja en god död med värdighet och lugn (da Silva, 

Pereira & Mussi, 2015). Detta kräver lindring av fysiska obehag som innebär minimering av 

smärta, socialt och emotionellt stöd, upprätthålla ett vändschema för att undvika trycksår samt 

hygien åtgärder.  

Smärta i levets slutskede har både påverkan på det fysiska och den psykiska hälsan 

(Fridegren & Lyckander, 2013). Långvarig fysisk smärta förorsakar oftast känslor av rädsla 

och oro som i sin tur kan bli skadligt för både kropp och själ.  

I en studie skriven av Rietjens, Hauser, van der Heide och Emanuel (2007) beskrivs att 

många patienter led inte endast av den fysiska smärtan utan psykiska besvär såsom 

existentiella, emotionella och ångestskapande. Med hänsyn till denna form av lidande ansåg 

forskarna att smärtlindring inte endast var förbehållen för den fysiska smärtan. En del 

sjuksköterskor upplevde det som en svårighet att ha denna sorts patientproblematik, för att 

smärtan var omätbar och därför svår att behandla. Enligt en studie av Anderson och Kralik 

(2008) är smärta ett obehagligt symtom därför är det viktigt att lindra den i rätt tid.  

 

2.3.2 Närståendestöd  

Närståendestöd kan uttryckas i form av respekt och värdighet, som det beskrevs i en studie 

som gjordes av (Martin & Bristowe 2015). Sjuksköterskan försökte se patienten och dess 

närstående ur ett helhetsperspektiv, för att kunna skapa en positiv bild av patienten och 

åstadkomma fridfullhet vid livets slutskede. Inom palliativ vård skall vårdpersonalen betrakta 

närstående och patienten som en enhet. Anhöriga beskriver psykiska och fysiska påfrestningar 

då närstående drabbas av svår sjukdom (Strang, 2012). I studien av Anderson och Kralik 
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(2008) beskrivs familjens erfarenheter av stöd som de fick av sjuksköterskor i samband med 

palliativ vård i hemmet. Anhöriga som fick stöd kände sig stärkta i sin roll och kunde därmed 

vara delaktiga i patientens vård. Anhöriga gav i sin tur stöd och kunde tillgodose patientens 

behov av symtomlindring.  Patientens önskan att dö hemma uppfylldes, vilket ledde till ökad 

livskvalité. 

Vårdens uppgift är att ge praktiskt stöd och samtalsstöd så att anhöriga kan känna sig 

trygga (Strang, 2012). Studien visade att anhöriga som upplevde att de blir bra bemötta och 

får stöd från vårdpersonal orkar mer vilket kan bidra till delaktighet (Anderson & Kralik, 

2008). 

Sjuksköterskor försökte vara tillgängliga och kunna svara på förändringar när det gäller 

patientens hälsotillstånd som uppstod, vilket innebar en försäkran om stöd för närstående när 

det uppstod osäkerhet eller när de sökte bekräftelse. Sjuksköterskans stöd för närstående, 

vårdpersonal och patient i hemmet var det övergripande temat i en studie som gjordes av 

(Persival, Lasseter, Purdy & Wye, 2014). Sjuksköterskorna tog sig tid att bemöta de fysiska 

och emotionella behoven och anpassade sig för de förändringar som uppkom. Samtidigt 

arbetade de med information och stöd och med fokus på familjen som helhet. Under vissa 

omständigheter kan det vara svårt för sjuksköterskor att tillgodose behövligt stöd för anhöriga 

(Mak, Chiang & Chui 2013). Brist på tid för att kunna fokusera på varje patient och okunskap 

för att kunna stödja familjen psykologiskt och emotionellt kunde vara tänkbara förklaringar. 

  

2.3.3 Teamarbete 

Inom palliativ vård finns ett teamarbete med olika professioner och kompetenser som har 

samma mål, det vill säga att möta och tillgodose patientens och anhörigas behov samt öka 

deras livskvalité (Strang, 2012).  

Med hjälp av ett bra teamarbete kan sjukvården effektivt lindra patientens smärta, samt 

tillgodose de psykiska, fysiska, andliga och sociala behoven (Fridegren & Lyckander, 2013). I 

en studie av Percival et al. (2014) beskrevs ett professionellt teamarbete inom palliativ vård. 

Specialsjuksköterskor deltog i de dagliga genomgångar och återkoppla till samordnare och 

enhetschefer angående förändringar i patientens hälsotillstånd. Specialsjuksköterskor kunde 

även omarbeta de tilldelade schemana sinsemellan, för att kunna anpassa sig efter plötsliga 

förändringar. Teamet var införstådd på vissa patienter och/eller familjer som var i större 

behov av tid och stöd. Teamarbetet värderades högt. Dessutom var den viktig som skapade 

flexibilitet och utrymme för att kunna möta familjens behov.      
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Martin och Bristowe (2015) beskriver hur oenigheter kan uppstå vid teamarbetet, vilket 

ledde till patient och anhöriges lidande. Detta när teamet inte var överens angående patientens 

vård. Konflikter uppstod när läkaren tog en annan inriktning i samtal eller oförväntade beslut i 

samband med möte med patienter och anhöriga, som inte hade diskuterats tidigare inom 

teamet. Vilket förvirrade sjuksköterskorna eftersom de hade upplevt tidigare att de hade bra 

kommunikation i teamet och att läkare och sjuksköterskor stod på samma sida. Dessutom 

brast teamarbetet när beslut som redan hade fattas angående en patients vårdplan ändrades av 

ett annat vårdteam som hade andra åsikter.  

Teamarbetet bygger på ett kontinuerligt samarbete mellan olika vårdprofessioner där 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänstpersonal, arbetsterapeuter och kuratorer 

strävar efter god palliativ vård som utgår ifrån patientens behov (Socialstyrelsen, 2006). 

 

2.3.4 Kommunikation 

Teamarbetet skulle inte fungera utan bra kommunikation därför anses kommunikationen vara 

den viktigaste hörnstenen inom palliativ vård (Strang, 2012). Kommunikation är ett redskap 

som används kontinuerligt av både vårdtagare och vårdgivare, för att få bättre kontakt med 

varandra (Fridegren & Lyckander, 2013). Det har dock konstaterats att sjuksköterskor 

beskriver att patienterna har en ovilja att föra samtal om livet och livets slut. Hospice 

förknippas ofta med cancerrelaterade diagnoser därför blir patienter med icke-elakartade 

diagnoser osäkra när de hamnar där. Således bör sjuksköterskan ha en bra kommunikation 

med patienten och ge aktuell information kring patientens hälsotillstånd. Detta anses vara 

viktigt då hen vårdar en icke- cancer patient som befinner sig vid livets slutskede. Därför är 

det nödvändigt med en bra kommunikation mellan vårdgivare och vårdtagare, med tanke på 

att vissa som vårdas på hospice inte har någon form av cancer men ändå är i behov av 

palliativ vård. (Balasubramanian & Read, 2012).  

Kommunikation var ett huvudtema i en studie av Holmes, Milligan och Kydd (2014). 

Sjuksköterskor upplevde att de hade god kommunikation i det mångfacetterade teamet, vilket 

var viktigt för båda patient och anhöriga. I de fall då kommunikationen havererade uppstod 

olika budskap till patient och anhöriga. Detta påverkade anhöriga speciellt då de fick falska 

förhoppningar. 

Oklarheter i kommunikationen beträffande behandling och de uppsatta målen med vården, 

medförde ständiga förändringar för patient och anhöriga. Sjuksköterskorna blev oftast de som 

försökte lösa konflikten i vårdteamet (Vanderspank-Wright, Fothergill-Bourbonnais, 

Brajtman & Ganon 2011). 



 
 7 (30) 

 

 

2.3.5 Problemformulering 

Sjuksköterskans uppgift inom palliativ vård är att möta patienter som befinner sig i livets 

slutskede. Att sjuksköterskan utgår från patientens behov och kan lindra lidande, ge stöd och 

tröst till både patient men även till närstående och öka deras livskvalité. Det förväntas att 

sjuksköterskan kan bemöta existentiella frågor och ge utrymme för svåra samtal. Detta genom 

att sjuksköterskan skapar en tillitsfull relation till patient och anhöriga. Författaren anser att 

det är relevant och intressant att undersöka hur sjuksköterskan upplever att vårda en döende 

människa.   

 

3. Syfte/Frågeställningar 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede.  

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Till denna litteraturöversikt har författaren valt konsensusbegreppet människa. Enligt 

Dahlberg och Segesten (2010) används konsensusbegreppet människa dagligen inom 

vårdsammanhang, skillnaden är att istället för att utrycka begreppet människan så talar 

sjuksköterskan om patienten istället. Inom vården är begreppet människan essentiell men 

betecknas vanligtvis som patient, där patienten är i fokus. Ur ett patientperspektiv är personen 

som vårdas experten på sin kropp och situation. Med hjälp av en god vårdrelation kan 

sjuksköterskan skapa en god vård som bygger på respekt. I konsensusbegreppet människa 

ingår även begreppet livsvärld. En erfaren och kompetent sjuksköterska bör utifrån patientens 

livsvärld vårda patienten för att kunna lära känna och förstå patienten mer och även kunna 

förstå hur patienten upplever sitt sjukdomstillstånd. Genom att vårda patienten utifrån hens 

livsvärld kan sjuksköterskan vara kapabel till att främja patientens självkänsla. Detta för att 

patienten skall kunna uppnå en bättre förståelse i hens sjukdomsprocess.  

Dahlberg och Segesten (2010) beskriver att för att uppnå god vård är sjuksköterskans 

perspektiv på vårdandet viktigt då sjuksköterskans upplevelse av vårdrelationen spelar stor 

roll. Vid vissa tillfällen kan sjuksköterskorna uppleva sig själva som odugliga och därmed 

uppleva vissa situationer negativt. De kan beroende på situationen inte klara av sitt arbete då 

tidsbrist, stress eller utmatthet kan vara en orsak till denna negativa upplevelse. Vid sådana 

situationer är det viktigt att sjuksköterskan trots detta ser till att detta inte påverkar 

vårdrelationen med patienten för att kunna bevara den goda vården.  
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4.1 Patricia Benner- Från novis till expert 

Till denna litteraturöversikt har Patricia Benners teori, från novis till expert, valts som 

teoretisk utgångspunkt. Enligt Benners teori så finns det fem olika stadier som sjuksköterskan 

går igenom när hen valt ett område att fördjupa sig i inom vården. Dessa fem steg är novis, 

avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert (Benner, 1993). För att avancera genom 

dessa fem steg krävs att sjuksköterskan som vårdare utnyttjar sig av tidigare erfarenheter. 

Dessutom behöver sjuksköterskan se varje individ och situation utifrån ett helhetsperspektiv. 

Som expert skall sjuksköterskan vara aktiv i den aktuella vårdsituationen och inte bara iaktta 

patienten. Enligt Benner är första stadiet så kallad novis. Då sjuksköterskan är i en position 

där hen inte har några tidigare erfarenheter att jämföra med och istället väljer de rutiner och 

riktlinjer som är specifika för vårdplatsen. Nyexaminerade sjuksköterskor kan befinna sig i 

novisstadiet men det innebär inte att andra erfarna sjuksköterskor inte kan befinna sig i denna 

situation. En sjuksköterska som arbetat flera år på en diabetesmottagning kan befinna sig i 

novisstadiet om hen byter arbetsplats till exempelvis ortopedisk vård eller neonatal vård.  

Nästa stadie är avancerad nybörjare, vilka Benners definierar sjuksköterskor som har en 

viss erfarenhet sedan tidigare. Dock krävs det att de vårdsituationer som uppstår är lika som 

tidigare situationer för att sköterskan skall kunna åtgärda uppkomna problem. Trots att 

avancerade nybörjare är erfarna sjuksköterskor så krävs det mycket hjälp och råd av personal 

som är mer erfaren (Benners, 1993). Efter cirka tre års yrkeserfarenhet når sjuksköterskan det 

tredje stadiet och betecknas som kompetent. I detta stadie kan sjuksköterskan arbeta mer 

självständigt genom att sätta mål och planera sitt arbete. Sjuksköterskan kan då prioritera sitt 

arbete utifrån vårdtagarens individuella behov (Benners, 1993).  

I det sista stadiet, expert, är sjuksköterskan skicklig nog och förberedd på olika 

vårdsituationer som uppstår på arbetsplatsen. En sjuksköterska i detta stadie använder sig av 

en holistisk förståelse där hen ser på vårdsituationen utifrån ett helhetsperspektiv (Benners, 

1993). 

Sjuksköterskans professionella roll inom palliativ vård kan tänkas bygga på en utveckling 

från novis till expert. Arbetet inom palliativ vård är mångfacetterat och sjuksköterskan 

behöver ha medicinska kunskaper som kompletteras med kommunikativ förmåga i 

bemötandet av patient och närstående. Hen måste också ha förmåga att arbeta i ett multi-

professionellt team. Sammanfattningsvis ger Benners (1983) teori relevans till denna 

litteraturöversikt om sjuksköterskans upplevelser av att arbeta med vård i livets slutskede. 
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5. Metod 

Metoden som har användas i uppsatsen är en litteraturöversikt (Friberg, 2012). Denna metod 

används för att få en fördjupad kunskap inom ett visst problemområde (Östlundh, 2012). 

 

5.1 Datainsamling  

Sökningen av vårdvetenskapliga artiklar genomfördes i databasen Cinahl Complete, 

Advanced search. Vid sökningarna användes MESH termer för att specificera och avgränsa 

sökningarna (Östlundh, 2012). Följande MESH termer och sökord användes i föreliggande 

litteraturöversikt: "Hospice and Palliative Nursing", "Terminal Care+", "Hospice Care", 

"Nurses+", "Terminally Ill Patients+", Experience*, ”End of live care”, ”Nurse’s 

experience”, ”Palliative care”. Författaren har använt sig av både ämnesordsökning och 

fritextsökning samt kombinationen mellan dessa med OR eller AND, för att inte missa 

relevanta studier. Se sökningar i sökmatrisen (Bilaga 1). 

 

5.2 Urval  

De avgränsningar som gjordes i denna litteraturöversikt var att artiklarna ska vara 

vetenskapligt granskade, ”Peer reviewed”, finnas fritt tillgängliga i ”Full text” samt vara 

engelskspråkiga. En annan avgränsning var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2006-2016 för att få en aktuell forskning inom området. Kvantitativa vetenskapliga artiklar 

inkluderades inte i denna litteraturöversikt då syftet var att beskriva sjuksköterskans 

upplevelser. Därför valdes vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod.  

Vid urvalet av artiklar har författaren först läst titlarna sedan noga läst igenom abstract för 

att hitta relevanta och intressanta artiklar. Utifrån de lästa abstracten valdes åtta vetenskapliga 

artiklar för att besvara syftet. Artiklarna som valdes inkluderade alla vårdkontexter inom 

palliativ vård, primärvården, en specialiserad palliativ vård via sjukhus och avancerad 

hemsjukvård.   

 

5.3 Analysmetod  

Dataanalysen gjordes enligt Fribergs femstegsmetod (Friberg, 2012). Genom att studera valda 

artiklar och dela helheten till mindre delar utifrån syftet i denna litteraturöversikt, uppnås en 

annan helhetsbild. Första steget var att förstå vad studierna handlar om. Texterna lästes var för 

sig flera gånger. Oklarheter som uppstod diskuterades med handledningsgruppen vid Ersta 
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Sköndals Högskola. Vid andra steget var fokus på artiklarnas resultatdelar, som sedan bygger 

upp litteraturöversiktens resultat genom olika teman. Vid steg tre görs en översikt av 

studiernas resultat, där studiernas resultat som motsvarar syftet i denna litteraturöversikt 

sammanförts till kategorier. I det fjärde steget har kategorierna utifrån likheter och olikheter 

indelats i olika teman. Resultaten av analysen presenteras genom teman och subteman.  Dessa 

formulerades i femte steget.      

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Författaren har endast använd sig av etiskt granskade vetenskapliga artiklar för att få en bra 

forsknings kvalité. Wallengren och Henricson (2012) beskriver att för att säkerställa en god 

forskningsetik, bör artiklarna ha genomgått etiska övervägande och vara godkända av etisk 

kommitté. 

Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005) beskriver att det finns viktiga forskningsetiska 

riktlinjer som bör följas. De riktlinjerna tillämpades till denna litteraturöversikt genom att 

vara ärlig, öppen, hänsynsfull och ha ordning på forskningen. Detta innebar att inte dölja 

något och vara öppen med att redovisa både metod samt resultat och därmed redovisa ärliga 

slutsatser. Ordböcker och lexikon användes för översättning av det engelska språket till 

svenska. Detta för att få en bättre och noggrannare förståelse samt undvika felaktiga 

översättningar.  

 

7. Resultat  

Resultatet i denna litteraturöversikt presenteras i fyra huvudteman: Mötet med döden och 

döende patienter, Sjuksköterskans upplevelser av eget lidande att vårda döende patienter, 

Sjuksköterskans behov av stöd och Relationsskapande. 

 

7.1 Mötet med döden och döende patienter 

Sjuksköterskor beskrev hur mötet med döden påverkade dem både professionellt och privat.  

 (Boroujeni, Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 2008; Zheng, Guo, Dong & Owens, 2015). I 

Boroujeni et al. (2008) studie intervjuades sjuksköterskor som vårdade högriskpatienter, där 

en hög andel av patienterna dog under vårdtiden. I sjuksköterskornas beskrivningar framkom 

att arbetslivserfarenhet och ålder var faktorer som påverkade deras upplevelser. De yngre 

sjuksköterskorna, med mindre erfarenhet reagerade emotionellt inför patienters död, medan de 

sjuksköterskorna som hade längre erfarenhet kunde förhålla sig mer professionellt i 
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situationen. De mer erfarna beskrev att de kunde hantera flera patienter i döende fas och 

kunde ge dem lika vård medan de sjuksköterskor som var mindre erfarna lärde sig efter några 

års erfarenhet att hålla en viss distans till döende patienter och dess familjer, vilket gjorde de 

mindre känsliga för patienters död. Liknande resultat hittades i en studie som undersökte 

sjuksköterskors erfarenhet och upplevelser av att vårda cancerpatienter i livets slutskede 

(Zheng et al., 2015). Sjuksköterskor i studien upplevde känslor av besvär och obehag när det 

gällde mötet med döden. Vidare beskrev de att arbeta med patienter i livets slutskede ställde 

stora krav på sjuksköterskorna både professionellt och privat. Sjuksköterskor med mer 

erfarenhet av vård i livets slutskede beskrev istället att de upplevde positiva känslor i mötet 

med döden då de därmed uppskattade sin hälsa och sitt eget liv mer.  

Dock verkar inte en lång yrkeserfarenhet ha betydelse för hur sjuksköterskor förhåller sig 

till i mötet patienter i livets slutskede och död i andra länder, vilket visades i två studier 

(Fontoura & Santa Rosa, 2013; Zheng et al., 2015). Ett exempel är en studie från Brasilien där 

sjuksköterskors erfarenhet av att vårda personer i livets slutskede beskrevs (Fontoura & Santa 

Rosa, 2013). Sjuksköterskorna i studien beskrev att de inte kunde förhålla sig till döden på ett 

positivt sätt. De kunde inte acceptera döden som en naturlig del av människan existens. 

Sjuksköterskorna ansåg att deras yrke var att vårda med tillfrisknande som mål, och därmed 

förnekade de döden. De ansåg ändå att döden innebar befrielse från lidandet för patienterna.  

I en studie av Zheng et al. (2015) beskrivs sjuksköterskors svårigheter att samtala om 

döden med patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna beskriver vidare att de inte vill ta 

ifrån patienten hoppet om ett fortsatt liv och undviker därför att tala om döden. Några 

sjuksköterskor beskriver att de upplever att patienter ändå fram till dödsögonblicket hoppas på 

ett mirakel som gör dem friska. 

 

7.2 Sjuksköterskans upplevelser av eget lidande av att vårda döende patienter  

Fyra studier beskriver sjuksköterskor som upplevde eget lidande i samband med att patienter 

dog. Sjuksköterskor med kort yrkeserfarenhet beskriver psykisk och fysisk utmattning i dessa 

studier (Boroujeni et al., 2008; Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2014; Tan & Blackford, 2015; 

Karlsson, Karlsson, da Silva, Berggren & Söderlund 2013). I Boroujeni et al. (2008) studien 

beskrev sjuksköterskorna upplevelser av eget lidande när en patient dog. De beskrev även att 

det var viktigt att uppnå en professionell balans när en patient dör då de annars upplevde att 

lidandet efter en patients död kunde vara intensivt. Sjuksköterskor med mindre erfarenhet från 

palliativ vård beskrev att de kunde sörja en patient i flera dagar vilket inte gällde 
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sjuksköterskor med längre erfarenhet. Denna händelse påverkade dem väldigt psykiskt och de 

beskrev sina egna känslor gentemot patienten ur ett känsligt och emotionellt perspektiv. 

Holmdahl et al. (2014); Tan och Blackford (2015) redovisade i sina studier sjuksköterskornas 

upplevelser av eget lidande ur ett liknande perspektiv.  

I Holmdahl et al.(2014) studie beskriver sjuksköterskor att de upplevde att patienter som 

hade pågående total parenteral nutrition (TPN) infusion krävde mer tid, vilket gav upphov till 

stress. Vidare beskrev sjuksköterskorna att de upplevde känslor av eget lidande i samband 

med att se anhöriga bilda sig en falsk förhoppning om att näringstillförsel via dropp innebar 

att patienten kunde återhämta sig trots det svåra sjukdomstillståndet. Detta lidande uppkom 

även när ett beslut kring att avsluta infusionen togs då beskrev sjuksköterskorna att de 

upplevde att både anhöriga och patienten ansåg att sjuksköterskan tog ifrån dem hoppet om att 

patienten skall tillfriskna. Då de kopplade TPN till näring, vilket innebar för dem att patienten 

kommer att tillfriskna och förhoppningsvis leva längre.  

Tan och Blackford (2015) beskriver hur vårdande lidandet upplevdes av sjuksköterskor. 

När de upplevde att vården i livets slut var tidskrävande, till exempel att hinna med och 

komma ihåg allt som skulle göras samtidigt och följa patientens, anhöriga och läkarens 

önskan om att patienten ska få avlida i hemmet. Sjuksköterskor beskriver att när dessa 

situationer inträffar får de ta samtalet om vad det innebär att dö hemma med anhöriga. 

Sjuksköterskorna beskriver att anhöriga blir stressade av denna situation då sjuksköterskan 

inte kan svara på hur lång tid det tar innan patienten avlider. Detta leder till att anhöriga blir 

stressade över att få ta hand om patienten i hemmet. Sjuksköterskan hamnade i en position 

som medförde stress när de väl hade bestämt sig för att patienten skulle hem då allt skulle 

ordnas inom ett par timmar. Sjuksköterskan led med patienten över hur situationen såg ut för 

hen i livets slutskede, men även för anhöriga som upplevdes överväldiga av situationen. Detta 

ledde till obekväma känslor som ökade upplevelser av sjuksköterskornas eget lidande. 

Liknande resultat beskrivs i en annan studie (Karlsson et al., 2013). I denna studie uppkom 

dessa känslor hos sjuksköterskorna när patienter i livets slutskede bad om att få hembesök av 

en läkare men läkaren valde att inte besöka patienten, som var i så dåligt skick. 

Sjuksköterskorna upplevde eget lidande när de vårdade döende patienter, då de behövde mer 

smärtstillande och stöd av läkare. Läkaren hade inte tillräckligt med erfarenhet om vård i 

livets slutskede, för att kunna bemöta patienternas behov. I samma studie beskriver 

sjuksköterskor även att ge palliativ vård i hemmet kräver tid och energi från sjuksköterskorna. 

Om de inte får stöd från teamet så upplever sjuksköterskan ett tungt ansvar för patienten som 

kan resultera i att sjuksköterskan upplever att hon överger patienten då hon slutar sitt skift. 
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I ytterligare två studier beskrevs sjuksköterskans upplevelser av lidandet i form av 

skuldkänslor när patienter avled (Zheng et al. 2015; Fontoura och Santa Rosa 2013). I Zheng 

et al. (2015) beskriver sjuksköterskor att det är absolut förbjudet enligt den kinesiska kulturen 

och traditionerna att tala om för patienten att prognosen är dålig. Personal och anhöriga 

undanhåller information om att sjukdomen är dödlig för patienten, för att bevara hoppet om 

tillfrisknande. I dessa situationer beskriver sjuksköterskor att de lider och känner förvirring, 

skuld och skam. Sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter i livets slut hade ingen 

mildrande effekt på skuldkänslorna, men sinnet blev mindre påverkat. Sjuksköterskorna 

önskade att patienten skulle hinna ta tillvara på de sista dagarna i livet. Trots att 

sjuksköterskorna upplevde detta som något negativt fick de inte tala med patienten om hens 

sjukdomstillstånd innan de fått ett godkännande av anhöriga. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna höll distans från patienten, vilket ansågs vara bättre än att behöva ljuga för 

patienten.  

I en annan studie gjords av Fontoura och Santa Rosa (2013) upplevde sjuksköterskorna 

liknande då de skuldbelägger sig själva när patienter avlider. Enligt sjuksköterskorna är deras 

uppgift att lindra smärta och främja hälsa. När en patient avlider känner de skuld då de finns 

till för att vårda patienterna, inte för att uppleva deras död.  

   

7.3 Sjuksköterskans behov av stöd 

Sjuksköterskans utbildning och kompetens är en förutsättning för att kunna anpassa vården 

efter varje unik individ som hen möter. I flera svenska studier beskrev sjuksköterskor behovet 

av stöd som en viktig faktor vid vård av patienter i livets slutskede (Holmdahl et al., 2014; 

Karlsson et al., 2013; Törnquist, Andersson & Edberg 2013). Sjuksköterskor betonade vikten 

av att ha professionellt stöd från kollegor i specifika arbetssituationer. Sjuksköterskor inom 

palliativ hemsjukvård utryckte att de kände sig ensamma för ansvaret av patienterna. De 

beskrev att de saknade klara riktlinjer, struktur och plan för sitt arbete vilket skapade 

osäkerhet inom deras yrkesroll och gjorde det svårare att fatta rätt beslut. I Studie av 

Holmdahl et al. (2014) beskrev sjuksköterskor att de hade fått olika stöd från kollegor till 

exempel under morgonmötena och vid raster då sjuksköterskorna hade upplevt svåra 

situationer under arbetspasset. Sjuksköterskorna upplevde behov av ett mer organiserat och 

professionellt stöd.      

Vidare beskriver sjuksköterskor i Karlsson et al. (2013) studie att samarbetet var 

bristfälligt inom vårdteamet och med anhöriga på grund av oenighet. Detta beskrevs i 
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situationer när det gällde olika arbetsmoment som anhöriga kunde utförts självständigt. Men 

teamet var inte ense om detta skulle utföras av anhöriga eller vårdpersonal. I studien av 

Törnquist et al. (2013) intervjuades sjuksköterskor med arbetserfarenhet allt mellan 6 

månader till 37 år. Samtliga sjuksköterskor upplevde att det fanns brist på stöd när det gällde 

samarbete med olika professioner inom den palliativa vården. De kände sig förbisedda när de 

hade olika samtal med till exempel med läkare som inte lyssnade på deras råd, trots att de 

kände patienterna bäst. Sjuksköterskor beskrev behov av emotionellt stöd när de hade upplevt 

psykologiskt krävande situationer såsom trauma, plötslig död eller vid svåra samtal med 

anhöriga. Sjuksköterskorna hade påtalat behovet av stödinsatser för ledningen men blivit 

nekade detta på grund av ekonomiska skäl.  

I en annan studie av Boroujeni et al. (2008) beskrevs stödet av samtal mellan kollegor som 

en viktig aspekt inom den palliativa vården. Empati från kollegor beskrevs som viktigt i 

situationer då sjuksköterskan kände sorg efter en patients död. Detta bekräftade 

sjuksköterskor som hade tidigare erfarenheter svåra situationer där emotionellt stöd hade varit 

till hjälp för att finna professionell balans. Vissa sjuksköterskor hade förförståelse och visade 

stöd och empati i dessa situationer. Detta ledde till att sjuksköterskorna kunde hantera sin sorg 

professionellt.  

    

7.4 Relationskapande    

I flera studier beskriver sjuksköterskor hur relationer mellan sjuksköterska, patient och 

anhöriga utvecklas vid vård i livets slutskede. Dessa relationer såg olika ut beroende på hur 

involverad sjuksköterskan blev i patienternas vård. Det finns olika faktorer som kan påverka 

relationen, hur lång vårdperioden är, hur ärlig relationen är, hur mycket stöd anhöriga och 

patienterna erbjuds, hur mycket sjuksköterskorna involverar anhöriga i patientens vårdprocess 

etc. Dessa faktorer framkom i de flesta studier då det är obestridligt att vårda en patient och 

deras anhöriga utan en vårdrelation.  

Ett exempel på stöd beskriver erfarna sjuksköterskor inom palliativ vård på en 

intensivvårdsavdelning att de bestämt att ingen patient ska behöva dö ensam (Efstathiou & 

Walker, 2014). När intensivvårdsbehandlingen avslutas beskriver sjuksköterskorna att de 

finns till hands på rummet som stöd för patient och anhöriga tills patienten avlider, i samråd 

med anhöriga.  

En värdig död och relationer till anhöriga beskrivs också enligt en studie av Tan och 

Blackford (2015). Sjuksköterskorna var effektiva att etablera relationer med anhöriga när 
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patientens sjukdom krävde beslut om vart någonstans patienten skulle tillbringa sin sista tid i 

livet. Det var viktigt för sjuksköterskan att uppfylla patientens önskan om att dö hemma. 

Relationen mellan sjuksköterskan och anhöriga upplevdes som viktig, då anhöriga var 

delaktiga i vården och ville hjälpa till samtidigt som de fick undervisning.  

Ett annat sätt att både skapa kontakt med anhöriga och öka deras delaktighet var att 

sjuksköterskan kontinuerligt informerade anhöriga om patientens tillstånd per telefon 

(Boroujeni et al., 2008) eller att bjuda in anhöriga till avdelningen för samtal. 

Sjuksköterskorna beskrev att anhöriga uppskattade dessa åtgärder och missförstånd kunde 

undvikas. 

I hemsjukvården talade sjuksköterskorna om vikten att skapa god relation till anhörig och 

patient som byggs på sjuksköterskans självförtroende, tillit och tillgänglighet, som en bas för 

att fatta rätt beslut i svåra situationer i livets slut (Holmdahl, 2014). Fontoura och Santa Rosa 

(2013) menar att sjuksköterskorna förmedlar en känsla av rädsla när de vårdar patienter i 

livets slutskede, då de skapat starka band till patient och anhöriga. Zheng et al (2015) menar 

att döden som en kulturell tabu ökar svårigheten att ha en effektiv kommunikation mellan 

sjuksköterska, patient och familj. Sjuksköterskorna försökte ta genvägar för att nå patientens 

livsvärld genom att skapa allmänna samtal om liv och död samtidigt visade sjuksköterskorna 

respekt, kärlek och vänlighet.  

 

8. Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i 

livets slutskede. Vid datainsamlingen hade författaren svårigheter med att finna rätt söktermer 

för litteraturöversikten. Till hjälp valde författaren att ta råd av Ersta Sköndals bibliotekarie 

som tipsade om ämnesord till sökningen. Författaren använde sig av databasen CINAHL 

Complete, Advanced search, med MESH-termer det vill säga specifika ämnesord (Östlundh, 

2012). Genom denna sökning fann författaren studier som var relevanta för 

litteraturöversikten. Från sökningarna valde författaren till denna litteraturöversikt 22 artiklar 

som lästes igenom. Av dessa var det 8 studier som svarade mot litteraturöversiktens syfte. Att 

författaren använde sig endast av en databas vid sökningarna kan vara en svaghet då det ökar 

risken för att värdefulla studier med rätt material gått förlorat. Men databasen som användes 

för sökningen är en omvårdnadsdatabas som innehåller vårdvetenskapliga artiklar, som 

möjliggör fördjupning inom ämnesområdet (Östlundh, 2012) Valet av databasen var därmed 
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en styrka för litteraturöversikten. Författaren valde en tidsbegränsning mellan åren 2006 - 

2016 för att få en aktuell forskning. Att artiklarna var aktuella är också en styrka för studien, i 

och med att artiklarna som valdes räknas som ny forskning. Då syftet med föreliggande 

översikt var att beskriva sjuksköterskors upplevelser var kvalitativa artiklar relevanta. 

Kvantitativa artiklar exkluderades då de inte kan förmedla upplevelser. 

Då det inte var tillräckligt med forskning inom området i Sverige som kunde besvara syftet 

valde författaren att inte begränsa studierna utan även att ta med studier från andra länder över 

hela världen. Svagheten med detta var att sjukvården kan se och uppfattas olika i andra länder 

med andra kulturer än den svenska. Däremot kan det även vara en styrka för översikten då en 

överblick hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter i livets slutskede över hela världen 

med andra kulturer och normer beskrivs. Detta är också en värdefull aspekt för svensk 

sjukvård då Sverige idag är ett multikulturellt land. 

Något som författaren upplevde som en svaghet var att studierna var skriva på engelska, då 

engelska språket inte är författarens modersmål. Detta resulterade i att det tog tid för att 

översätta och tolka innehållet.   

 Patricia Benners teori valdes för denna litteraturöversikt, då denna teori tydliggör 

sjuksköterskans professionella utveckling som kunde appliceras på denna litteraturöversikts 

resultat. 

 Även i den valda teorin finns det svagheter. Författaren kom fram till att teorin var svår att 

tillämpa på alla delar i resultatdiskussionen. Författaren fick istället göra sin egen tolkning av 

teorin för att den bättre skulle passa in i hela resultatdiskussionen. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

8.2.1 Erfarenhetens betydelse 

Döden är något ofrånkomligt i människans liv, och dess ständiga närvaro inom palliativ vård 

har stor påverkan på alla som är inblandade. Enligt författaren till denna litteraturöversikt 

hade samtliga inkluderade artiklar något gemensamt för sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda patienter i livets slutskede. Det var att det krävdes kunskap och erfarenhet inom 

vårdområdet då det värdesattes högt både av patienterna, anhöriga och kollegor. För att nå 

denna kunskap och erfarenhet krävdes det av sjuksköterskorna att de hade upplevt liknande 

situationer tidigare. För att en sjuksköterska skall anses vara professionell behöver hen kunna 

utföra sina arbetsuppgifter självständigt. Utifrån Benners teori (1993) stämmer detta väl in, då 

teorin talar om den erfarna sjuksköterskan som någon som är kapabel till att utföra sina 
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arbetsuppgifter med hjälp av tidigare erfarenhet och kunskap. Detta leder till att 

sjuksköterskan har kapaciteten för att strukturera sitt arbete och kunna prioritera uppgifterna 

utifrån situationen.  

I Boroujeni et al. (2008) studie framgår det att de erfarna sjuksköterskorna var mer 

professionella än de mindre erfarna som upplevdes som mer emotionella i förhållandet till 

patienter i livet slutskede. Vidare beskriver Zheng et al (2015) att de mindre erfarna 

sjuksköterskorna upplevde högre krav medan de mer erfarna inte beskrev detta på samma sätt. 

Dessutom beskrev erfarna sjuksköterskorna att de upplevde den palliativa vården som positiv 

då de genom att arbeta i dödens närhet upplevd positivitet i vårdandet och de uppskattade 

livet och hälsan mer.  

I Fontoura och Santa Rosa (2013); Boroujeni et al. (2008); tydliggjordes att i andra 

kulturer ser vården annorlunda ut i livets slut och sjuksköterskorna förhöll sig till döden på ett 

annat sätt än sjuksköterskorna i Sverige. I studierna från Iran och Brasilien framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde förhålla sig till döden positivt. Det fanns ingen 

acceptans för döden som är en del av vår existens. Denna förnekelse resulterade i ett negativt 

förhållningssätt till mötet med döden. I svenska studier visades att sjuksköterskor beskrev att 

deras fokus var att förbättra patientens och anhörigas livskvalité genom till exempel att 

smärtlindra samt ha god relation för att kunna främja en god död. Att inställningen till döden 

kan bero på kulturellt kontext är viktigt för sjuksköterskor att uppmärksamma då Sverige idag 

är ett mångkulturellt land. Svenska sjuksköterskor inom palliativ vård behöver därmed ha en 

beredskap för att möta och förstå dessa aspekter.   

I en studie gjord av Thurston och Waterworth, (2012) visade det sig att genom att 

implementera en ny arbetsmetod för palliativa patienter upplevde sjuksköterskorna att de både 

individuellt och i grupp genomgick en transition som vårdare. Arbetsmetoden la fokus på 

sjuksköterskors behov att hitta meningsfullhet i vård praxis, från kurativ till palliativ vård. 

Studien belyste även komplexiteten i att ändra praxis och behovet av att kunna förstå 

personalens erfarenhet och kunskap av detta och hur de i grupp och individuellt försöker 

bearbeta detta. Detta bekräftas i Benners (1993) teori genom att vårdteamet beskrevs som 

något angeläget för att vårdpersonalen skall trivas och få känsla av samhörighet. Detta stärks 

genom teamet då erfarna sjuksköterskorna hjälper de mindre erfarna som försöker uppfatta 

situationer, koncentrera sig samt minnas de regler hen fått lära sig. Dessa resultat är i linje 

med denna litteraturöversikts resultat.    
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8.2.2 Kollegialt stöd 

I de svenska studierna (Holmdahl et al., 2014; Karlsson et al., 2013; Törnquist et al., 2013) 

var behovet av stöd för de mindre erfarna sjuksköterskorna en viktig faktor och uppskattades 

väl. Samtliga sjuksköterskor betonade vikten av att ha professionellt stöd av kollegor vid vård 

av patienter i livets slutskede. Detta beskrevs i föreliggande översikt som nödvändigt och 

betydelsefullt av de nyexaminerade sjuksköterskorna och de mindre erfarna sjuksköterskor. 

Att arbeta med patienter i livets slutskede innebär att sjuksköterskorna får fatta svåra beslut på 

egen hand. Dessa beslut blir lättare att hantera om det finns erfarna kollegor som stöd i dessa 

situationer. I Boroujeni et al. (2008) studie var sjuksköterskornas stöd till varandra nödvändigt 

för att finna balansen i vårdarbetet. Dessutom var empatin i gruppen viktig i de situationerna 

som uppstod. 

Författaren till denna litteraturöversikt såg ett samband mellan kunskap och stöd/ 

samarbete hos sjuksköterskor. Kunskapen i sig räcker inte för att sjuksköterskor skall kunna 

hantera svåra arbetssituationer. Detta demonstrerades i de flesta studier i litteraturöversikten 

som relaterade till sjuksköterskor som befann sig i novis stadiet, det vill säga som hade 

kunskap men saknade erfarenhet. Som en följd av detta upplevde de mindre erfarna 

sjuksköterskorna vissa svårigheter att hantera olika situationer såsom att de kände sig 

ensamma för ansvaret av patienter, de var osäkra på sin yrkesroll, hitta balans i arbetet och 

hantera sorg. Resultatet visar att det är viktigt att arbetsgruppen delar med sig av tidigare 

erfarenheter och kunskap samt ger stöd till varandra. Detta kan vara en predicerande faktor för 

om sjuksköterskor klarar av att arbeta med patienter i livets slutskede utan att uppleva det 

psykiskt påfrestande. Denna litteraturöversikt betonar att det är viktigt att erfarna 

sjuksköterskor är kapabla till att ge stöd till sina medarbetare när de ställs inför svåra 

situationer.   

Även i Benners teori (1993) talas det om nyexaminerade sjuksköterskors behov av stöd av 

kollegor för att kunna prioritera sina arbetsuppgifter rätt. Detta är uppenbart för erfarna 

sjuksköterskor och som experter kan de ge råd till de mindre erfarna kollegorna.    

 

8.2.3 Närhet och distans  

I resultatet redovisas hur olika vårdrelationer kan se ut i livets slutskede. Att skapa en god 

vårdrelation med patient och anhöriga som befinner sig i livets slut kan vara svårt för 

sjuksköterskan. Hen bör vara intresserad av att se hela människan och dess livsvärld, för att 
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kunna komma nära patienten och dess anhöriga samt få en ökad förståelse för hur de upplever 

sin situation.  

Sjuksköterskor i denna litteraturöversikt beskriver både upplevelser av närhet och distans. 

Oerfarna sjuksköterskor beskrev att de valde att distansera sig från patienten vid vård i livets 

slutskede. Sjuksköterskorna uttryckte att de kände sorg vid patienters död samt att de kände 

sig stressade och fick dåligt samvete då de inte ansåg att de hade kunnat tillgodose patientens 

existentiella eller fysiska behov. Sjuksköterskor upplevde dessutom rädsla över att mista sina 

patienter med tanke på att relationen mellan dem var stark (Zheng et al., 2015; Fontoura och 

Santa Rosa, 2013). Sjuksköterskor inom palliativ vård kan uppleva det frustrerande att möta 

livets existentiella och andliga frågor då de inte kan tillgodose dessa behov på grund av 

tidsbrist relaterad till hög arbetsbelastning (Jakobsson et al., 2009). Till skillnad från en annan 

studie där sjuksköterskorna upplevde att ärligheten värderades högt mellan vårdtagare och 

vårdgivare, då ärligheten var väsentlig för god palliativ vård. Sjuksköterskorna upplevde att 

de kunde involvera anhöriga och patienten i vårdandet och därmed inte behövt hålla distans 

från dem (Erichsen, Danielsson & Friedrichsen, 2010).   

För att sjuksköterskan skall kunna möta patientens och närståendes lidande, existentiella 

frågor/ behov, eventuella önskningar samt få en djupare förståelse för patientens och 

närståendes livsvärld, utvecklades en modell som kallas för de 6 S:n. I modellen ingår 

Självbild, Självbestämmande, Sociala relationer, Symtomlindring, Sammanhang och 

Strategier. Denna modell främjar ett professionellt arbetssätt inom palliativ vård vilket i sin 

tur skapar en helhet vilket gynnar patienten (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 

2012). 

Att sjuksköterskor upplevde dåligt samvete när de vårdade patienter i livets slut, beskrevs 

då sjuksköterskan ställdes inför svåra beslut. Vissa studier visade att sjuksköterskor valde att 

undanhålla sanningen för patienter eller anhöriga i syfte att inte ta ifrån dem hoppet. 

Sjuksköterskor beskrev att de kände skam, förvirring och mådde dåligt över detta men 

prioriterade patientens och anhörigas hopp om överlevnad och en bättre livskvalité. Andra 

studier visade att hoppet om överlevnad för patienter var orealistiskt som att till exempel ha 

kvar parenteral nutrition och se det som en väg för tillfrisknad. Sjuksköterskorna valde också 

då att undanhålla sanningen då hen försökte främja en bättre livskvalité (Zheng et al. 2015; 

Holmdahl et al. 2014). 

Sjuksköterskor kände dessutom stress och utmanande trots ett kort vårdförlopp att etablera 

snabba och goda vårdrelationer med patienter och dess anhöriga. Sjuksköterskorna tyckte att 

närheten till patienter och anhöriga var en viktig aspekt och de kände ansvar över att ha 
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samtal om döden med patienter och anhöriga för att främja patienternas vilja om att få dö i 

hemmet. Detta medförde att sjuksköterskor var tvungna att ta snabba beslut i den akuta 

situationen som uppstod (Tan och Blackford 2015). Utifrån Benners teori (1993) beskrivs den 

mindre erfarna sjuksköterskan som obekväm i nya situationer där klara riktlinjer och mönster 

inte är tillgängliga i arbetet. Medan den erfarna sjuksköterskan har förmågan att fatta beslut 

utifrån situationen och tidigare erfarenhet och kan även prioritera arbetet utifrån situationen. 

Detta innebär att den erfarna sjuksköterskan kan se människan ur ett helhetsperspektiv då hen 

inte behöver distansera sig eller vara rädd från att komma nära patienten.  

I en studie hade sjuksköterskor upplevt att anhöriga hade stor delaktighet när det gällde 

vård av patienter vid livets slut (Schwarz, 2003). Det framkom att i svåra situationer gällande 

patientens vård de sista dagarna av livet, då patienten inte hade någon effekt av smärtlindring 

och önskade avsluta sitt liv, upplevde sjuksköterskorna att anhörigas involvering i vården 

hade stor betydelse. Anhöriga fick då möjlighet att fatta svåra beslut som sjuksköterskan inte 

behövde ta ensam. Skuldkänslor uppstod hos sjuksköterskorna då hen inte kunde uppfylla 

patientens önskan om att få dö. Vissa sjuksköterskor kände en vilja att hjälpa men avstod på 

grund av de lagliga konsekvenserna. Andra avstod detta då de tyckte att människans öde vilar 

i Guds händer. 

 

8.3 Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt ger en ökad förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede relaterat till deras professionella yrkeserfarenhet. Det visade sig i 

resultatet att sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet kunde hantera utsatta situationer 

bättre. Dessutom kunde dem hjälpa andra sjuksköterskor som befann sig i novisstadiet genom 

att både ge emotionellt stöd och dela med sig egna erfarenheter av liknande situationer som 

kunde inträffa noviserna. Det är nödvändigt att se patienterna ur en helhetssyn, men det är lika 

betydelsefullt att se sjuksköterskan och hens erfarenhet samt ta tillvara på dessa unika 

upplevelser. Resultatet visade att det fanns brister när det gäller stödinsatser från ledningen 

för sjuksköterskor och de fick inget utrymme för egna reflektioner. Att få handledning är 

viktigt för reflektion kring svåra situationer. Vilket hjälper sjuksköterskan att ha god insikt i 

sitt eget förhållningssätt till döden och för att kunna utvecklas inom professionen.  Det är 

angeläget att vårdenheter uppmärksammar dessa behov samt se det som en viktig faktor i 

sjuksköterskornas utveckling. Att sjuksköterskor får möjlighet att vidareutbildas för inom 

palliativ vård är helt nödvändigt och bidrar till en god vård i livets slut. 
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8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Ett förslag till fortsatt forskning är att undersöka olika strategier som sjuksköterskan använder 

sig av för att klara av svåra situationer i vården av palliativa patienter. Ett annat förslag till 

fortsatt forskning är att genom ett genusperspektiv utforska hur manliga och kvinnliga 

sjuksköterskor förhåller sig till döden. Författaren till denna litteraturöversikt anser också att 

det är angeläget att fortsätta att undersöka patientens egna upplevelser om att vårdas vid livets 

slut. Kommunikationen mellan sjuksköterska, patient och anhöriga är viktiga i mötet, speciellt 

när det gäller svåra samtal men ändå finns det stora brister. Det behövs också mer forskning 

kring kommunikationen mellan sjuksköterskor, patienter och deras närstående i palliativ vård 

hur det kan underlättas. 

 

9. Slutsats 

Genom denna litteraturöversikt får läsaren en överblick om sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda patienter som befinner sig i livets slut, samt vilka utmaningar sjuksköterskor ställs inför 

i sitt dagliga arbete. I resultatdiskussionen lyfts upp det mest tillmötesgående upplevelserna 

som sjuksköterskan fått genom att möta döende patienter, samt genom att se en helhet i 

vårdandet av det fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Detta genom att sjuksköterskan 

har tillräckligt med kunskap och har ett professionellt perspektiv när det gäller mötet med 

döden. I resultatdiskussionen diskuteras dessa upplevelser och erfarenheter utifrån Patricia 

Benners teori (Från novis till expert). Det visade sig att det krävdes att sjuksköterskan fann en 

ömsesidig balans mellan det emotionella och professionella vårdandet. Dessutom bör 

sjuksköterskan hitta en balans mellan alla utmaningar och negativa påfrestningar för att kunna 

fortsätta i sitt arbete samt ge alla vårdtagare samma vård. En del sjuksköterskor fått en del 

styrka och självsäkerhet i arbetet genom sin ärlighet och reflektioner kring döden med sina 

erfarna kollegor som varit med i liknande situationer.   
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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 

CINAHL 

Advanced search  

 

 

 

  

 

 

(Experience*) AND ( 

MH "Hospice and 

Palliative Nursing") OR 

(MH "Terminal Care+") 

OR (MH "Hospice 

Care") AND (MH 

"Nurses+") AND (MH 

"Terminally Ill 

Patients+")  

 

 

 
 

 

57 
 

 

 

Peer reviewed  

Full text 

2006-2016 

 

50  18 4 

CINAHL 

Advanced search  

 

((MH "Palliative Care") 

OR (MH "Hospice and 

Palliative Nursing") OR 

(MH "Hospice Care")) 

AND (“end of live 

care”) And  

(nurse’s experience)  

 

14 

 

 

Peer reviewed  

Full text 

2006-2016 

10 4 4 
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Bilaga 2. Resultatmatris  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Boroujeni, A. 

Z., 

Mohammadi, 

R., Oskouie H., 

S.F., & 

Sandberg, J. 

Iranian nurses´ 

preparation for 

loss: finding a 

balance in end-of-

life care 

År: 2008 

Land: Iran 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Att utforska samspelet 

mellan sjuksköterska och 

dödligt sjuka patienter, 

med fokus på 

sjuksköterskans 

förberedelse för förlust 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 18 sjuksköterskor 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Analyserade 

enligt Strauss and Corbin 

Att uppnå en balans mellan det 

emotionella och professionella i 

vårdandet av palliativa patienter. 

Detta återspeglades hos de erfarna 

sjuksköterskor och med de nya 

sjuksköterskorna.  

  

Efstathiou, N., 

& Walker, W. 

Intensive care 

nurses´experiences 

of providing end-

of-life care after 

treatment 

withdrawal: a 

qualitative study 

År: 2014 

Land: 

Storbritannien 

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Att utforska 

intensivvårds- 

sjuksköterskors 

erfarenheter när det 

gäller vård av palliativa 

patienter och deras 

familj, efter avslutad 

intensivvårdsbehandling  

Metod: Kvalitativ 

Urval: 13 intensiv vårds 

sjuksköterskor. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Fenomenologisk 

analys 

 

Sjuksköterskans erfarenhet av vård i 

livets slutskede efter avslut av 

behandlingen är att främja en 

komfortabel och värdig död. 

Fontoura, E. 

G., & Santa 

Rosa, D.O. 

Experience of the 

tragic triad in 

nursing care for 

the person in life’s 

finiteness  

År: 2013 

Land: Brasilien 

Tidskrift: Ciência 

Cuidado e Saúde  

Analysera 

sjuksköterskans 

erfarenheter att vårda 

människor med fysiska 

begränsningar i livets 

slutskede  

Metod: Kvalitativ  

Urval: 14 kliniskt erfarna 

sjuksköterskor 

Datainsamling: 
Intervjuer  

Analys: Fenomenologisk 

analys  

Sjuksköterskor upplevde att döden 

var en befrielse från lidandet för 

både patienten och anhöriga. Ju 

längre tid patienten fick genomlida 

den sista tiden desto mer led 

sjuksköterskorna som hade skapat 

starka band till patient och familj.  
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Sjuksköterskornas 

arbetslivserfarenhet hade ingen 

signifikant på hur de bemötte 

döden. 

Holmdahl, S., 

Sävenstedt, S., 

& Imoni, R.S. 

Parenteral 

nutrition in home-

based palliative 

care: Swedish 

district nurses 

experiences 

År: 2014 

Land: Sverige  

Tidskrift: 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

Beskriva 

distriktsjuksköterskans 

erfarenheter att förse 

patienter med parenteral 

nutrition vid vård i livets 

slutskede 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 12 

distriktsjuksköterskor 

inom primärvården 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Innehållsanalys   

 

Sjuksköterskor upplevde ensamhet 

och ansvar utan stöd, samt behovet 

av en god relation till patient och 

anhöriga. 

Sjuksköterskor beskrev ångest när 

beslutet fattades om att avsluta 

parenteral nutrition till patienten. 

 

Karlsson, M., 

Karlsson, C., 

Da Silva, B. 

A., Berggren, 

I., & 

Söderlund, M. 

Community 

nurses´ 

experiences of 

ethical problems 

in end-of-life care 

in the patient’s 

own home 

År: 2013 

Land: Sverige 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Siences 

Att nå en djupare 

förståelse för 

sjuksköterskors 

erfarenheter av etiska 

problem vid vård i livets 

slutskede då patienten 

vårdas i hemmet 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 10 sjuksköterskor 

Datainsamling: 

Intervjuer  

Analys: Fenomenologisk 

analys 

 

Sjuksköterskor upplevde brist på 

stöd och samarbete i vissa 

situationer. Detta skapade osäkerhet 

i vårdandet av palliativa patienter 

som krävde samarbete med olika 

professioner. 

Tan, Y.Y., & 

Blackford, J. 

‘Rapid discharge’: 

issues for hospital 

–based nurses in 

discharging cancer 

patients home to 

die 

År: 2015 

Land: Singapore  

Tidskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

Att utforska problem för 

sjuksköterskor vid 

arrangemang av hastiga 

utskrivningar av 

cancerpatienter med 

överhängande dödsrisk   

Metod: Kvalitativ  

Urval: 14 sjuksköterskor 

med erfarenhet av 

onkologisk vård 

Datainsamling: Semi- 

strukturerade intervjuer    

Analys: Tolkande 

beskrivning  

Sjuksköterskor beskrev att 

utskrivningsprocessen blev för kort 

för att hinna förbereda anhöriga och 

patienten på att möta döden i 

hemmiljö. Den tidskritiska 

processen upplevdes som mycket 

stressande för sjuksköterskorna. 

Törnquist, A., 

Andersson, M., 

& Edberg, A-

In search of 

legitimacy- 

registered nurses’ 

År: 2013 

Land: Sverige 

Tidskrift:  

Beskriva sjuksköterskor 

erfarenheter av att 

tillgodose äldre med 

Metod: Kvalitativ  

Urval: 20 sjuksköterskor 

från fyra olika kommuner 

Sjuksköterskorna upplevde att det 

var de som mildrade effekterna av 

oklara ansvarsområden mellan olika 
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K. experience of 

providing 

palliative care in 

municipal context 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 

palliativvård i 

kommunala 

sammanhang  

 

Datainsamling: 

Fokusgrupper  

Analys: Innehållsanalys  

organisationer, trots att de hade 

begränsad legitimitet i förhållande 

till andra vårdgivare avseende detta. 

Sjuksköterskorna beskrev också 

stöd och förutsättningar för att 

säkerställa vård i livets slutskede. 

 

Zheng, R-S., 

Guo, Q-H., 

Dong, F-Q., & 

Owens, G.R. 

 

 

 

 

 

Chinese oncology 

nurses´ experience 

on caring for 

dying patients 

who are on thier 

final days: A 

qualitative study 

År: 2015 

Land: Kina 

Tidskrift: 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

Att klargöra 

onkologisjuksköterskors 

erfarenheter av att ta 

hand om döende 

cancerpatienter 

Metod: Kvalitativ 

Urval: 28 sjuksköterskor 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

 

De mindre erfarna sjuksköterskorna 

hade svårt att hantera känslor kring 

döden, till skillnad från de mer 

erfarna som kunde hantera dessa 

känslor på ett bättre sätt. 

Sjuksköterskorna beskrev att döden 

som ett ”kulturellt tabu” försvårar 

kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient/anhörig. 


