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Sammanfattning 

Bakgrund: Palliativ sedering avser en avsiktlig sänkning av medvetandegraden hos en 

patient som befinner sig i livets slutskede och har outhärdliga symtom. 

Behandlingen ges av ett multiprofessionellt team där sjuksköterskornas 

uppgift är att iordningställa och administrera ordinerade läkemedel samt 

utvärdera effekt och upplevelse av behandlingen. Förutom de praktiska 

kraven som ställs på sjuksköterskorna medför palliativ sedering även krav på 

förmåga till reflektion och kritiskt såväl som etiskt tänkande. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ sedering. 

Metod: En litteraturöversikt genomfördes och tio vetenskapliga artiklar valdes ut till 

analys efter litteratursökningar i databaserna CINAHL Complete och 

PubMed. 

Resultat: Tre teman med underteman identifierades. God palliativ vård inkluderade att 

ge palliativ sedering för att erbjuda patient, närstående och personal ett 

fridfullt avslut och för att uppfylla patientens önskningar. Palliativ sedering 

och eutanasi kunde vara svåra att skilja från varandra och sjuksköterskorna 

hade en känsla av att palliativ sedering påskyndande patientens död. Att 

arbeta i team var en viktig faktor för hur sjuksköterskor upplevde arbetet med 

palliativ sedering. Det underlättade om beslut om sedering togs gemensamt 

och olika former av stöd från teamet var betydelsefullt för sjuksköterskor 

under arbetet med palliativ sedering. 

Diskussion: Resultaten diskuterades utifrån Jean Watsons omvårdnadsteori om mänsklig 

omsorg och tre av hennes caritasprocesser Ett kärleksfullt och omsorgsfullt 

sinnelag, Utrymme för känslor och Hjälpsamma och tillitsfulla 

omsorgsrelationer. 

Nyckelord: palliativ sedering, terminal sedering, palliativ vård, vård i livets slutskede, 

team, sjuksköterskors erfarenheter, Jean Watson 



  
 
 

 

Abstract 

Background: Palliative sedation refers to an intentional lowering of consciousness of a 

patient in the end of life who is suffering from unbearable symptoms. The 

care is performed by a multi-professional team where the nurses’ duties are 

to prepare, administer and evaluate prescribed pharmaceuticals. In addition 

to the practical skills required by the nurses, this treatment also requires 

ability to reflect as well as critical and ethical thinking. 

Aim: The aim of this literature review was to explore nurses’ experiences of 

palliative sedation. 

Method: A literature review was conducted and ten scientific articles were chosen for 

analysis. Literature searches were made in the databases CINAHL Complete 

and PubMed. 

Results: Three themes with subthemes were identified. Good palliative care included 

giving palliative sedation to offer patients, families and the staff a peaceful 

ending and to meet the patient’s wishes. Palliative sedation and euthanasia 

could be difficult to separate and there was a sense that palliative sedation 

hastened the patient’s death. Teamwork was an important factor for how 

nurses experienced working with palliative sedation. It was easier if the 

decision to sedate was taken jointly and support within the team was 

meaningful to nurses during their work with palliative sedation. 

Discussion: The results were discussed in relation to Jean Watson’s Theory of Human 

Caring and the three caritas processes The practice of loving kindness and 

equanimity, Promotion and acceptance of the expression of positive and 

negative feelings and Developing and sustaining a helping-trusting caring 

relationship. 

Keywords: palliative sedation, terminal sedation, palliative care, end of life care, team, 

nurses’ experiences, Jean Watson 
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Inledning 

I den palliativa vården vårdas ibland patienter som lider av så svåra symtom att de inte längre 

går att lindra på ett tillfredsställande sätt. När den rådande vården inte kan bidra till ett 

fridfullt och stilla slut förekommer alternativet palliativ sedering, vilket innebär en avsiktlig 

sänkning av patientens medvetande. En av författarna till denna litteraturöversikt har stött på 

denna behandling under sin verksamhetsförlagda utbildning i palliativ vård. Även om det då 

har varit läkaren som ansvarat för det medicinska beslutet att gå över till palliativ sedering har 

beslutet tagits i samråd med sjuksköterskan, patienten och de närstående. Sjuksköterskan har 

varit den som i praktiken sederat patienten och ansvarat för att utvärdera behandlingen. 

Palliativ sedering fråntar patienten förmågan till kommunikation samtidigt som behandlingen 

kan bespara patienten och närstående outhärdligt lidande. Detta väckte tankar om hur 

sjuksköterskor påverkas av att arbeta med palliativ sedering och därför ville vi undersöka 

sjuksköterskors erfarenheter av denna behandling. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Ordet palliativ kommer ursprungligen från latinets pallium vilket betyder mantel eller 

bemantlad (Svenska palliativregistret, u.å.). I palliativ vårdkontext symboliserar denna mantel 

omsorgen av den döende patienten. World Health Organization (WHO, 2002) beskriver att 

den palliativa vården har som fokus att förebygga och lindra lidande för patienter i livets 

slutskede. Dödens process ses som en del av livet och ett skeende då patient och närstående är 

i behov av professionellt stöd för att kunna upprätthålla livskvalitet och välbefinnande. 

Meningen med den palliativa vården ska inte vara att forcera eller fördröja dödsprocessen 

utan att låta den fortlöpa och använda relevant behandling för aktuella symtom. 

    Antalet dödsfall i Sverige under år 2016 var 91029 och av dessa mottog 10.8% 

specialiserad palliativ vård (Svenska palliativregistret, 2017). Specialiserad palliativ vård ges 

till patienter i livets slutskede som har komplexa symtom och behov. Vården ges av ett 

läkarlett multiprofessionellt team med specifik kompetens inom palliativ vård. Allmän 

palliativ vård syftar till den vård som ges till patienter vars symtom och behov kan 

ombesörjas av personal med grundläggande kunskaper inom palliativ vård. Denna vårdform 

kan och ska bedrivas inom akutsjukvård och på vård- och omsorgsboenden. 
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De fyra hörnstenarna i det palliativa arbetet 

Enligt Statens offentliga utredning (SOU, 2001:6) Döden angår oss alla - Värdig vård vid 

livets slut bör det palliativa arbetet bygga på de fyra hörnstenarna symtomkontroll, samarbete 

mellan aktuella professioner, kommunikation och relation samt stöd till närstående.  

Symtomkontroll innebär att lindra symtom av fysisk, psykisk, existentiell och social 

karaktär när symtomen för patienten har blivit ohanterbara (SOU, 2001:6). Omvårdnaden ska 

bedrivas med patientens autonomi och integritet i beaktning. Med samarbete mellan aktuella 

professioner menas att samtliga yrkesgrupper som är inblandade i vården inkluderas och deras 

respektive område av expertis lyfts fram. För att kunna ge patient och närstående 

tillfredsställande vård och stöd finns hörnstenen kommunikation och relation. I den inkluderas 

kommunikation mellan vårdpersonal, patient och närstående samt inom vårdteamet. Stöd till 

närstående förtydligar hur den palliativa omsorgen inkluderar de närstående genom att i den 

mån de vill och har möjlighet låta dem delta i vårdandet om sin närstående. Vårdpersonalen 

bör också se till den närståendes behov av stöd under och efter dödsförloppet.   

 

Symtom i livets slutskede  

Vanliga symtom hos patienter i palliativ vård är smärta, fatigue, förstoppning och illamående, 

problem i andningsapparaten (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012) samt oro 

och förvirring (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Smärta i livets slutskede är inte bara kroppslig 

utan också psykisk, social och existentiell (Saunders, 1979). Sjuksköterskor bör utifrån detta 

holistiska synsätt kunna erbjuda exempelvis samtal och möjlighet att uttrycka sina tankar som 

komplementära alternativ till traditionell farmaceutisk symtomlindring (Ternestedt et al., 

2012). Fatigue är en trötthet som påverkar patienten till den grad att aktiviteter som tidigare 

varit möjliga att genomföra inte går att utföra. Patienten blir påtagligt påverkad och 

oigenkännlig för sig själv och närstående. Symtom i mag- och tarmkanalen som illamående 

och förstoppning kan ha orsaker i den behandling patienten får eller vara relaterade till 

symtom som sjukdomen orsakar. Andningssvårigheter som drabbar den döende patienten kan 

ha olika karaktär. Det kan vara en känsla av kvävning, lufthunger, trängda luftvägar eller 

slemproduktion. Patienters upplevelse av andningssvårigheter har visat sig inte alltid stämma 

överens med svårighetsgraden. Detta tyder på att upplevelsen påverkas av fler faktorer än det 

kroppsliga tillståndet. När en patient upplever att den inte kan andas medför detta ångest för 

både patienten och närstående (Lindqvist & Rasmussen, 2009). De sista timmarna innan 

döden kan rosslande andning förekomma på grund av en ökad produktion av slem som 

patienten inte klarar av att hosta upp. Patientens andning tenderar också att bli oregelbunden 
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när döden närmar sig, ofta med långa andningsuppehåll, vilket benämns Cheyne-Stokes 

andning. Oro och förvirring i detta stadie kallas också terminal oro eller agitation. Detta kan 

ta sig uttryck i motorisk oro, plockighet, ångest, aggressivitet och vanföreställningar. 

Förvirringen kan bero på en mängd olika saker som läkemedelsbiverkningar, 

eliminationssvårigheter, hjärntumör, syrebrist eller stökig miljö. 

 

Sjuksköterskors ansvarsområden 

En sjuksköterskeuppgift är att iordningställa och administrera läkemedel enligt ordination 

(SOSFS 2000:1, kap. 4, 1 §). Sjuksköterskor ansvarar för att självständigt utföra ordinationer, 

men ska också ta ansvar för att ifrågasätta oklara ordinationer (Socialstyrelsen, 2005). 

Sjuksköterskor ansvarar även för att möta patientens upplevelse av sjukdom och lidande och i 

största möjliga grad lindra denna upplevelse genom lämpliga insatser i enlighet med 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare ska sjuksköterskor tillgodose patientens 

välbefinnande och trygghet vid genomförande av behandlingar såväl som utvärdera hur 

patienten påverkas av behandlingen. Ett etiskt förhållningssätt ska genomsyra hela arbetet, 

vilket bland annat innebär att sjuksköterskor ska värdesätta och slå vakt om patientens 

integritet, värdighet och autonomi. Varje enskild sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sitt 

bemötande, sina bedömningar och sina beslut (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Sjuksköterskor i palliativ vård     

Socialstyrelsens (2013) nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede 

beskriver att målet med sjuksköterskors arbete inom palliativ vård är att lindra patientens 

lidande och främja dennes livskvalitet. I den palliativa vården bör sjuksköterskor se till 

patienten och dennes närstående som en helhet och beakta psykiska, sociala, existentiella och 

fysiska behov. De närstående ses alltså inte endast som en resurs, utan vården inkluderar även 

dem och deras behov. För att effektivt kunna tillfredsställa dessa behov sker gärna 

omvårdnadsarbetet förebyggande då ett sådant förhållningssätt i längden minskar lidandet för 

patienten. Ett hjälpmedel för sjuksköterskor i vården av palliativt sjuka patienter är modellen 

De 6 S:n (Ternestedt et al., 2012). De 6 S:n är en arbetsmodell för personcentrerad palliativ 

vård där sjuksköterskor sätter patienten i fokus både i det praktiska arbetet och i 

dokumentation. I det dagliga arbetet arbetar sjuksköterskorna utifrån begreppen självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. Utifrån 

dessa begrepp kommunicerar sjuksköterskorna med patienter och närstående för att kunna 
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hitta ett sätt att låta patientens behov och vilja till den mån det är möjligt styra 

omvårdnaden.      

    I en studie av Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt (2009) delade svenska 

sjuksköterskor inom palliativ vård med sig av sina erfarenheter av att vårda döende patienter. 

Sjuksköterskorna uppgav att arbetet bidragit till deras personliga utveckling och gjort dem 

mer självsäkra i sitt vårdande. Samtidigt hade de blivit mer ödmjuka inför livet i allmänhet 

och inför personer i deras närhet i synnerhet. De hade accepterat att de inte behövde ha svar 

på allt och fokuserade i större utsträckning på möjligheter än svårigheter. Sjuksköterskorna 

uppgav också att hade lärt sig att ompröva sina reaktioner och tänka positivt samtidigt som de 

kunde reflektera över sina tillkortakommanden.  

 

Palliativ sedering 

Svenska Läkaresällskapets (2010) Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede 

definierar palliativ sedering som följer: 

  

… en medveten påverkan av vakenhetsgraden hos en patient i livets slutskede i syfte 

att uppnå lindring vid outhärdliga symtom. Behandlingen förutsätter att patientens 

förväntade överlevnad är mycket kort, vanligen högst en till två veckor. Avsikten med 

palliativ sedering är varken att förkorta eller förlänga dödsprocessen. (Svenska 

Läkaresällskapet, 2010) 

 

Genom intravenös administrering av sederande läkemedel sänks patientens vakenhetsgrad i 

varierande utsträckning beroende på tillstånd och behov av symtomlindring (Socialstyrelsen, 

2010). Intermittent palliativ sedering innebär att patienten då och då väcks, vilket ger en 

möjlighet till dialog med patienten om behandlingen. Denna variant kan vara lämplig i vissa 

fall, men det finns inget rättsligt krav på att höja patientens vakenhetsgrad efter palliativ 

sedering inletts. Att ge en kontinuerlig palliativ sedering utan avsikt att väcka patienten anses 

mer lämpligt om symtomen bedöms som permanenta och om den förväntade livslängden är 

kort (Svenska Läkaresällskapet, 2010).  

 

Terminologi  

Det finns ingen definition av palliativ sedering som är internationellt vedertagen 

(Läkemedelsverket, 2010). I en litteraturstudie av de Graeff och Dean (2007) som undersökte 

internationella definitioner och rekommendationer kring palliativ sedering hade endast sex av 

13 undersökta artiklar en tydlig definition av begreppet. Vidare förekom en mängd termer för 



  5 (39) 
 

denna form av sedering. Historiskt sett har den internationella terminologin utvecklats från 

enkla till mer komplexa termer som speglat aspekter som indikation, farmakologi och 

målgrupp (Papavasiliou, Brearley, Seymour, Brown & Payne, 2013). European Society for 

Medical Oncology (ESMO) använder i sina riktlinjer för palliativ sedering termen palliative 

sedation (Cherny, 2014), vilket är den internationella term författarna till denna 

litteraturöversikt har valt att använda. 

    Även i svensk debatt har terminologin varierat över tid (Tännsjö, 2009). Den gamla termen 

terminal sedering har i mångt och mycket ersatts av termen kontinuerlig palliativ sedering, 

troligtvis för att undkomma kopplingen till dödshjälp som kan komma av ordet terminal. Flera 

svenska organisationer och myndigheter använder termen palliativ sedering (Socialstyrelsen, 

2013; Svenska Läkaresällskapet, 2010; Läkemedelsverket, 2010). Därför har författarna till 

denna litteraturöversikt valt att använda den termen.  

 

Etiska aspekter 

Syftet med palliativ sedering är att lindra outhärdligt lidande i enlighet med den etiska 

principen att göra gott (Svenska Läkaresällskapet, 2010). I Svenska Läkaresällskapets (2010) 

Etiska riktlinjer för palliativ sedering i livets slutskede förs resonemanget att i takt med att 

patientens vakenhetsgrad sänks äventyras dennes autonomi och upphör ofta helt. Detta 

medför att palliativ sedering kräver en avvägning mellan de två etiska aspekterna att göra gott 

respektive att värna patientens autonomi. Palliativ sedering kan också ses som ett sätt att 

respektera patientens autonomi eftersom respekt för patientens autonomi inkluderar rätten att 

fatta beslut som kan äventyra den egna autonomin (Lynöe, Engström & Löfmark, 2009). 

Liksom all annan medicinsk behandling kräver palliativ sedering informerat samtycke 

(Svenska Läkaresällskapet, 2010). Det rekommenderas att tidigt i patientens vårdförlopp 

inleda en dialog om hur patienten vill att behandlingen i livets slutskede ska se ut. Valet 

mellan olika palliativa behandlingar ska alltid tas i samråd med patienten och patientens 

subjektiva värdering av sitt lidande ska tillskrivas största betydelse. Om patienten inte bedöms 

som beslutskapabel när beslutet om palliativ sedering ska tas ska beslutet baseras på 

patientens tidigare viljeyttringar samt information från närstående.  

    Principen om dubbeleffekt, även kallad doktrinen om dubbeleffekt, är en etisk princip som 

säger att en handling som har två förutsagda följder, varav en god och en skadlig, inte alltid är 

moraliskt förbjuden (Beauchamp & Childress, 2009). Enligt denna princip är handlingen att 

ge höga doser läkemedel för att lindra en patients lidande moraliskt försvarbart även om det 

föreligger en risk för att patienten dör av de höga doserna. Principen om dubbeleffekt säger att 
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den goda effekten att patienten blir symtomlindrad väger upp för den skadliga effekten att 

patienten dör, så länge intention varit god. För att en handling med dubbeleffekt ska vara 

rättfärdig måste dock fyra villkor uppfyllas. (1) Handlingen måste vara god, eller åtminstone 

moraliskt neutral, oberoende av dess konsekvenser. (2) Personen som utför handlingen får 

bara ha den goda effekten som intention. Den negativa effekten kan förutses, tolereras och 

tillåtas, men får inte vara intentionen. (3) Den negativa effekten får inte vara ett medel för att 

uppnå den goda effekten. Ifall den goda effekten skulle vara en slumpmässig följd av den 

negativa effekten betyder det att personen som utfört handlingen haft fel intention. (4) 

Slutligen måste den goda följden uppväga för den negativa följden. Därmed är den negativa 

följden endast tillåten om en proportionerlig anledning kompenserar för den. 

 

Läkarassisterat självmord och eutanasi 

En patient som har en obotlig sjukdom och önskar avsluta sitt liv kan i vissa delar av världen 

få assistans av läkare genom metoderna läkarassisterat självmord och eutanasi (Tännsjö, 

2009). Läkarassisterat självmord avser när en läkare hjälper en patient att ta sitt liv, 

exempelvis genom att skriva ut dödliga doser av ett läkemedel. Detta är accepterad praxis i 

Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Kanada, Schweiz och fem delstater i USA - 

Washington, Oregon, Montana, Vermont och Kalifornien (Emanuel, Onwuteaka-Philipsen, 

Urwin & Cohen, 2016). Eutanasi, eller dödshjälp, innebär att en läkare aktivt och uppsåtligt 

fullföljer en patients önskan om att avsluta dennes liv, exempelvis genom att injicera 

patienten med en dödlig dos läkemedel (Tännsjö, 2009). Eutanasi är tillåtet i Nederländerna, 

Belgien, Luxemburg, Kanada och Schweiz (Ejd, 2017).  

 

Palliativ sedering och eutanasi 

Palliativ sedering har varit föremål för debatt i Sverige såväl som internationellt, särskilt i 

medicinetiska och palliativa tidskrifter (Tännsjö, 2009). Tre olika positioner inom denna 

debatt kan urskiljas. Den första positionen ser palliativ sedering som en del av god palliativ 

vård och anser att varje läkare ska vara fri att tillhandahålla detta till patienter i livets 

slutskede. Den andra positionen anser att palliativ sedering normalt inte bör förekomma, men 

kan ges som en sista utväg när alla andra metoder för symtomlindring visat sig vara 

verkningslösa. Den tredje positionen likställer palliativ sedering med eutanasi och fördömer 

metoden. Lipuma (2013) argumenterar för att palliativ sedering är lika med eutanasi baserat 

på premissen att medvetslöshet utesluter social funktion och därmed personligt uttryck, vilket 

gör patienten effektivt “död”. Denna argumentation bestrids dock i flera artiklar (Raho & 
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Miccinesi, 2015; Rainone, 2015). Enligt en översikt av den etiska debatten kring palliativ 

sedering av ten Have och Welie (2014) är den dominerande åsikten att palliativ sedering och 

eutanasi är moraliskt skilda från varandra. Studier visar att användandet av palliativ sedering 

inte påskyndar patientens död (Maltoni et al, 2012; Sykes & Thorns, 2003). 

 

Problemformulering 

Inom palliativ vård ligger stort fokus på att lindra symtom och sträva mot välbefinnande i 

livet och döden. När patientens symtom blir så svåra att traditionella metoder inte klarar av att 

lindra dennes lidande finns alternativet palliativ sedering, alltså att bli nedsövd antingen för 

att väckas då och då eller för att aldrig mer vakna. Utifrån sjuksköterskans ansvarsområden är 

det sjuksköterskor som iordningställer och administrerar de sederande läkemedlen till 

patienten och kontinuerligt bedömer om patienten gynnas av behandlingen. En nedsövd 

patient kan ses som berövad på sin autonomi, vilket kan ställa värnandet om patientens 

autonomi mot att i högsta möjliga mån lindra patientens lidande. Förutom de praktiska kraven 

som ställs på sjuksköterskorna medför sålunda denna behandling även krav på förmåga till 

reflektion och kritiskt såväl som etiskt tänkande. Palliativ sedering kan tänkas innebära en 

utmaning för sjuksköterskor på många plan, men är också en metod som besparar den döende 

människan outhärdligt lidande under livets sista tid. Denna dualitet gör att det är av intresse 

att undersöka vilka erfarenheter sjuksköterskor har av palliativ sedering.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av palliativ 

sedering. 

 

Jean Watsons teori om mänsklig omsorg 

Jean Watsons (2008) teori om mänsklig omsorg fokuserar på hälsa och välbefinnande i högre 

utsträckning än på att bota ett sjukdomstillstånd, vilket gör denna teori tillämpbar inom 

palliativ vård. Enligt denna teori blir det naturligt att släppa traditionella mönster för 

omvårdnad och istället se vårdandet som en vetenskapligt förankrad konstform. 

Sjuksköterskan skapar enligt Watson en helande miljö där allt är möjligt. Teorin om mänsklig 

omsorg sträcker sig utanför en enskild vårdsituation och menar att hälsa och välbefinnande 

främjas inte bara genom att vårda patienten utan även genom att ge omgivningen omsorg. 

Detta förhållningssätt skapar inte bara en bättre vårdmiljö utan påverkar även omvärlden i 
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stort. Watsons tio caritasprocesser är centrala i hennes teori. I denna litteraturöversikt har 

fokus lagts de tre processerna Ett kärleksfullt och omsorgsfullt sinnelag, Utrymme för känslor 

och Hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer. Dessa bedömdes vara relevanta för 

översiktens syfte och kommer knytas an till i resultatdiskussionen.   

 

Ett kärleksfullt och omsorgsfullt sinnelag 

Watson (2008) menar att ett kärleksfullt vårdande börjar hos sjuksköterskorna själva. För att 

orka vara vårdare och inte tyngas ner av att alltid vara där för sina patienter ser Watson det 

som ett måste att sjuksköterskor ser till sina egna behov. Watson rekommenderar att 

sjuksköterskor genom övningar lär sig att hantera de känslomässiga svårigheter som de kan 

ställas inför. En sådan övning kan vara meditation för öka kärlek och omsorg mot sig själv 

och dem man kommer möta. Enligt en modell som Watson har arbetat fram görs denna 

meditation några gånger under dagen för att bevara medvetenheten om hur man vårdar och 

hur man ska fortsätta att vårda. Watson är förvånad att sjuksköterskeutbildningens innehåll 

fokuserar så mycket på vad som ska göras rent praktiskt som sjuksköterska och inte så mycket 

över hur man ska vara.  

Watson (2008) anser att när sjuksköterskor tar hand om sig själva får de lättare att ge till 

andra. Genom att utveckla sin egen hållning skapar sjuksköterskorna den kärleksfulla miljö 

som ligger till grund för den omsorg som de förväntas ge sina patienter. Watson menar att ett 

sådant förhållningssätt kan ha en positiv inverkan inte bara på sjuksköterska och patient utan 

också på omgivningen i stort. 

 

Utrymme för känslor 

Watson (2008) menar att sjuksköterskor bör vara i kontakt med sina egna känslor för att 

kunna vara till stöd för patienten. Existensen av positiva och negativa känslor ger en 

förberedelse för att kunna vara en närvarande sjuksköterska även när patienten lider och 

behöver stöd. Genom att få en ökad förståelse och acceptans för positiva och negativa känslor 

blir det lättare att förstå hur dessa känslor påverkar individers beslutsfattande och agerande, 

utan att värdera vad som är rätt och fel. Det blir då möjligt att ta vården till en nivå där det är 

möjligt att inte bara lyssna till patienten, utan även på ett djupare plan förstå de känslor som 

patienten har. Ett sådant förhållningssätt kan hjälpa sjuksköterskor att vara till stöd för 

patienter vars känslor är besvärliga att handskas med. Då kan sjuksköterskorna hålla isär vad 

som är känslor och vad som är människan.    
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Hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer 

För att skapa en önskvärd omvårdnadsrelation menar Watson (2008) att sjuksköterskor bör 

sätta sin yrkesroll åt sidan och möta sina patienter som människor, utan filter av kunskap och 

åsikter. När patienten uppfattar sjuksköterskorna som genuina och mänskliga öppnas 

möjligheten att skapa en djupare relation där samtalen kan ha en läkande effekt för patienten. 

Det kan också vara då sjuksköterskorna får reda på patientens inre tankar; tankar som kan 

komma att bli viktiga för omvårdnaden och beslut som kan tänkas bli aktuella längre fram.   

    Som i andra caritasprocesser stannar inte Watson (2008) vid patienten, utan involverar även 

kollegor, familjemedlemmar och omgivningen då sjuksköterskor har ett ansvar för den 

atmosfär de omger sig med. Mötet mellan människor handlar inte bara om orden som uttalas 

utan också hur de sägs och vad ens utstrålning signalerar.   

 

Metod 

En litteraturöversikt sammanställer aktuell forskning för att skapa en samlad bild inom ett valt 

ämnesområde (Friberg, 2012). Litteraturöversikten kan användas som underlag för vidare 

forskning eller utveckling inom området. Författarna till denna översikt valde denna metod 

med förhoppningen att baserat på evidens belysa eventuella förbättringsområden för 

sjuksköterskors arbete med palliativ sedering. 

 

Datainsamling 

För att hitta aktuell forskning genomförde författarna en informationssökning på relevanta 

vårdvetenskapliga databaser. De databaser som användes för sökningen var Cinahl Complete 

och PubMed. Dessa två databaser är omfattande och innehåller både vårdvetenskaplig och 

medicinsk forskning, vilket ger en heltäckande bild av kunskapsläget (Östlundh, 2012). 

Författarna använde följande sökord: continuous sedation until death, hospice and palliative 

nursing, sedation, sedation in end of life, terminal sedation, palliative sedation, nurse* 

attitude*, nurse* experience* och nurse* perception*. För att möjliggöra träffar på alla 

böjningsformer av orden användes den söktekniska funktionen trunkering (Östlundh, 2012). 

För att använda mer än en sökterm i en sökning användes söktekniken boolesk söklogik. 

Sökningarna gjordes först på sökorden var för sig för att sedan kombineras med AND eller 

OR enligt denna teknik. Samma sökningar utfördes i båda databaserna för att säkerställa en 

heltäckande sökning. Sökningar gjordes utifrån ämnesord i den mån passande ämnesord eller 

MeSH-termer hittades. Eftersom Major Headings i Cinahl Complete skiljer sig från PubMeds 
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MeSH-termer gjordes ansträngningar för att hitta så likvärdiga ämnesord som möjligt i de två 

databaserna. Eftersom det finns flera engelska termer för palliativ sedering tillkom sökord, till 

exempel sedation in end of life, när en ny term påträffades i de lästa artiklarna. En 

resultatartikel hittades och inkluderades via manuell sökning i en annan resultatartikels 

referenslista. Sökningarna i sin helhet redovisas i bilaga 1. 

 

Urval 

För att sortera bort innehåll som inte passar det valda ämnet i en informationssökning används 

avgränsningsfunktioner (Östlundh, 2012). De avgränsningar som användes i denna 

litteraturöversikt var peer reviewed och tid. Vid oöverskådliga sökresultat lades 

avgränsningarna full text och publikationstyp till. Peer review är en process där en artikel 

innan publicering granskas av forskare verksamma inom samma forskningsområde som 

artikeln behandlar (Fulton & Krainovich-Miller, 2010). Avgränsningen peer reviewed 

begränsar sökresultatet till artiklar från tidskrifter som kräver att publicerade artiklar ska ha 

genomgått denna process, vilket ökar artiklarnas trovärdighet. PubMed har inte avgränsningen 

peer reviewed eftersom de flesta tidskrifter som tillhör den databasen har peer reviewed som 

krav för publicerade artiklar (U.S. National Library of Medicine, 2016). Tiden för publicering 

av artiklarna begränsades initialt till år 2007-2017. En artikel från 2006 inkluderades på grund 

av för litet underlag från de tio senaste åren. 

    En första bedömning av sökresultatet gjordes utifrån artiklarnas titlar. Om en artikels titel 

verkade svara mot syftet med litteraturöversikten lästes artikelns abstrakt. Om också abstrakt 

passade syftet lästes artikeln i sin helhet. Artiklarna granskades också av författarna för att 

trygga att de verkligen var vetenskapliga och av god kvalitet. Kvalitativa artiklar granskades 

med stöd av en granskningsmall för studier med kvalitativ forskningsmetodik utvecklad av 

Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014a). Kvantitativa artiklar granskades 

med stöd av en granskningsmall för kvantitativa, kvasi-experimentella studier (Forsberg & 

Wengström, 2016, s. 199-202). En kvantitativ studie exkluderades på grund av för stort 

bortfall. Ett bortfall på över 30 % påverkar tillförlitligheten så mycket att studien kan anses 

sakna informationsvärde (SBU, 2014b). 

Två artiklar saknade redogörelser för forskningsetiska överväganden. Författarna 

kontrollerade att tidskrifterna, Palliative Medicine och Palliative and Supportive Care, som 

publicerat respektive artikel hade tydligt redovisade etiska krav för publicerade artiklar. 

Utifrån tidskrifternas krav bedömdes artiklarna som giltiga och inkluderades i resultatet. 
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    Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ sedering. Flera av artiklarna i sökningarna undersökte erfarenheter hos flera 

personalgrupper inklusive sjuksköterskor. Dessa artiklars resultat granskades grundligt för att 

se om sjuksköterskornas erfarenheter tydligt kunde urskiljas från de andra 

personalgruppernas. Om detta var fallet bedömdes artikeln som att den svarade på 

litteraturöversiktens syfte och endast de resultat som tydligt tillskrevs sjuksköterskorna 

inkluderades i analysen.  

    Litteratursökningen resulterade i tio artiklar som besvarade litteraturöversiktens syfte och 

bedömdes ha god vetenskaplig kvalitet. Dessa tio artiklar valdes ut till analys, varav åtta 

artiklar var kvalitativa och en artikel var kvantitativ. En resultatartikel hade mixad metod, 

men redovisade bara kvalitativa resultat på grund av för litet urval. 

 

Analys 

När resultatartiklar hade valts ut analyserades de enligt Fribergs (2012) metod för att 

identifiera övergripande områden samt likheter och skillnader mellan artiklarna. Artiklarna 

lästes först igenom flera gånger av båda författarna och sammanfattades för att lättare kunna 

analyseras samt för att kontrollera att författarna uppfattat det viktigaste i innehållet. Vidare 

granskades artiklarna utifrån syfte, metod, analys och resultat, vilket dokumenterades i en 

översiktlig matris (bilaga 2). Författarna tog i beaktning att kvalitativa och kvantitativa studier 

presenterar sina resultat på olika sätt. Kvalitativa resultat presenteras i teman eller kategorier 

medan kvantitativa resultat presenteras utifrån de statistiska beräkningar som utförts, vilket 

gör att resultaten inte kan jämföras exakt (Friberg, 2012). Författarna diskuterade 

kontinuerligt sina tolkningar av resultaten för att nå konsensus. Denna strategi användes för 

att minska risken för feltolkning av texterna.  

Slutligen identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Artiklarna 

analyserades inledningsvis av författarna separat. Resultatartiklarna skrevs ut till fysiska 

kopior och bearbetades med hjälp av färgkodning där liknande innehåll märktes med samma 

färg. De färgkodade styckena klipptes sedan ut och sorterades i preliminära underteman. 

Därefter diskuterade författarna resultaten av färgkodningen och nya underteman framkom 

antingen genom att underteman slogs ihop eller genom att nytt innehåll uppmärksammades i 

flera artiklar. Samtliga artiklar lästes sedan på nytt utifrån de nya underteman för att inte 

missa innehåll som passade in under något av dem. Slutgiltiga underteman namngavs efter 

nyckelord som förekom i texterna. Underteman En fridfull död och Att uppfylla patientens 

önskningar ansågs utgöra delar i en god palliativ vård och därför namngavs temat God 
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palliativ vård. Underteman Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi och Känslan av 

att påskynda döden handlade om förhållandet till eutanasi och därför namngavs temat 

Palliativ sedering och eutanasi. Underteman Att delta i beslut, Att tillhöra ett team och Stöd 

från teamet rörde teamarbete och därför namngavs temat Att arbeta i team. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik syftar till de etiska överväganden som görs inför ett vetenskapligt arbete samt 

under tiden arbetet genomförs (Kjellström, 2012). Forskningsetik finns för att skydda de 

personer och/eller andra livsformer som deltar i forskningsprojektet och se till att de inte 

utnyttjas eller skadas. Inför genomförandet av en studie är det angeläget att reflektera över hur 

studien kan motiveras etiskt utifrån tre olika aspekter. För det första bör det valda ämnet vara 

betydelsefullt att studera. Frågan för vem och på vilket sätt forskningen är av värde bör 

besvaras inför val av ämne. Författarna till denna litteraturöversikt anser att ökad kunskap 

inom det valda ämnet är värdefullt för sjuksköterskeprofessionen, för samhället och i 

förlängningen även för patienter och närstående. För det andra ska det tas i beaktning att 

arbetet ska ha god vetenskaplig kvalitet (Kjellström, 2012). För det tredje ska arbetet 

genomföras på ett etiskt godtagbart sätt. I denna litteraturöversikt har endast artiklar som har 

tillstånd från en etisk kommitté eller en tydlig redovisning av gjorda forskningsetiska 

överväganden inkluderats.  

    Begreppet förförståelse beskriver hur värderingar och erfarenheter påverkar inställningen 

till ett ämne redan innan man börjat undersöka det (Priebe & Landström, 2012). Denna 

förförståelse bör redovisas så läsaren av det vetenskapliga arbetet ges möjlighet att analysera 

huruvida forskarens förförståelse kan ha påverkat arbetets slutsatser. Författarna till denna 

litteraturöversikt hade olika erfarenheter av palliativ sedering innan arbetet inleddes. Den ena 

författaren hade under den verksamhetsförlagda utbildningen stött på både lyckade och 

mindre lyckade fall av palliativ sedering. Den andra författaren hade ingen tidigare erfarenhet 

av palliativ sedering. Båda författarna hade inställningen att palliativ sedering är en användbar 

metod som bör erbjudas patienter i palliativ vård som inte hjälps av andra metoder. 

Författarna förväntade sig att sjuksköterskor kunde uppleva etiska och emotionella svårigheter 

i samband med palliativ sedering. Både positiva och negativa erfarenheter av palliativ 

sedering inkluderades i resultatet. 

Oredlighet inom forskning är när forskaren medvetet vilseleder sina läsare (CODEX, 

2016). Detta kan ske genom fabricering, förfalskning och plagiering av data. Författarna till 
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denna litteraturöversikt intygar att ingen avsiktlig oredlighet ägt rum. Översättning av uttryck 

och begrepp från engelska till svenska kan utgöra ett forskningsetiskt problem (Kjellström, 

2012). Författarna till denna litteraturöversikt har goda kunskaper i det engelska språket och 

har använt lexikon vid osäkerhet kring engelska ord, begrepp eller uttryck.  

 

Resultat 

Analysen gav upphov till tre teman: God palliativ vård med underteman En fridfull död och 

Att uppfylla patientens önskningar; Palliativ sedering och eutanasi med underteman Gränsen 

mellan palliativ sedering och eutanasi och Känslan av att påskynda döden; Att arbeta i team 

med underteman Att delta i beslut, Att tillhöra ett team och Stöd från teamet.  

 

Tabell 1. Teman och underteman 

Tema Undertema 

God palliativ vård En fridfull död 

Att uppfylla patientens önskningar 

Palliativ sedering och eutanasi Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi 

Känslan av att påskynda döden 

Att arbeta i team Att delta i beslut 

Att tillhöra ett team 

Stöd från teamet 

 

God palliativ vård 

En fridfull död  

Ett centralt syfte i användandet av palliativ sedering var att ge patienten en fridfull, 

komfortabel och värdig död (Beel, Hawranik, McClement & Daeninck, 2006; Nilsson & 

Tengvall, 2013; Rietjens, Hauser, van der Heide & Emanuel, 2007; Venke Gran & Miller, 

2008; de Vries & Plaskota, 2017; Zinn & Moriarty, 2012). Sjuksköterskor uppgav detta som 

det uttryckliga målet med behandlingen (Beel et al., 2006; Venke Gran & Miller, 2008; de 

Vries & Plaskota, 2017). Palliativ sedering beskrevs som en sista utväg när alla andra åtgärder 

för symtomlindring uttömts (Beel et al., 2006; Nilsson & Tengvall, 2013).  
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    Användandet av palliativ sedering sågs också som ett sätt att ge de närstående ett fridfullt 

avslut (Beel et al., 2006; Nilsson & Tengvall, 2013; Rietjens et al., 2007; de Vries & Plaskota, 

2017; Zinn & Moriarty, 2012). I vissa fall bad de närstående uttryckligen om att patienten 

skulle sederas (Anquinet et al., 2012; Tringali, Lauro-Grotto, & Papini, 2013; de Vries & 

Plaskota, 2017). Under sederingen kunde dock de närstående sakna att kommunicera med 

patienten (Tringali et al., 2013; Zinn & Moriarty, 2012). Palliativ sedering användes också för 

personalens skull eftersom att se patienten lida påverkade dem negativt (Anquinet et al., 2012; 

Beel et al., 2006; Nilsson & Tengvall, 2013; Rietjens et al., 2007; Tringali et al., 2013; Zinn 

& Moriarty, 2012). Att sedera var således ett sätt att lindra patientens, de närståendes och 

personalens gemensamma lidande. 

 

Att uppfylla patientens önskningar 

Vikten av att uppfylla patientens önskningar om att bli sederad betonades i flera artiklar 

(Anquinet et al., 2012; Beel et al., 2006; Rietjens et al., 2007; Venke Gran & Miller, 2008; 

Zinn & Moriarty, 2012). När patienten på grund av sjukdom inte kunde förmedla sina 

önskningar innan sedering utgjorde detta ett etiskt dilemma för sjuksköterskorna (Nilsson & 

Tengvall, 2013; Venke Gran & Miller, 2008; de Vries & Plaskota, 2017). Samtidigt kunde 

den palliativa sederingen leda till detta etiska dilemma då behandlingen försatte patienten i ett 

tillstånd där denne inte längre kunde uttrycka sina önskningar (Venke Gran & Miller, 2008). 

Omvänt upplevdes användningen av palliativ sedering som lättare om sjuksköterskan hade en 

relation till patienten och därför kände till patientens önskningar (Beel et al., 2006; Venke 

Gran & Miller, 2008).  

    I två artiklar beskrevs fall där man hade bortsett från patientens önskningar (Tringali et al., 

2013; de Vries & Plaskota, 2017). Den ena artikeln handlade om palliativ vård av barn, där 

föräldrarna i hög utsträckning fick bestämma om barnet skulle sövas, oavsett vad barnet själv 

ville (Tringali et al., 2013). Den andra artikeln beskrev en patient som på grund av rädsla för 

döden ville bli sederad, men där sjuksköterskan bedömde att det var för tidigt eftersom 

patienten fortfarande kunde äta och dricka (de Vries & Plaskota, 2017). Därför nekades 

patienten sedering. 

 

Palliativ sedering och eutanasi 

Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi 

Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi kunde ibland bli diffus (Anquinet et al., 2012; 

Nilsson & Tengvall, 2013; Rietjens et al., 2007; Tringali et al., 2013). I vissa fall berodde 
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detta på användandet av höga doser läkemedel (Nilsson & Tengvall, 2013). Andra tyckte 

gränsen blev suddig när koncentrationen av läkemedel ökades oproportionerligt (Anquinet et 

al., 2012). Sjuksköterskor med lite erfarenhet av palliativ sedering hade svårare att se gränsen 

mellan de två metoderna (Rietjens et al., 2007). Vissa tyckte gränsen mellan palliativ sedering 

och eutanasi var väldigt tydlig (Anquinet et al., 2012; Zinn & Moriarty, 2012). En anledning 

till att gränsen var tydlig var skillnaden i intention (Anquinet et al., 2012). Intentionen med 

palliativ sedering är att kontrollera symtom, medan intentionen med eutanasi är att avsluta 

patientens liv.  

    I en belgisk studie beskrevs hur intentionen med palliativ sedering kunde skifta till att 

avsluta patientens liv (Anquinet et al., 2012). En sjuksköterska beskrev hur sederingen ofta 

inleddes med den gemensamma förståelsen att om patienten fortfarande var vid liv dagen 

därpå så skulle dosen dubblas.  

 

Känslan av att påskynda döden 

I flera artiklar uttryckte sjuksköterskorna en rädsla för att palliativ sedering påskyndade 

patientens död (Anquinet et al., 2015; Rietjens et al., 2007; Tringali et al., 2013; Venke Gran 

& Miller, 2008; de Vries & Plaskota, 2017). Det fanns en oro över att ge “den sista 

injektionen” (Nilsson & Tengvall, 2013). I en kvantitativ studie utförd i Belgien uppgav 

44.4% av sjuksköterskorna att palliativ sedering hade en viss livsförkortande effekt 

(Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2011). I 48.4 % av fallen i samma studie hade 

beslutet om palliativ sedering tagits delvis med intentionen att påskynda döden och i 28.4 % 

av fallen hade beslutet tagits med den explicita intentionen att påskynda döden. Vissa 

sjuksköterskor kunde bortse från den potentiellt livsförkortande effekten av palliativ sedering 

med argumentet att behandlingen lindrade outhärdliga symtom (Rietjens et al., 2007; Tringali 

et al., 2013; de Vries & Plaskota, 2017). En del sjuksköterskor ansåg att palliativ sedering inte 

påskyndade döden, utan bara såg till att patienten var komfortabel fram till det oundvikliga 

dödsögonblicket (Rietjens et al., 2007). 

 

Att arbeta i team 

Att delta i beslut 

Sjuksköterskorna rapporterade i flera artiklar att de deltog i beslutet att inleda palliativ 

sedering (Anquinet et al., 2015; Inghelbrecht et al., 2011; Nilsson & Tengvall, 2013; Zinn & 

Moriarty, 2012). I vissa fall togs ett gemensamt beslut med läkaren (Anquinet et al., 2015; 

Inghelbrecht et al., 2011). I andra fall beskrev sjuksköterskorna att de kunde influera beslutet 
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(Anquinet et al., 2015; Nilsson & Tengvall, 2013). Sjuksköterskorna hade en tydligare 

uppfattning om patienternas behov än läkarna eftersom de arbetade närmast patienterna. I en 

kvantitativ studie utvärderade sjuksköterskorna samarbetet med läkaren som mer positivt om 

beslutet om palliativ sedering tagits gemensamt (Inghelbrecht et al., 2011). Samma studie 

visade att sjuksköterskor i hemsjukvård och på sjukhem oftare deltog i gemensamma beslut 

än sjuksköterskor på sjukhus. Att inte ha möjlighet att influera läkarens beslut om sedering 

beskrevs som frustrerande för sjuksköterskorna (Nilsson & Tengvall, 2013). 

    I en artikel från Belgien som undersökte uppfattningar om likheter och skillnader mellan 

eutanasi och palliativ sedering beskrev sjuksköterskorna att de mer sällan deltog i beslut om 

palliativ sedering än i beslut om eutanasi (Anquinet et al., 2012). En sjuksköterska förklarade 

att detta kunde ha att göra med bristen på riktlinjer kring palliativ sedering kombinerat med 

vissa läkares ovilja att konsultera andra i sitt beslutsfattande. Samma sjuksköterska beskrev 

att en viss sorts dominant och hierarkisk läkare ofta valde att utföra palliativ sedering istället 

för eutanasi eftersom dessa läkare då hade ensamt inflytande över behandlingen. 

 

Att tillhöra ett team 

Olika aspekter av att vara del av ett team framträdde som viktiga för hur sjuksköterskorna 

upplevde arbetet med palliativ sedering (Anquinet et al., 2012; Anquinet et al., 2015; Beel et 

al., 2006; Inghelbrecht et al., 2011; Nilsson & Tengvall, 2013; Tringali et al., 2013; Zinn & 

Moriarty, 2012). I en kvantitativ studie utvärderades samarbetet som mer positivt när det 

förekom kommunikation om palliativ sedering (Inghelbrecht et al., 2011). Vikten av god 

kommunikation mellan alla inblandade i vården av palliativt sjuka patienter som uttrycker 

outhärdligt lidande lyftes fram (Anquinet et al., 2012). Att involvera andra medlemmar i 

teamet var nödvändigt när patienten upplevde icke-fysiskt lidande (Zinn & Moriarty, 2012). 

Att alla medlemmar i vårdteamet var överens om utförandet av palliativ sedering beskrevs 

som viktigt för att kunna gå vidare med behandlingen (Beel et al., 2006; Tringali et al., 2013). 

Läkaren var sällan närvarande när sederingen inleddes, men i de fall läkaren var där 

uppskattades det av sjuksköterskorna (Anquinet et al., 2015). Det beskrevs som viktigt att 

läkaren hade kunskap om palliativ sedering, kunde bygga förtroende i teamet och hade 

sjuksköterskornas tillit (Nilsson & Tengvall, 2013). Sjuksköterskorna fick självförtroende av 

att jobba med patienten och dennes närstående i ett multidisciplinärt team (de Vries & 

Plaskota, 2017).  
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Stöd från teamet 

Många sjuksköterskor var i behov av stöd under och efter arbete med palliativ sedering (Beel 

et al., 2006; Nilsson & Tengvall, 2013; de Vries & Plaskota, 2017; Zinn & Moriarty, 2012). 

En typ av stöd kunde vara att få uppmuntrande ord av kollegor att man gjorde ett bra jobb (de 

Vries & Plaskota, 2017; Zinn & Moriarty, 2012). Det var stärkande att få bekräftat av en 

senior kollega att man handlat korrekt. Detta sågs som en del av stödet i att jobba i ett erfaret 

palliativt vårdteam (de Vries & Plaskota, 2017). Omvänt beskrev en nyexaminerad 

sjuksköterska att hon blivit väldigt frustrerad när hon inte hittade någon på avdelningen att 

prata med eller rådfråga.  

    Sjuksköterskornas uppfattning av läkarnas kunskapsnivå på det palliativa området och hur 

tillgängliga läkarna var influerade känslan av stöd vid implementering av palliativ sedering 

(Beel et al., 2006). Reflektionsträffar organiserade av arbetsplatsen gjorde att 

sjuksköterskorna hanterade arbetet bättre (Zinn & Moriarty, 2012). Att diskutera fall av 

palliativ sedering på organiserade teamträffar samt att prata med sina kollegor utgjorde ett 

stöd för sjuksköterskorna (Nilsson & Tengvall, 2013). 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Vi upptäckte tidigt i vårt artikelsökande att det inte fanns bestämda sökord och söktermer för 

de sökträffar vi eftersträvade. Detta uppmärksammades dels genom att många av de artiklar vi 

hittade använde olika begrepp, dels genom att en del av artiklarna tidigt diskuterade val av 

begrepp för att förtydliga för läsaren vad som menades. I de artiklar där författarna inte använt 

sig av palliative sedation som term är det utifrån dessa förtydliganden som vi ansett att 

artikeln är relevant för vårt resultat. Vi har under arbetets gång ofta kommit tillbaka till vad 

anledningen kan vara till att en tydlig definition saknas, samt om det kan ha haft någon 

betydelse för vårt resultat, vilket inte kan uteslutas. Våra diskussioner har dock landat i att 

trots att vi använt oss av olika variationer och kombinationer av sökord har betydande artiklar 

varit återkommande i sökträffarna.   

En första tidsbegränsning på 2007-2017 sattes för att utesluta inaktuell forskning. Urvalet 

innehöll några artiklar där sjuksköterskornas erfarenheter inte gick att skilja från andra 

personalgruppers erfarenheter samt en kvantitativ artikel som hade ett bortfall på 42 %. Om vi 

exkluderade dessa artiklar återstod endast nio artiklar, vilket bedömdes vara ett för litet 

material för vår översikt. Vi utförde en sökning utan tidsbegränsning som gav upphov till en 
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resultatartikel från 2006. Vi bedömde att ett ökat tidsspann på ett år skulle påverka resultatets 

trovärdighet mindre negativt än att inkludera artiklar vars resultat tillskrevs flera 

personalgrupper eller hade ett bortfall som kraftigt sänkte tillförlitligheten. De sökningar som 

gett upphov till övriga resultatartiklar gjordes om med tidsbegränsningen 2006-2017 för att 

inte exkludera eventuella andra artiklar från samma tidsperiod, men dessa sökningar gav inte 

upphov till ytterligare artiklar. 

Enligt Henricson (2012) kan trovärdigheten av en litteraturöversikt öka genom att använda 

studier med samma design. På grund av den begränsade mängd forskning som fanns på ämnet 

hade vi inte den möjligheten. För att främja transparens har vi i resultatet tydliggjort när vi 

refererar till den kvantitativa artikeln. Vår förhoppning är ändå att inkluderandet av en 

kvantitativ artikel kan ha bidragit med ytterligare en synvinkel av sjuksköterskors erfarenheter 

av palliativ sedering. 

Granskningsmallen för kvalitativa artiklar (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014a) valdes eftersom den var utformad som en checklista och därför jämfört med 

andra granskningsmallar inte gav lika mycket utrymme för personliga tolkningar. SBU hade 

ingen mall som lämpade sig för granskning av en enkätstudie och därför valdes Forsberg och 

Wengströms (2016, s. 199-202) mall för kvasiexperimentella studier för granskning av den 

kvantitativa artikeln. Deras mall rekommenderas av Wallengren och Henricson (2012). Vi 

granskade samtliga artiklar separat och diskuterade sedan våra granskningar för att nå 

konsensus kring artiklarnas vetenskapliga kvalitet. En brist med kvalitetsgranskningen var att 

den skedde sent under arbetet med litteraturöversikten. Detta kan ha påverkat oss att bedöma 

artiklarnas kvalitet som högre än den egentliga kvaliteten för att inte behöva exkludera 

artiklar. Vi försökte minimera denna risk genom användandet av granskningsmallar, men trots 

detta kan inte subjektiviteten i en slutgiltig kvalitetsbedömning uteslutas. Sju resultatartiklar 

bedömdes vara av hög kvalitet och tre bedömdes vara av medelhög kvalitet. Artiklarna som 

bedömdes vara av medelhög kvalitet hade svagheter främst i tydlighet och struktur. Generellt 

för alla resultatartiklar uppmärksammades att författarna sällan beskrev sin förförståelse eller 

relaterade sina resultat till en teoretisk referensram. Eftersom den slutgiltiga 

kvalitetsbedömningen var subjektiv behövde dock dessa faktorer inte sänka artikelns 

bedömda kvalitet. Samtliga resultatartiklar var publicerade i ansedda tidskrifter, något som 

också togs i beaktning under granskningen. Resultatet av kvalitetsgranskningen presenteras i 

bilaga 2. 

Våra resultat granskades av handledare och medstudenter för att kontrollera att 

resultatbeskrivningarna verkade rimliga och begripliga. Eftersom uppsatsen är skriven vid ett 



  19 (39) 
 

lärosäte som använder grupphandledning har uppsatsen i sin helhet granskats av flera 

handledare och medstudenter under arbetets gång. För att minimera risken för att vår 

förförståelse skulle snedvrida resultatet följde vi noggrant Fribergs (2012) metod för 

genomförandet av en litteraturöversikt.  

Utav resultatartiklarna var två utförda i Belgien. En var utförd i Nederländerna, 

Storbritannien och Belgien. Resterande artiklar var utförda i Kanada, Sverige, USA, Italien, 

Norge, England respektive Skottland. Tre av studierna utfördes alltså helt eller delvis i länder 

där eutanasi var lagligt vid tidpunkten för studiens utförande. Detta kan påverka synen på 

palliativ sedering och bör tas i beaktning vid bedömning av resultatens överförbarhet till 

länder där eutanasi inte är lagligt, såsom i Sverige. Samtidigt behöver inte eutanasilagar 

påverka hur sjuksköterskor upplever eller ställer sig till användandet av palliativ sedering. 

Resultaten från de tre nämnda artiklarna stämde på många punkter överens med resultaten 

från de övriga artiklarna. I övrigt är samtliga studier genomförda i västvärlden och majoriteten 

i Europa. Trots att det finns ett väldigt begränsat antal studier genomförda på detta ämne 

hittade vi två artiklar från Norden. Resultatet i dessa artiklar stämde överens med övriga 

artiklars resultat, vilket talar för överförbarhet till en nordisk och/eller svensk kontext.  

 

Resultatdiskussion 

God palliativ vård 

Våra resultat tyder på att ett fridfullt avslut för patient och närstående är ett viktigt mål med 

palliativ sedering. En fridfull död inkluderade termer som komfort och värdighet. En 

kvalitativ studie av Patel, Gorawara-Bhat, Levine & Shega (2012) tar också upp dessa 

aspekter och betonar patientens komfort och lindring av de närståendes ångest som viktiga 

indikationer för sedering. I en studie av Swart et al. (2014) betonas patientens önskan om en 

värdig död utan lidande samt hur patientens lidande påverkade de närstående som viktiga 

faktorer i beslutet om palliativ sedering. Resultatet i denna översikt bekräftar den palliativa 

vårdens inkluderande av närstående som en del av patientens helhet. Denna helhetssyn kan 

kopplas till de tre hörnstenarna symtomkontroll, kommunikation och relation och stöd till 

närstående.  

Utifrån vårt resultat upplevde sjuksköterskor att utförandet av palliativ sedering var lättare 

om de hade en relation till patienten. Detta är i linje med Watsons (2008) caritasprocess 

hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer. En relation präglad av tillit bjuder in patient 

och närstående till att öppna sig och förmedla eventuella önskningar om sedering. När 

sjuksköterskor är i kontakt med sina känslor kan möjligheten att skapa genuina och öppna 
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relationer öka, i enlighet med caritasprocessen utrymme för känslor. Ett kärleksfullt och 

omsorgsfullt sinnelag kan hjälpa sjuksköterskor att förbereda sig för att vara ett stöd i 

omsorgsrelationer utan att själva påverkas negativt. Resultatet i denna översikt visade också 

hur palliativ sedering användes för att lindra lidandet hos personalen. Att genomföra en viss 

behandling för personalens skull är dock inte godtagbart. För att personalen inte 

undermedvetet ska styra patientens vård i en viss riktning förutsätter det att personalen är 

medveten om sitt eget lidande, i enlighet med caritasprocessen utrymme för känslor.  

Den palliativa sederingen var ett sätt för sjuksköterskor att uppfylla patientens önskningar, 

vilket kan ses som ett sätt att respektera patientens autonomi. Denna anledning till att inleda 

palliativ sedering nämns uttryckligen i en studie av Rys, Deschepper, Deliens, Mortier och 

Bilsen (2015). Palliativ sedering behöver alltså inte ses som ett fråntagande av patientens 

autonomi som Svenska Läkaresällskapet (2010) hävdar i de etiska riktlinjerna för palliativ 

sedering. Tvärtom kan palliativ sedering möjliggöra respekt för patientens självbestämmande 

in i det sista. Vi tycker Svenska Läkaresällskapets (2010) syn på den etiska problematiken är 

onyanserad och att denna aspekt bör beaktas i de etiska riktlinjerna. Exempelvis kan de olika 

sätten att se på autonomi i samband med palliativ sedering lyftas och diskuteras. 

Det är viktigt att komma ihåg att enligt svensk lag räcker inte patientens önskan som 

motivering till en behandling (Patientlag, SFS 2014:821, kap. 1, 1 §; kap. 7, 1 §). Patientens 

delaktighet och självbestämmande är centralt i utformandet och genomförandet av hälso- och 

sjukvården, men för att en önskad behandling ska genomföras behöver behandlingen vara 

befogad i förhållande till den aktuella sjukdomen och de kostnader behandlingen innebär. 

 

Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi  

Våra resultat visade att många hade svårt att skilja på palliativ sedering och eutanasi. Detta 

trots att studier visat att palliativ sedering inte har en livsförkortande effekt (Maltoni et al, 

2012; Sykes & Thorns, 2003). En möjlig orsak till att gränsdragningen är svår är okunskap 

om palliativ sedering och dess effekter. Okunskapen kan bero på ett tabu som hindrar samtal 

om palliativ sedering. För att motverka kopplingen till eutanasi föreslår vi att palliativ 

sedering lyfts i offentlig debatt. Tydliga dokument och riktlinjer kring palliativ sedering 

skulle också kunna tydliggöra gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi för 

vårdpersonalen. Riktlinjer skulle också kunna bidra till en ökad kunskap om palliativ 

sedering. 

    Ett uppseendeväckande fynd var hur palliativ sedering övergick till eutanasi när intentionen 

skiftade från symtomlindring till att avsluta patientens liv i två belgiska studier. Studierna 



  21 (39) 
 

beskrev dock inte hur sjuksköterskorna upplevde att arbeta i ett sådant moraliskt och etiskt 

gränsland. Andra studier påpekar skillnaden mellan användningen av och synen på palliativ 

sedering i Belgien där eutanasi är lagligt jämfört med Storbritannien där eutanasi är olagligt 

(Seale et al., 2015; Seymour et al., 2015). I dessa studier fanns det i Belgien en större 

benägenhet att direkt inleda en djup och kontinuerlig sedering medan det i Storbritannien 

lades stor vikt vid att dosera noggrant för att kontrollera symtom utan att sänka patientens 

medvetande mer än nödvändigt. Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi tycks bli mer 

diffus i länder där eutanasi är lagligt.  

 

Att arbeta i team 

Resultatet av denna översikt visade vikten av teamarbete vid palliativ sedering. Detta stämmer 

överens med resultat från andra studier på området. Förmågan att arbeta i team samt att 

kommunicera med andra vårdgivare beskrevs som nödvändigt för att administrera palliativ 

sedering enligt sjuksköterskor i en studie av Patel et al. (2012). En läkare beskrev i en studie 

av Raus et al. (2014) hur beslutet om palliativ sedering växte fram i samråd med 

sjuksköterskor, patient och närstående. Teamarbete kan kopplas till de två hörnstenarna 

samarbete mellan aktuella professioner och kommunikation och relation. En aspekt av vikten 

av teamarbete som framkom var att sjuksköterskorna upplevde det som positivt när läkaren 

närvarade vid inledandet av sederingen. Om ytterligare en medlem i vårdteamet närvarar när 

den palliativa sederingen inleds skulle den emotionella bördan på en enskild person kunna 

minska. När en enhet har en patient som är palliativt sederad behövs rutiner för att ge 

personalen möjlighet till gemensam reflektion. Resultatet visade att organiserade träffar för 

diskussion och reflektion kring arbetet med palliativ sedering var ett viktigt stöd för 

sjuksköterskorna. Att söka stöd hos sina kollegor verkar vara ett viktigt sätt för sjuksköterskor 

att ta hand om sig själva, i enlighet med Watsons (2008) caritasprocess ett kärleksfullt och 

omsorgsfullt sinnelag.  

 

Rutiner och riktlinjer 

Våra resultat antyder att arbetet med palliativ sedering kan innebära etiska och emotionella 

utmaningar för sjuksköterskor. Vi anser att tydliga arbetsdokument med rutiner och riktlinjer 

för vårdpersonal skulle kunna utgöra ett betydande stöd att luta sig mot under arbetet med 

palliativ sedering. Om vårdpersonal arbetar utifrån sådana dokument bör dessutom 

patientsäkerheten öka. Svenska Läkaresällskapet har utformat etiska riktlinjer för palliativ 

sedering år 2010. Som ett komplement till de etiska riktlinjerna efterfrågar vi svenska 
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riktlinjer av mer praktisk karaktär att stödja sig mot i det kliniska arbetet med palliativ 

sedering. Dessa riktlinjer bör genomsyras av ett personcentrerat förhållningssätt. 

    Patel et al. (2012) har föreslagit komponenter för riktlinjer utifrån fokusgrupper med 

sjuksköterskor som arbetat med palliativ sedering. Sjuksköterskorna i studien beskrev att 

riktlinjer kring palliativ sedering skulle innebära en ovärderlig resurs för vårdpersonalen. En 

sjuksköterska uppgav att sjuksköterskornas vanligaste klagomål var att de utan riktlinjer 

kände sig obekväma och rädda inför att iordningställa höga doser av sederande läkemedel. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att riktlinjer bör innehålla kriterier för att behandlas med 

palliativ sedering samt instruktioner för iordningsställande och spädning av läkemedel. 

Riktlinjer skulle säkerställa klinisk kompetens, göra det möjligt att nå konsensus kring 

patientens vårdplan samt minimera systemrelaterade problem inom vårdinstitutionen. De 

föreslagna komponenterna för riktlinjer var förmåga att definiera palliativ sedering, faktorer 

som avgör vem som är lämplig att sedera, nödvändiga färdigheter för att administrera 

palliativ sedering, riktlinjer för tillvägagångssätt vid administrering av palliativ sedering 

samt utbildning om palliativ sedering och palliativ vård. Dessa komponenter tycker vi är 

relevanta och användbara i utformandet av framtida riktlinjer för arbete med palliativ 

sedering. 

Utifrån vårt resultat och Patel et al. (2012) föreslår vi ett antal områden som bör inkluderas 

i framtida riktlinjer för arbete med palliativ sedering (se figur 1). Områdena är patient, 

närstående, behandling samt personal. Dessa samverkar för att uppnå en fridfull död för alla 

inblandade. Arbetet bör ske i en kontext där samarbete i ett multiprofessionellt palliativt 

vårdteam och god palliativ vård är centralt. Riktlinjer rörande patienten bör inkludera vikten 

av patientens behov och önskningar samt tydliga indikationer och kriterier för sedering. 

Framtida riktlinjer bör inkludera vikten av dialog med patient och närstående samt hänsyn till 

deras delaktighet och välbefinnande. Kunskapsunderlag kring behandlingen bör innehålla 

definition, syfte och instruktioner om tillvägagångssätt. Riktlinjer rörande personal bör 

tydliggöra yrkesgruppernas ansvarsområden samt belysa vårdteamets delaktighet i beslut om 

palliativ sedering. Vi anser att minst två medlemmar ur vårdteamet bör närvara vid inledning 

av palliativ sedering och att detta ska tydliggöras under denna kategori. Vidare bör vikten av 

reflektion, diskussion och utbildning för personal om palliativ sedering framgå. 
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Figur 1. Viktiga områden för arbete med palliativ sedering 

 

Implikationer för utbildning och klinik 

Palliativ sedering behöver tas upp under sjuksköterskeutbildningen för att förbereda 

sjuksköterskor på att eventuellt arbeta med behandlingen. Sjuksköterskestudenter bör ges 

möjlighet att reflektera kring palliativ sedering ur ett etiskt perspektiv samt tillhandahållas 

vetenskapliga fakta rörande behandlingen för att minska risken för missförstånd vad gäller 

intention och effekt. Vidare bör personal som i sitt arbete kan möta döende patienter få 

kunskap om palliativ sedering såväl som möjlighet till reflektion, vilket kan ske genom 

fortbildning och reflektionsträffar. Information om palliativ sedering bör inte begränsas till 

palliativa avdelningar eftersom palliativ vård ska kunna utföras inom olika vårdformer. 

    Det finns ett behov av stöd till de sjuksköterskor som genomför palliativ sedering. 

Sjuksköterskan ska inte behöva initiera sederingen på egen hand och därför bör det finnas 

möjlighet att vara minst två närvarande ur personalgruppen. Rutiner på arbetsplatsen kring 

reflektion och diskussion av förekommande fall av palliativ sedering kan ytterligare stötta 

vårdteamet. Socialstyrelsen bör utforma svenska riktlinjer kring förfarandet av palliativ 

sedering som grundas i vetenskap och riktar sig till all hälso- och sjukvårdspersonal. 
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Förslag till fortsatt forskning     

Det finns en väldigt begränsad mängd forskning som undersöker sjuksköterskors erfarenheter 

av palliativ sedering. Det behövs mer forskning på ämnet både internationellt och i Sverige. 

Olika former av stöd tycks vara en viktig faktor i hur sjuksköterskorna upplever att arbeta 

med palliativ sedering. Mer specifik forskning om vilket sorts stöd sjuksköterskor önskar i sitt 

arbete med palliativ sedering behövs för att kunna utveckla rutiner kring detta. Utifrån fallen i 

de belgiska studierna där palliativ sedering övergick i eutanasi vore det intressant att belysa 

hur sjuksköterskor upplever en sådan skiftning från symtomlindring till avslutande av liv. 

 

Slutsats     

Sjuksköterskorna uppgav att palliativ sedering ofta användes för att ge patient, närstående och 

personal ett fridfullt slut. Patientens önskningar var en viktig aspekt och att sedera en patient 

som inte kunnat delta i beslutet om palliativ sedering upplevdes som svårt för 

sjuksköterskorna. Gränsen mellan palliativ sedering och eutanasi kunde bli diffus, särskilt om 

höga doser läkemedel användes eller om doserna ökades oproportionerligt. Det fanns en 

rädsla för att palliativ sedering påskyndade patientens död. Många sjuksköterskor var 

delaktiga i beslutet att inleda sedering och att inte få delta i beslutet beskrevs av vissa som 

frustrerande. Kommunikation inom teamet lyftes fram som en viktig faktor för hur 

sjuksköterskorna upplevde palliativ sedering och att jobba i ett multidisciplinärt team gav 

sjuksköterskorna självförtroende. Tydliga riktlinjer och organiserat stöd behövs för att minska 

den emotionella bördan på den enskilda sjuksköterskan. Framtida riktlinjer bör utgå från 

områdena patient, närstående, behandling och personal samt genomsyras av ett 

personcentrerat förhållningssätt.  
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Sterckx, S., 

Smets, T., 
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Rietjens, A. C. 
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Similarities and 
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continuous sedation until 

death and euthanasia – 

professional caregivers’ 
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experiences: A focus 

group study. 

2012, Belgien, 

Palliative 

Medicine 
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uppfattning om 

likheter och 

skillnader mellan 

palliativ sedering 

och eutanasi.   

Kvalitativ metod 

Urval: 20 deltagare 

varav 12 

sjuksköterskor 

Data: Fokusgrupper 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys     

Skillnad på palliativ sedering och 

eutanasi utifrån patienters preferenser 

och önskemål, beslutsfattande och 

intention. Ibland blir gränsen mellan de 

två suddig, speciellt när doseringen 

ökas oproportionerligt eller när 

patienter med längre förväntad 

livslängd sederas. 

 Hög 

Anquinet, L., 

Rietjens, A. J., 

Mathers, N., 

Seymour, J., 

van der Heide, 

A. & Deliens, L. 

Descriptions by general 

practitioners and nurses 

of their collaboration in 

continuous sedation until 

death at home: in-depth 

qualitative interviews in 

three European 

countries. 

2015, Belgien, 

Nederländerna, 

Storbritannien, 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management   

Att undersöka 

läkares och 

sjuksköterskors 

beskrivningar av 

deras samarbete, 

roller och ansvar 

under processen 

för palliativ 

sedering i 

hemmiljö i 

Belgien, 

Nederländerna 

Kvalitativ metod 

Urval: 51 deltagare 

varav 26 

sjuksköterskor 

Data: Djupintervjuer 

Analys: Jämförande 

konstantanalys enligt 

Straus & Corbin     

I Belgien och Nederländerna var det 

oftast läkaren som fattade beslut om 

palliativ sedering, medan i 

Storbritannien uppmuntrade oftast 

sjuksköterskan läkaren att sätta in 

palliativa läkemedel och bestämde när 

de skulle användas. Sjuksköterskor i 

alla tre länder beskrev att de ofta 

utförde och övervakade sederingen, 

vilket de upplevde som en emotionell 

börda, relaterat till osäkerhet angående 

om palliativ sedering förkortade 

 Hög 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

och Storbritannien patientens liv. 

Beel, C. A., 

Hawranik, G. 

P., McClement, 

S. & Daeninck, 

P. 

Palliative sedation: 

nurses' perceptions. 

2006, Kanada, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Att utforska 

sjuksköterskors 

kunskap, attityder 

och meningen 

sjuksköterskorna 

tillskrev 

användningen av 

palliativ sedering 

hos döende vuxna 

patienter 

Kvalitativ metod 

Urval: 10 

sjuksköterskor 

Data: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

enligt Streubert & 

Carpenter 

Det fanns osäkerhet kring definitionen 

av palliativ sedering. Några 

sjuksköterskor uttryckte osäkerhet 

kring att använda palliativ sedering för 

att lindra existentiellt lidande. En 

prioritet var behovet att skapa 

välbefinnande för patienten, men 

också för närstående och 

sjuksköterskor som led av att se 

patienten lida. Det var lättare att initiera 

palliativ sedering om patient, 

närstående och teamet var redo för 

det. Ett delat beslut om sedering var 

lättare att fatta. 

 Medelhög 

Inghelbrecht, 

E., Bilsen, J., 

Mortier, F. & 

Deliens, L. 

Continuous Deep 

Sedation Until Death in 

Belgium: A Survey 

Among Nurses 

2011, Belgien, 

Journal of Pain 

and Symptom 

Management 

Att studera 

kommunikationen 

kring palliativ 

sedering mellan 

sjuksköterskor 

och närstående, 

Kvantitativ metod 

Urval: 1678 

sjuksköterskor 

(svarsfrekvens 

75.8%) 

Data: Enkät 

Positiv utvärdering av samarbetet med 

läkaren korrelerade med om beslutet 

om palliativ sedering togs gemensamt 

samt om det fanns informationsutbyte 

kring palliativ sedering. Palliativ 

sedering upplevdes som avsedd att 

 Hög 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

patienter och 

läkare samt hur 

sjuksköterskor 

upplever palliativ 

sedering 

Analys: Fisher’s 

exact test, logistisk 

regressionsanalys 

delvis påskynda döden i 48.4 % av 

fallen och avsedd att explicit påskynda 

döden i 28.4 % av fallen. Möjlig eller 

säker förkortning av patientens liv 

uppskattades ha skett i 95.6 % av 

fallen. 

Nilsson, Å. & 

Tengvall, C. 

One Last Opportunity 

Swedish Nurses’ 

Experiences of Palliative 

Sedation 

2013, Sverige, 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Nursing 

Att belysa 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

palliativ sedering i 

svensk palliativ 

specialistvård 

Kvalitativ metod 

Urval: 14 

sjuksköterskor 

Data: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

enligt Burnard 

Det rådde osäkerhet bland 

sjuksköterskorna kring definition och 

terminologi. Även om läkaren alltid tog 

beslutet om palliativ sedering sa 

många sjuksköterskor att de kunde 

influera beslutet och att det ses som ett 

teambeslut. Stöd från jobbet, 

kollegorna och i vissa fall familjen var 

viktigt. När patienten inte kan 

kommunicera upplevde 

sjuksköterskorna svårigheter. Palliativ 

sedering beskrevs som ett tabu, när 

det diskuterades med patienter 

användes omskrivande uttryck. Ibland 

kändes gränsen mellan palliativ 

sedering och eutanasi suddig. 

 Hög 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

Sjuksköterskorna tillskrev media en 

negativ roll då de gav en vinklad bild 

av att palliativ sedering som likställt 

med eutanasi. 

Rietjens, A. C. 

J., Hauser, J., 

van der Heide, 

A. & Emanuel, 

L. 

Having a difficult time 

leaving: experiences and 

attitudes of nurses with 

palliative sedation. 

2007, USA 

Palliative 

medicine 

 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av och 

attityder mot 

palliativ sedering 

Kvalitativ metod 

Urval: 16 

sjuksköterskor  

Data: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Jämförande 

konstantanalys 

I de beskrivna fallen användes palliativ 

sedering primärt för att lindra fysiska 

symtom. Andra samtidiga anledningar 

var icke-fysiskt lidande, patientens 

önskningar och närståendes lidande. 

Alla sjuksköterskor tyckte palliativ 

sedering bidragit positivt till kvaliteten 

på patientens sista tid i livet. Vissa 

sjuksköterskor ansåg inte att palliativ 

sedering påskyndat patientens död; 

vissa trodde att det kan ha påskyndat 

döden men att det var rättfärdigat då 

det var det enda sättet att lindra 

lidandet; vissa tyckte att det låg nära 

eutanasi och dessa tyckte det var svårt 

att vara involverad i användningen. 

 Hög 

Tringali, D., The perspective of the 2013, Italien, Att utforska det Kvalitativ metod Förutom lidande och fysisk smärta var  Medelhög 
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Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

 

Resultat Kvalitet 

Lauro-Grotto, 

R. & Papini, M. 

nursing staff on terminal 

sedation in pediatric 

onco-hematology: A 

phenomenologic-

hermeneutic study. 

Palliative and 

Supportive 

Care 

 

subjektiva 

perspektivet på 

palliativ praktik i 

tre olika grupper 

av sjuksköterskor 

inom pediatrisk 

onko-hematologi 

Urval: 41 

sjuksköterskor 

Data: 

Semistrukturerad 

enkät med öppna 

frågor samt 

gruppmöten 

Analys: Tematiskt 

innehållsanalys 

en viktig anledning till palliativ sedering 

att barnet skulle slippa insikten om att 

döden var nära och oundviklig. 

Föräldrarnas önskemål om sedering 

var centralt. Det fanns en oro att 

palliativ sedering förkortade patientens 

liv, men detta sågs av somliga som 

oviktigt i kontrast till patientens lidande. 

Sjuksköterskorna i hemsjukvården såg 

i större utsträckning till patientens 

önskningar och framhöll kollektivt 

beslutsfattande i teamet. 

Venke Gran, S. 

& Miller, J. 

Norwegian nurses' 

thoughts and feelings 

regarding the ethics of 

palliative sedation. 

2008, Norge, 

International 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

Att utforska om 

sjuksköterskor 

såg palliativ 

sedering som ett 

etiskt problem 

eller inte; om så 

varför det kändes 

som att det 

utgjorde ett 

problem.   

Mixad metod 

Urval: 73 

sjuksköterskor 

Data: enkät med 

stängda och öppna 

frågor 

Analys: Deskriptiv 

statistik samt 

innehållsanalys 

Palliativ sedering blev etiskt 

problematiskt när patienten inte var 

involverad i beslutet, när närstående 

hade fortsatta behov av att 

kommunicera med patienten och när 

sjuksköterskor var osäkra kring hur 

symtomlindringen fungerade när 

patienten inte kunde kommunicera. 

Vissa sjuksköterskor såg palliativ 

sedering som etiskt oproblematiskt 

 Hög 
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eftersom målet är att ge patienten en 

värdig död. 

de Vries, K. & 

Plaskota, M. 

Ethical dilemmas faced 

by hospice nurses when 

administering palliative 

sedation to patients with 

terminal cancer 

2016, England, 

Palliative and 

supportive care 

Att undersöka 

erfarenheter hos 

hospice-

sjuksköterskor av 

palliativ sedering 

som ett sätt att 

kontrollera 

rastlöshet hos 

palliativa 

cancerpatienter 

Kvalitativ metod 

Urval: 7 

sjuksköterskor 

Data: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: 

Fenomenologisk 

ingång och analys 

enligt Colaizzi 

Den främsta anledningen till palliativ 

sedering var att facilitera en fridfull 

död. Etiska dilemman var kopplade till 

läkemedelsanvändning, oro att 

sjuksköterskan hade orsakat döden, att 

söva yngre personer, begäran om 

sedering från patient och närstående 

samt närståendes syn på hospice som 

ett ställe där döden påskyndas. Det 

fanns behov av stöd från teamet i 

beslutsfattande och för att hantera 

emotionellt svåra situationer som 

upplevts. 

 Hög 

Zinn, L. C. & 

Moriarty, D. 

Nurses’ Perceptions of 

Palliative Sedation in a 

Scottish Hospice An 

Exploratory Study 

2012, 

Skottland, 

Journal of 

Hospice and 

Palliative 

Nursing 

Att beskriva hur 

sjuksköterskorna 

förstod termen 

palliativ sedering, 

att utforska vem 

som avgör vad 

Kvalitativ metod 

Urval: 5 

sjuksköterskor 

Data: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Palliativ sedering kunde vara 

nödvändigt för att säkerställa en fridfull 

död. Det kunde också vara ett sätt att 

ge lindring till närstående och personal 

som annars fick se patienten i 

outhärdligt lidande. Sjuksköterskorna 
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som är outhärdligt 

lidande samt att 

undersöka om 

sjuksköterskor 

upplever något 

obehag relaterat 

till att söva ner 

patienter och 

vilket stöd som 

erbjuds dem 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys 

enligt Burnard 

diskuterade olika etiska principer i 

förhållande till beslutsfattandet. Att 

jobba i team gav självförtroende i 

beslutet. Sjuksköterskorna fick stöd av 

teamet och via reflektionsstunder. 
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