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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Inom intensivvården råder en kurativ vårdkultur, målet är att patienter ska 

botas. Dock sker nästan en femtedel av alla dödsfall i Sverige inom 

intensivvården. Således är behovet av kvalificerad palliativ vård betydande, 

men forskning visar att vården i dagsläget har svårt att möta dessa behov. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter palliativt inom 

intensivvård. 

Metod: En integrativ litteraturöversikt baserad på tolv kvalitativa vetenskapliga 

artiklar. 

Resultat: Tre teman konstruerades: strävan efter att skapa en värdig död, hinder för en 

värdig död och faktorer som främjar en värdig död. 

Diskussion: Författarna har utifrån valda delar i Watsons Caring Science omvårdnadsteori 

i relation med tidigare forskning, diskuterat de fynd de ansåg varit mest 

intressanta.   

Nyckelord: 
Palliativ vård, Vård i livets slutskede, Intensivvård, Sjuksköterskor, 

Upplevelser.  

 

 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: The intensive care has a curative caring culture, and the goal is to cure 

patients. Even so, one fifth of the deaths in Sweden happen within the 

intensive care. This makes the need for qualified palliative care apparent, 

though research shows that current care fails to meet these needs 

Aim: To describe nurses experiences of providing palliative care in an intensive 

care context. 

Method: An integrative literature review based on twelve qualitative scientific 

articles. 

Results: Three themes were constructed:  striving to create a dignified death, 

barriers to a dignified death and factors that promote a dignified death. 

Discussion: Based on selected parts of Watson's Caring Science Nursing Theory and in 

relation to other research, the results considered to be of highest interest is 

discussed. 

Keywords: 
Palliative Care, End of Life Care, Intensive Care, Nurses, Experiences. 
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1. Inledning 

Författarna har båda två erfarenheter av att vara närstående i palliativ vård, den ena som 

hemvårdare och den andra som närstående till patient på onkologisk avdelning samt senare på 

kommunalt korttidsboende. Sålunda har vi bildat oss en uppfattning om vad palliativ vård är, 

ur ett närståendeperspektiv. Under vår kliniska praktik och vid timvikariat har vi båda erfarit 

att som vårdpersonal möta och vårda patienter palliativt i en sjukhuskontext. Vår upplevelse 

är att avdelningens fokus på kurativ (botande) vård samt ofta höga tempo medför att den 

döende och dennes närstående riskerar att hamna i skymundan. Som blivande sjuksköterskor 

tillika medmänniskor upplevde vi frustration och stress över detta. Det väckte i sin tur ett 

intresse för att utforska sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård inom den traditionellt 

kurativa vården, i föreliggande studie representerat av intensivvården. 

 

2. Bakgrund 

Inom hälso- och sjukvården kan övergången från kurativ till palliativ vård vara svår för 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal (Glimelius, 2012). Beslutet kan kännas som ett 

misslyckande då det initiala målet med vården har varit att bota patienten. 

Intensivvårdsavdelningar utgör platsen för cirka 19 procent av de omkring 90 000 dödsfall 

som sker årligen i Sverige (Socialstyrelsen, 2017). Det innebär att transitioner från kurativ till 

palliativ vård genomförs förhållandevis ofta inom denna kontext. Tidigare forskning har 

påvisat faktorer som försvårar denna transition (Badger, 2005). Exempel på sådana faktorer 

kan vara patientens ålder samt bristande sjukdomsinsikt hos närstående. En annan svårighet är 

bristande kunskaper om patientens egna önskningar, speciellt när personen inkommit till 

avdelningen via akutvården. Tillgång till vårdplan och annan bakgrundsinformation kan då 

saknas. Vidare kanske patienten inte har varit vid fullt medvetande sedan ankomsten. 

  

2.1. Intensivvård 

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (2015) skriver att “med intensivvård avses 

övervakning, diagnostik, behandling och omvårdnad av patienter med svåra, ej sällan 

livshotande, sjukdomar eller skador” (s. 3). Vårdformen uppstod under 1950-talet och 

avdelningarna har kommit att karaktäriseras av en stor mängd teknisk utrustning som ska 

underlätta intensivvårdens fokus: att få patienten att överleva (Fridh, 2009). Framväxten av 

intensivvården skedde parallellt med att sjukvården flyttade in till sjukhus och överlag blev 

mer teknologisk och medicinskt fokuserad (Ternestedt & Andershed, 2013). I denna 
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vårdmiljö försvinner lätt helhetssynen i omvårdnaden av patienten och den subjektiva 

hälsoupplevelsen får stå tillbaka till förmån för den objektiva, strikt medicinska synen på 

patienten (Almerud, Alapack, Fridlund, & Ekebergh, 2007). I Sverige finns det fyra 

kategorier av intensivvård, från allmänna intensivvårdsavdelningar med störst resurser och 

kompetens vid exempelvis universitetssjukhusen till avdelningar för så kallad 

intermediärvård (Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, 2015). Den sistnämnda 

vårdformen är avsedd för de patienter vars vårdbehov kräver mer resurser än en vanlig 

vårdavdelning kan erbjuda, men inte fullt så mycket resurser som inom en 

intensivvårdsavdelning. 

 

2.2. Palliativ vård och vård i livets slutskede 

Framväxten av den ovan beskrivna sjukhusvården (inklusive intensivvården) och dess fokus 

på överlevnad och bot fick effekten att när döden väl infann sig sågs den som ett 

misslyckande (Ternestedt & Andershed, 2013). Döende patienter och deras närstående blev 

ointressanta när den medicinska vetenskapen ansåg att det inte fanns mer att göra. Som 

motreaktion på denna utveckling föddes det som kom att bli den moderna hospicerörelsen. 

Begreppet hospice stammar ur det latinska ordet för “gästfrihet” och syftar på en plats för vila 

och skydd. Den mer allmänna betydelsen kom dock att i modern tid syfta på en plats där 

döende personer kan få respit. Dame Cicely Saunders anses vara grundare till den moderna 

hospicerörelsen och startade 1967 världens första hospice – St. Christopher’s. Under årtiondet 

innan öppnandet ägnade sig Saunders åt forskning, bland annat kring smärta och 

smärtlindring. Hon skapade begreppet “total smärta” och avsåg med det alla former av 

lidande som en döende person kan uppleva: fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och existentiellt. 

Den helhetssyn på människan som Saunders förespråkade har blivit en grundsten i dagens 

palliativa vård. 

Nutida palliativ vård ska vara baserad på ett förhållningssätt som “syftar till att förbättra 

livskvaliteten för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom 

tidig upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom” (WHO, 2002). 

Ternestedt sammanställde 2007 på uppdrag av Socialstyrelsen, en rapport med syftet “att 

belysa den svenska forskningen om vård i livets slutskede” (s. 7). I avsnittet om personalens 

upplevelser problematiseras svårigheten i att ge en adekvat palliativ vård utanför den 

specifika hospicekontexten. Rapporten konstaterar även att det finns en skillnad mellan 
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samhällets syn på hur vård i livets slutskede bör vara och hur den faktiskt utförs. Denna 

diskrepans innebär att vården inte når upp till de föreställningar och riktlinjer som finns. Det 

riskerar att bli en stressfaktor för den personal som vårdar personer i livets slutskede, oavsett 

vårdform. Det framkommer dock att stressen är större i de vårdkontexter där en tydlig 

vårdfilosofi för palliativ vård saknas. Nyare forskning bekräftar detta, och visar rentav på att 

sjuksköterskor inom den specifika palliativa vården generellt upplever stress i mindre 

utsträckning än inom andra vårdformer (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). 

Socialstyrelsen (2013) beskriver hur den palliativa vården ofta delas upp i två skeden, den 

tidiga palliativa fasen som genom en övergång ersätts av en sen palliativ fas, där döden 

bedöms inträffa inom en överskådlig framtid. Övergången markeras av ett så kallat 

brytpunktssamtal. Socialstyrelsen benämner vården i den senare fasen som “palliativ vård i 

livets slutskede” (s. 19). Det är den vården som kommer att ligga i fokus för artiklarna i denna 

litteraturöversikt, med särskild tonvikt på intensivvård. 

 

2.3. Sjuksköterskan i intensiv- och palliativ vård 

 Vid en granskning av kompetensbeskrivningarna för specialistsjuksköterskeutbildningarna 

i intensiv- respektive palliativ vård framträder en bild av två avsevärt olika inriktningar 

(AnIva & SweNurse, 2012; SFPO & SweNurse, 2008). Detta är knappast förvånande 

eftersom det handlar om olika specialiteter, men det tydliggör vilka förväntningar de olika 

vårdformerna har på de sjuksköterskor som skall utföra respektive vård. Det förekommer 

likheter mellan beskrivningarna, då båda lyfter vikten av att stödja självbestämmande hos 

patienter, integrera närstående i vården, ge stöd och information i livets slutskede samt 

bemöta och hantera sorgereaktioner. Kompetensbeskrivningen för specialistsjuksköterskor 

inom palliativ vård (SFPO och SweNurse, 2008) går dock längre och djupare i sitt fokus på 

döendet, vilket kan exemplifieras med att sjuksköterskor inom palliativ vård bland annat ska 

“initiera och medverka i brytpunktssamtal” (s. 9). Vidare finns krav på att kunna samtala om 

döden, att kunna skapa ändamålsenliga och estetiska vårdmiljöer samt att ha en fördjupad 

kunskap om olika kulturers traditioner om döendet och döden. Kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskor (AnIva & SweNurse, 2012) lyfter också vikten av att kunna 

bemöta och stötta personer från olika kulturer, men inte konkret kopplat till döden.  

En intressant skillnad relaterat till sjuksköterskors roll är att den palliativt utbildade 

sjuksköterskan (SFPO & SweNurse, 2008) skall ha förmågan att “identifiera egna och andras 

reaktioner före, under och efter döden” (s. 9). Denna formulering visar att det finns ett 
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identifierat behov av – och krav på – självreflektion och -insikt hos sjuksköterskor med denna 

utbildning. Något motsvarande finns inte i kompetensbeskrivningen för 

intensivvårdssjuksköterskor (AnIva & SweNurse, 2012).  

I en svensk studie konstaterar forskarna att den tillgängliga vårdmiljön och kompetensen 

inom intensivvården inte kan möta de behov patienter som vårdas palliativt har (Thulesius, 

Håkansson & Pettersson, 2003). De beskriver en obalans som uppstår redan i det faktum att 

patienten är dödligt sjuk, och inte vill något hellre än att bli frisk. Med avstamp i denna 

definitiva obalans ska sjuksköterskan möta patienten och ställa dennes behov mot befintliga 

resurser, tillgänglig kompetens och kliniska prognoser. Att upprätthålla denna balans inom 

intensivvårdsavdelningar kan vara utmanande då fokus på dessa avdelningar i första hand 

ligger på det tekniska, medicinska och fysiska vårdarbetet, inte den psykosociala 

omvårdnaden (Burr, 2001). I stressande situationer har det visat sig att den integrerande och 

sociala aspekten av sjuksköterskornas omvårdnad lätt försvinner. De kan exempelvis vid 

frågor från närstående ge svar som ligger på en teknisk eller medicinsk nivå som överstiger 

den hos personen de pratar med. Detta riskerar att medföra att personen känner sig exkluderad 

vid en redan för denne potentiellt kritisk tidpunkt i vårdprocessen. Relaterat till detta finns 

forskning som indikerar att vårda döende patienter utanför en specifik palliativ kontext kan 

medföra stress hos sjuksköterskor (Ternestedt et al., 2017; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

2.4. Upplevelser – en reflektion 

Svensk ordbok definierar upplevelse som att “vara med om (något) som direkt berörd part” 

och erfara som att “genom egen upplevelse bli medveten om något sammanhang” eller “få 

kunskaper om något” (Svenska Akademien & Göteborgs universitet, 2009). Då det förra ordet 

finns med för att beskriva det senare kan det konstateras att de har beröringspunkter och en 

relation till varandra. Eftersom majoriteten av de artiklar som använts för datainsamling var 

på engelska var dessutom de engelska begreppen av intresse. Den engelska översättningen av 

upplevelse är experience vilket är samma ord som för översättningen av erfarenhet (Berglund, 

2010). Kopplingen framstår här som ännu tydligare. 

När vetenskaplig forskning ska närma sig upplevelser görs det ofta genom hermeneutiken 

(Ödman, 2017). Hermeneutiken handlar mycket förenklat om att “tolka och förstå” (s. 13). Ett 

sätt att beskriva det är att målet för en hermeneutiker är att återskapa någon annans 

upplevelsevärld. Inom detta fält sägs att upplevelser påverkas av vår självuppfattning och 

sättet som vi som människor förhåller oss till vår tillvaro. En upplevelse kan alltså sägas vara 
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något subjektivt, unikt för varje individ. Precis som när en sjuksköterska vill få insikt i och 

bättre förstå en patients livsvärld (Dahlberg & Segesten, 2010) är det av vikt för en forskare 

som vill studera upplevelser hos sjukssköterskor att närma sig data med öppenhet och ha i 

minnet att det är ett forskningssubjekt som studeras. 

 

2.5. Problemformulering 

Sjuksköterskor inom intensivvård ställs inför speciella situationer när de ska vårda döende 

patienter i en högteknologisk miljö, präglad av högt tempo och kurativ vårdkultur. Då denna 

vårdkontext frångår den traditionella hospicemiljön komplicerar den möjligheten till en god 

sen-palliativ vård. Det är av intresse att få en ökad förståelse för hur sjuksköterskor upplever 

att vårda döende patienter i denna kontext, och vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete. En insyn i sjuksköterskors upplevelser av att uföra palliativ vård inom 

intensivvården kan i förlängningen eventuellt bidra till en förbättring av den palliativa vården 

i denna kontext. 

 

3. Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter palliativt inom intensivvård. 

 

4. Teoretiska utgångspunkter 

Till denna litteraturöversikt användes Jean Watsons ”Caring Science” som den teoretiska 

referensramen (Watson, 2008). Fundamenten i hennes teori är (universell) kärlek, respekt och  

mänsklig värdighet. När Watson 1979 introducerade det hon valde att kalla Carative Factors 

var det en anspelning och replik på Curative Factors, som traditionellt använts inom 

medicinsk vetenskap. Hennes ambition var att etablera omvårdnad som en självständig 

disciplin, profession och vetenskap, avskild men komplementär till den kurativa medicinska 

vetenskapen. Hon menade att dessa karativa faktorer beskrev den omvårdnad många 

sjuksköterskor redan utförde, men att arbetet behövde tydliggöras och definieras för att inte 

professionen skulle betraktas som och reduceras till “kunniga tekniker i ett teknokurativt 

medicinvetenskapligt ramverk” (s. 3, fritt översatt). Till skillnad från det kurativa finns inom 

ramen för det karativa även en öppenhet för att döden kan vara någonting värdigt, och ibland 

det mest humana. 

Författarna till denna litteraturöversikt tycker sig kunna se att mötet mellan dessa två 

discipliner sätts på sin spets när en sjuksköterska inom högteknologisk intensivvård skall 
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utföra den holistiska och ofta existentiella omvårdnad som krävs för att möta en döende 

människas alla behov. 

 

4.1. Caritas-medvetenhet 

De tio karitativa faktorerna har sedan 1979 utvecklats till tio Caritas-processer (Watson, 

2008). Förenklat kan processerna beskrivas som aspekter av det Watson benämner Caritas-

medvetenhet. Kärnan i denna medvetenhet är förmågan att stanna i nuet, att vara autentiskt 

närvarande (authentically present) i det innevarande ögonblicket. Vidare ligger fokus på att 

vara meningssökande i allt som sker. Exempel på områden som caritasprocesserna berör är att 

utveckla och upprätthålla stöttande-tillitsfulla relationer (4), att stötta och stanna i patientens 

uttryck av både negativa och positiva känslor (5), använda alla tillgängliga kreativa metoder 

i omvårdnaden och hänge sig åt genuint ut- och inlärande med fokus på varande och 

meningsskapande (6, 7) samt skapa en helande miljö på alla nivåer (8). I Caritas framträder 

en sjuksköterska som vågar ge sig in i omvårdnaden (och livet) med medvetenhet om att alla 

inblandade kommer att påverkas av dennes handlingar och sättet de utförs på. 

 

4.2. Transpersonell vårdande relation 

Guidad av ovan beskrivna medvetenhet får mötet mellan sjuksköterska och patient 

(närstående/andra) en transpersonell karaktär (Watson, 2008). Watson beskriver 

transpersonell som att närvaron i mötesögonblicket har potential att göra det till en vändpunkt 

i de inblandades liv. Hon menar alltså att om mötet sker autentiskt så kommer det som sker 

där påverka både sjuksköterskan och patienten på ett sätt som gör att ögonblicket lever vidare 

i båda deras liv och in i framtiden. 

En sjuksköterska som bär med sig caritas-medvetenheten är angelägen om den andres inre 

livsvärld och upplevelse av mening (Watson, 2008). Det medför att sjuksköterskan har en 

högre känslighet när det kommer till att läsa av sammanhang, samt är mer benägen att kliva in 

och stanna i någon annans referensram (process 7). Watson skriver att det kan framstå som 

mer krävande arbete, men hävdar att det tvärtom kan leda till att vårdbördan reduceras. 

Orsaken är att de vårdinsatser som faktiskt görs är mer precisa, fokuserade och lämpliga för 

patienten då sköterskan gjort en bättre uppskattning av behoven. En annan effekt är att 

omvårdnaden upplevs mer tillfredsställande för både patient och sköterska.  

I föreliggande studie diskuterades resultatet utifrån Watsons begrepp transpersonell 

vårdande relation och caritas-medvetenhet med särskilt fokus på caritasprocess 4, 5, 6, 7 & 8. 



 
 7 (33) 

 

 

 

5. Metod 

Studien var en litteraturöversikt som genomfördes i enlighet med den integrativa analysmetod 

som presenteras i Friberg (2012). Det innebar att kunskap söktes, analyserades och 

sammanställdes av författarna för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte. Denna metod 

valdes för att genom tidigare forskning få en insyn i det aktuella kunskapsläget för det valda 

ämnet. 

 

5.1. Datainsamling 

Sökningar efter de vetenskapliga artiklarna gjordes i de breda databaserna CINAHL Complete, 

PsychINFO, PubMED och Nursing & Allied Health Database som samtliga samlar artiklar 

kring vårdvetenskap (Forsberg & Wengström, 2016; ProQuest, u.å.). Vidare gjordes en 

fritextsökning i Discovery, en metatjänst som söker i ett flertal databaser (Ersta Sköndal 

Bräcke Högskola, u.å.). Författarna använde sig av de olika databaserna för att kunna få en 

djupare insyn i det valda ämnet. För att kunna kombinera (AND), inkludera (OR) och 

exkludera (NOT) sökord användes Boolesk söklogik (Östlundh, 2012). De sökord som 

inkluderades var palliative care, end of life care, intensive care unit, nurses experience och 

nurses attitudes. En kombination gjordes genom att ämnesorden ”palliative care”, ”intensive 

care unit” och ”nurses experince” sammankopplades genom att använda “AND” och/eller 

“OR”. De olika formuleringarna och begreppen varierar mellan artiklarna, varför synonyma 

begrepp användes i olika variationer för att minimera risken att missa relevanta artiklar. 

Urvalet begränsades med filter Full text och Peer reviewed, för att uteslutande finna de 

artiklar som var tillgängliga i sin helhet och höll en adekvat vetenskaplig nivå för 

litteraturöversikten. Vidare gjordes begränsningar språkligt till engelska, svenska eller 

norska/danska artiklar, detta då författarna skulle kunna förstå och bearbeta dem på ett 

fullgott sätt. För att resultatet skulle bli relevant för en svensk kontext begränsades artiklarna 

till att gälla palliativ vård i västvärlden. Detta gjordes då vårdsystem samt sociokulturella 

aspekter på palliativ vård kan te sig olika runt om i världen. Gallringen skedde genom att 

studiernas ursprungsland kontrollerades manuellt. För att kunna hålla en adekvat vetenskaplig 

relevans inkluderades enbart artiklar från de senaste tio åren (2008-2017). Artiklar som 

behandlar pediatrisk vård exkluderades, då barn som vårdas palliativt skiljer sig från vuxna 

som vårdas palliativt (Socialstyrelsen, 2013). Då syftet sökte upplevelser sållades kvantitativa 

studier bort manuellt. 
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När kombinationer av sökord, begränsningar och boolesk söklogik resulterat i en träfflista, 

lästes samtliga titlar. Artiklar vars titlar framstod som intressanta för syftet noterades, och 

artiklarnas abstract lästes. I de fall artiklarnas abstract bedömdes relevant lästes studien i sin 

helhet, för att utröna om de passade litteraturöversiktens syfte. De sökord och sökvägar som 

iordningställdes under augusti och september månad 2017, resulterade efter ovanstående 

filtreringsprocess i de valda artiklarna (se bilaga 1).  

 

5.2. Dataanalys 

Analysen till denna litteraturöversikt gjordes genom att artiklarna granskades noggrant av 

författarna för att förstå innehållet, där resultatet sedan syntetiserades (Friberg, 2012). Det 

inledande steget innebar att de båda författarna individuellt läste artiklarna i sin helhet 

upprepade gånger för att identifiera och plocka ut begrepp och uttryck som beskrev och 

representerade sjuksköterskornas upplevelser. Sedan skapades en översikt över insamlad data 

(se bilaga 2), för att identifiera samt kategorisera likheter och skillnader. Detta gjordes genom 

att författarna digitalt markerade text för att lyfta fram väsentliga delar i artiklarna. De teman 

och kategorier som genom denna process konstruerats, sammanställdes i en mindmap med 

teman och underteman som individuella bubblor kopplade till respektive artikel. Därifrån 

färgkodades de bubblor i olika artiklar som bedömdes beröra liknande översiktliga ämnen. 

När data sammanställts och jämförts fortsatte syntetiseringen som en diskussion mellan 

författarna kring lämpliga huvud- och underteman utifrån funnen data. Syntetiseringen ansågs 

färdig när konsensus kring konstruerade teman uppnåtts mellan författarna. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Det var av vikt att säkerställa kvaliteten i föreliggande arbete, vilket gjordes genom att se över 

att de artiklar som granskades hade godkänts etiskt av en kommitté eller nämnd (Sandman & 

Kjellström, 2013; Wallengren och Henricson, 2012). Författarna till litteraturöversikten 

använde sig därför endast av publicerade artiklar som blivit granskade av andra oberoende 

forskare, för att försäkra sig om att översikten höll god vetenskaplig kvalitet (Karlsson, 2012). 

Kjellström (2012) och International Council of Nurses (2012) beskriver ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor, som en sammanfattning av riktlinjer för sjuksköterskeprofessionens etik. 

Dessa riktlinjer beskriver bland annat vikten av att respektera autonomi och integritet. Det var 

prioriterat att anonymitet, deltagarnas informerade samtycke och konfidentialitet 
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genomsyrade de studerade artiklarna (Personuppgiftslagen [PuL], SFS 1998:204). Dessa 

etiska förhållningssätt har författarna haft med sig under hela arbetsprocessen. 

Ovan deklarerad forskningsetik bör kompletteras med en forskaretik, det vill säga 

“forskarens ansvar gentemot forskningen, forskarsamhället och samhället i övrigt” 

(Vetenskapsrådet, 2017, s 12). I föreliggande studie har författarna därför kritiskt granskat sin 

egen förförståelse och aktivt förhållit sig till den. Utifrån de erfarenheter som författarna har 

som både vårdpersonal och närstående har en diskussion förts kring hur det kan påverka 

förväntningar på och tolkningar av resultatet. Målet har varit att bearbeta materialet med 

öppenhet och att författarnas subjektiva syn på palliativ vård inte ska tillåtas att styra urval 

och analysarbete. Vidare har de vinnlagt sig om att undvika vetenskaplig oredlighet 

(Vetenskapsrådet, 2017, s. 63ff), så som plagiat. Det innebär att när författarna använt “andras 

texter, vare sig det gäller att göra en parafras, sammanfattning, ett referat eller citat, [har de 

angett] vem som är upphovsman och vilken originaltexten är” (s. 65). Förfarandet är i detta 

stycke exemplifierat med citat ur Vetenskapsrådets dokument God vetenskaplig sed. 

 

7. Resultat 

I analysen av de utvalda artiklarna konstruerades tre teman. Dessa var strävan efter att skapa 

en värdig död, hinder för en värdig död och faktorer som främjar en värdig död. Varje tema 

innehåller i sig ett antal faktorer som kommer att kursiveras och beskrivas nedan. 

 

7.1. Strävan efter att skapa en värdig död 

Sjuksköterskorna försökte skapa en värdig och lugn plats utifrån de förutsättningar som gavs 

inom ramen för intensivvården (Efstathiou & Walker, 2014; Fridh, Forsberg, & Bergbom, 

2009; Holms, Milligan, & Kydd, 2014; McCallum & McConigley, 2013). De beskrev vikten 

av att tona ner den tekniska miljön för att skapa lugn och ro samt främja mötet mellan 

patienten och dennes närstående (Andersen, 2010; Efstathiou & Walker, 2014; Fridh et al., 

2009; McCallum & McConigley, 2013; Noome, M, Dijkstra, B. M., van Leeuwen, E & Vloet, 

L. C. M., 2016). En värdig död beskrevs vara en där de närstående var samlade vid sängen 

och kunde samtala med patienten – om patienten var vid medvetande – och varandra om goda 

minnen. Att ge närstående fri tillgång till patienten genom att häva eventuella besökstider 

upplevdes som en viktig åtgärd. Sjuksköterskorna ansåg även att en patient som vårdas 

palliativt bör placeras i enkelrum när sådan möjlighet finns. 

Kopplingen mellan en värdig död och lindring av lidande uttrycktes av sjuksköterskorna 

(Andersen, 2010; Efstathiou & Walker, 2014; Fridh et al., 2009; McCallum & McConigley, 
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2013). Förmågan att lindra det fysiska lidandet, genom exempelvis smärtlindring, ansågs vara 

god inom intensivvården. Att hantera psykologiskt och existentiellt lidande upplevdes olika 

bland sjuksköterskorna. Vissa beskrev en känsla av oförmåga, och att de då erbjöd kontakt 

med andliga representanter från exempelvis sjukhuskyrkan. Det framkom också beskrivningar 

av hur ritualer i vardagen spontant kunde uppstå på avdelningen, vilket ansågs ha en lindrande 

effekt för närstående (Andersen, 2010). 

Vikten av basal omvårdnad och personligt utformad vård lyftes även som grunden i en 

värdig palliativ vård (McCallum & McConigley, 2013; Pattison, Carr, Turnock, & Dolan, 

2013). Det kunde exempelvis handla om att utföra mun- hud- och hårvård med patientens 

egna produkter eller att den fick använda egna kläder och filtar. Att på detta sätt skapa en 

koppling till patientens tidigare liv ansågs förstärka värdigheten. 

 

7.2. Hinder för en värdig död 

Den högteknologiska miljön inom intensivvården upplevdes av sjuksköterskorna som ett 

hinder i deras omvårdnad av den döende och dennes eventuella närstående (Fridh et al., 2009; 

Efstathiou & Walker, 2014; Holms et al., 2014; McCallum & McConigley, 2013). De 

upplevde intensivvårdsmiljön som högljudd, trång och med lite utrymme för att erbjuda den 

döende med familj ett privatliv. Att inte kunna erbjuda enkelrum eller närståenderum ansågs 

försvåra möjligheterna till en värdig vård i livets slutskede. Några sjuksköterskor upplevde en 

känsla av att behöva påskynda post-mortem-processen, då platsen på avdelningen behövdes 

till andra. 

Oenigheten mellan läkare och sjuksköterskor gällande synen på lämplig vård var en annan 

framträdande faktor (Andersen, 2010; Espinosa, Young, Symes, Haile & Walsh, 2010; Fridh 

et al., 2009; McCallum & McConigley, 2013; McKeown, Cairns, Cornbleet, & Longmate, 

2010; Noome et al., 2016). Generellt ansåg sjuksköterskorna att läkarna ville fortsätta kurativ 

behandling trots att det för sköterskorna framstod som uppenbart att patienten var döende och 

att en palliativ, lindrande behandling borde sättas in. De menade att eftersom de spenderar 

betydligt mer tid med och nära patienten fick de en tydligare och mer kontinuerlig bild av 

dennes hälsomässiga utveckling. Över tid gav det även sjuksköterskorna en större erfarenhet 

av att följa och observera patienters väg mot döden. Således tyckte de sig tidigt kunna se 

tecken hos patienter på att en kurativ behandling skulle vara meningslös. 

Makten över beslutsfattandet i frågor som gäller vård i livets slutskede var en konsekvens 

direkt relaterad till den beskrivna oenigheten ovan (Andersen, 2010; Espinosa et al., 2010; 
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Fridh et al., 2009; Holms et al., 2014; Noome et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde att 

vissa läkare var ovilliga att ta beslut om att upphöra med kurativ behandling. Läkarna 

föredrog att vänta tills det stod utom allt tvivel att patienten skulle dö, vilket medförde att den 

sena palliativa fasen blev väldigt kort, eller rentav obefintlig. Det här upplevde 

sjuksköterskorna som ett ökat lidande och minskad värdighet för både patient och närstående. 

Ett bristande inflytande över beslutsprocessen kunde vara en av huvudorsakerna till ångest 

och stress hos sjuksköterskorna (Holms et al.,2014). Det fanns dock sjuksköterskor som 

upplevde det motsatta: tanken på att behöva fatta ett sådant beslut skapade ångest och de 

föredrog att beslutet låg hos en läkare (Noome et al., 2016). 

Inkonsekventa vårdplaner var en källa till stor frustration hos sjuksköterskorna (Espinosa 

et. al., 2010; Holms et al., 2014; McKeown et al., 2010; Noome et al., 2016). De beskrev hur 

en läkare hade beslutat att palliativ vård skulle inledas och de hade informerat patient och 

närstående. När nästa läkare påbörjade sitt pass kunde vårdplanen ändras helt, och patienten 

lyftas tillbaka in i kurativ vård. Förutom att det medförde förvirring och stress hos 

sjuksköterskorna upplevde de framförallt att det medförde ett ökat lidande för patient och 

närstående. Sjuksköterskorna efterfrågade tydligare kommunikation läkarna emellan, samt 

ökad konsekvens och samstämmighet i de vårdplaner som upprättades. 

Bristen på specifik utbildning riktad mot palliativ vård inom intensivvården var ett 

återkommande ämne som lyftes av sjuksköterskorna (Efstathiou & Walker, 2014; Espinosa et 

al., 2009; Holms et al., 2014; McKeown et al., 2010; Noome et al., 2016). De upplevde att de 

saknade det som krävdes för att kunna ge en adekvat palliativ vård. Många uppgav att den 

kunskap de hade om den typen av vård hade de lärt sig genom att testa sig fram eller genom 

att observera mer erfarna sjuksköterskor på samma arbetsplats. Den utbildning som erbjöds 

handlade i större utsträckning om tekniska kunskaper, som exempelvis ventilering. 

Sjuksköterskorna efterfrågade även tydliga lokala riktlinjer för hur den palliativa vården 

skulle utföras samt för när den skulle sättas in. Det fanns en upplevelse av osäkerhet kring hur 

sjuksköterskorna skulle handla i samband med att kurativ behandling sattes ut (Efstathiou & 

Walker, 2014). 

 

7.3. Faktorer som främjar en värdig död 

Att finnas närvarande och tillgänglig för patienten upplevdes som en betydande faktor för 

sjuksköterskorna (Efstathiou & Walker, 2014; Espinosa et al., 2010; King & Thomas, 2013; 

McKeown et al., 2010). Relationer till patienter kunde skapas då sjuksköterskorna i sitt 
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omvårdnadsarbete exempelvis pratade med patienter som låg i koma. Sjuksköterskorna lyfte 

även vikten av att finnas närvarande fysiskt för patienten i de fall inga närstående fanns 

tillgängliga. Det rådde stor enighet om att ingen skulle tillåtas att dö ensam. En fördel som 

framträdde i relation till intensivvården var främst att andelen sjuksköterskor per patient 

generellt sett var hög, ibland så hög som 1:1 (Holms et al., 2014). Det medförde att mycket tid 

och energi kunde fokuseras på den döende och dennes närstående. 

Att vara patientens ombud och beskyddare såg sjuksköterskorna som en av sina 

huvuduppgifter (King & Thomas, 2013; McCallum & McConigley, 2013). Exempel som 

lyftes kunde vara att företräda patienten i förhandlingar med läkare, etiska kommittéer eller 

patientens egna närstående. Rollen som beskyddare innefattade att skydda patienten och 

dennes närstående från onödigt lidande och skydda patientens värdighet genom att försäkra 

sig om att den och dennes närstående fick en god omvårdnad.   

Att även vårda de närstående sågs genomgående som en viktig faktor för god palliativ vård 

(Andersen, 2010; Aslakson et al., 2012; Calvin, Lindy, & Clingon, 2009; Efstathiou & 

Walker, 2014; Fridh et al., 2009; Holms et al., 2014; King & Thomas, 2013;  McCallum & 

McConigley, 2013; McKeown et al., 2010; Noome et al., 2016; Pattison et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att vårdandet i livets slutskede, speciellt i den allra sista tiden, 

flyttar fokus från den döende till de närstående (Efstathiou & Walker, 2014; McKeown et al., 

2010; Espinosa et al., 2010). Även insatser som avsåg att lindra den döendes lidande, så som 

ventilator, smärtlindring och grundläggande omvårdnad betraktades indirekt som åtgärder 

som även påverkade de närstående positivt. Det framkom att en av de viktigaste aspekterna i 

vård av närstående var just försäkran om att den döende inte lider (Fridh et al., 2009). 

Att uppmuntra och underlätta kontakt mellan de närstående och patienten ansågs vara en 

central uppgift i sjuksköterskans relation med närstående (Calvin et al., 2009; Efstathiou & 

Walker, 2014; Fridh et al., 2009; Noome et al., 2016; Pattison et al., 2013). Kontakt kunde här 

betyda allt ifrån att få närstående att besöka patienten, till att få dem att fortsätta prata med en 

synbart medvetslös patient eller att uppmuntra dem att våga beröra den som ligger för döden. 

Att stänga av utrustning som övervakade vitala parametrar som puls och blodtryck var ett sätt 

att få närstående att flytta fokus tillbaka till patienten. När utrustningen stod på upplevde 

sjuksköterskorna att de närstående hade en tendens att koncentrera sig mer på siffrorna på 

skärmen än på den person vars parametrar de mätte. Detta ansågs medföra en risk att viktiga 

stunder med den döende gick de närstående förbi. 

Att förmedla och förtydliga information var en annan främjande faktor som 

sjuksköterskorna såg som en av sina huvuduppgifter i relation till närstående och patient 
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(Andersen, 2010; Calvin et el., 2009; Fridh et al., 2009; Holms et al., 2014; King & Thomas, 

2013; Noome et al., 2016; Aslakson et al., 2012). En viktigt aspekt för sjuksköterskorna var 

att hålla en god kommunikativ relation till närstående, där de informerades om allt som har 

med vårdplaneringen att göra. Sjuksköterskorna var tydliga med vad som förväntas ske när 

den döende patienten vårdas palliativt, vilket också gällde utsättningen av den kurativa 

behandlingen. Sjuksköterskorna tog sig tid till att förklara läkarnas ofta diffusa uttalande vad 

gällde patientens vårdplan, något de upplevde uppskattades av de närstående. 

Sjuksköterskorna höll informationen rent faktabaserad för att undvika att påverka 

beslutfattandet hos närstående. Genom att få både patienter och familj att förstå innebörden av 

diagnosen och vad livsuppehållande åtgärder kunde medföra, ansåg sjuksköterskorna att de 

givit förutsättningar till närstående att bättre fatta ett beslut kring valet av behandling, där 

palliativ vård också var ett alternativ. 

 

8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 

De initiala sökningarna gjordes med sökorden palliative care, intensive care unit och nurses 

experiences. Databaserna Cinahl Complete och PubMED gav många sökresultat vilket 

preciserades senare genom en kombination av ämnesorden för att få ett mer väsentligt 

sökresultat. Många artiklar som framkom från sökningarna använde begreppen end of life 

care (EOLC) och nurses attitudes, som resulterade i att även dessa sökord inkluderades i 

vidare sökningar. Socialstyrelsen (2013) avråder från användandet av begreppet terminalvård, 

men då det fortfarande används internationellt (Ternestedt & Andershed, 2013) inkluderades 

söksträngen terminal care. Ovanstående inkluderingar såg författarna som en styrka då det 

resulterade i en bredare sökträff där risken för att gå miste om relevant material reducerades. 

Sökningar i databaserna PubMED och Nursing & Allied Health Database resulterade inte i 

några nya artiklar, varför dessa sökningar utelämnades ur sökmatrisen (bilaga 1). 

Inkluderade resultatartiklar innehåller samtliga kvalitativ data i form av intervjuer och/eller 

fokusgrupper. Detta ansåg författarna gynnade syftet med studien, då det var att undersöka 

upplevelser.  

Två av artiklarna hade utöver sjuksköterskor även läkare, anhöriga och patienter 

representerade i sina studier (McKeown et al., 2010; Pattison et al., 2013). Det gav förvisso 

intressant information om andra gruppers perspektiv, men då denna studies syfte var att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser kunde det ses som en potentiell svaghet. Denna svaghet 
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bemöttes genom att granskning och tolkning av dessa artiklar enbart beaktade upplevelser och 

citat som kunde knytas till sjuksköterskor. Denna litteraturöversikt baserar sitt resultat på 

upplevelser hos sjuksköterskor som arbetade inom olika kategorier av intensivvård. Detta 

skulle kunna ses som en svaghet då olika nivåer av intensvvivård har varierande resurser och 

förutsättningar. Dock sågs det i föreliggande studie som en styrka, då syftet efterfrågade 

upplevelser från intensivvården i allmänhet, och de faktorer som påverkar den palliativa 

vården återfinns i samtliga kategorier av intensivvård. 

Med endast två artiklar från en skandinavisk kontext (norsk och svensk) kan resultatets 

överförbarhet synbart vara begränsad. Ett alternativ hade varit att bredda filtret för 

publiceringsår för att inkludera äldre studier och därmed potentiellt hitta fler svenska artiklar. 

Då ett aktuellt kunskapsläge ansågs ha hög prioritet valde författarna ändå att begränsa 

publiceringsåren från och med 2008 och fram till och med 2017. Istället inkluderades artiklar 

från andra länder med en palliativ vård som höll en liknande resurs- och utvecklingsnivå som 

den svenska (se Connor & Sepulveda Bermedo, 2014, s. 39f). 

Författarna till denna översikt var medvetna om risken för misstolkningar av det engelska 

(och i ett fall norska) språket i artiklarna. Detta skulle kunna ses som en svaghet då relevant 

innehåll skulle kunna gå förlorat. Därför analyserades artiklarna noggrant och lästes ett flertal 

gånger av båda författarna där oklara begrepp slogs upp i ordböcker och diskuterades.    

Under större delen av arbetet har författarna suttit tillsammans. Undantag har skett vid 

individuell läsning av artiklar, samt de gånger det funnits behov av att bearbeta data eller text 

individuellt. Författarna har upplevt det som en fördel att emellanåt sitta isär, då det har gett 

upphov till andra perspektiv än de som framkommit av att sitta tillsammans. Genom att arbeta 

i par har författarna kunnat diskutera slutsatser och tankar som har väckts vid läsning av 

artiklarna, och därmed har en ökad förståelse för artiklarnas innehåll uppnåtts. Det ses som en 

styrka för resultatet av studien. Pararbetet var även en förutsättning för att kunna arbeta fram 

de teman som slutligen blev resultatet av studien. Hade det enbart varit en författare hade en 

diskussion kring relevanta teman uteblivit, vilket hade setts som en svaghet. 

 

8.2. Resultatdiskussion 

Författarna till litteraturöversikten diskuterar i detta avsnitt de resultat de anser vara 

nyckelfynd i forskningen kring sjuksköterskors upplevelser att vårda patienter palliativt inom 

intensivvård. Dessa nyckelfynd kommer att lyftas och diskuteras utifrån annan forskning, 

samt i relation till valda delar av Watsons Caring Science. 
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Litteraturöversiktens resultat visar att sjuksköterskans närvaro – manifesterad i den fysiska, 

psykiska och existentiella närvaron – är central i vården av den döende patienten. Fysisk 

närvaro kan exempelvis innebära att sjuksköterskan finns nära till hands för patienten och 

dennes närstående eller att den utför basal omvårdnad. Den psykologiska och existentiella 

närvaron kan till exempel handla om att sjuksköterskan samtalar med patienter och familj, 

eller – om behovet finns – erbjuder kontakt med kurator eller andlig representant, som 

exempelvis präst eller imam. Det var vidare viktigt för sjuksköterskorna att inte låta någon dö 

ensam, utan patienterna skulle alltid kunna känna att det fanns någon närvarande, även då inte 

någon närstående fanns tillgänglig. Nordgren och Olsson (2004) skriver att sjuksköterskans 

närvaro är betydande i det avseendet att det är viktigt att finnas till hands för patienterna även 

om sjuksköterskorna saknar de rätta orden. Liknande resultat kan ses i Fridhs (2014) studie 

som lyfter att om sjuksköterskan är närvarande och uppmärksammar patientens behov och 

problem så kan också outtalade behov uppfattas. I förlängningen leder det till att 

sjuksköterskan kan lita på sin intuition och att sjuksköterskor kan tillmötesgå patientens 

önskan vilket leder till ett ökat välbefinnande hos denne.  

Med hjälp av Watsons (2008) Caritas-medvetenhet kan detta ses genom process 5 där 

sjuksköterskorna stannar i nuet, är autentiskt närvarande och vågar stötta patientens både 

positiva och negativa emotionella uttryck. Detta för att spegla sin fysiska, psykiska och 

existentiella närvaro mot patienternas upplevelser. Watson menar att om patienten finner en 

mening i livets växlande händelser kan den enskilda människan finna en acceptans med 

diagnosen, och på så sätt uppnå ett högre välbefinnande. För att kunna underlätta och stödja 

en sådan process förutsätter det att sjuksköterskan har skapat och upprätthållit en 

förtroendefull relation med patienten, byggd på respekt och tillit (process 4). I en sådan 

relation kan det Watson kallar ett transpersonellt vårdande ögonblick uppstå. En relaterad 

diskussion förs i De 6 S:n (Ternestedt, 2017), där författarna beskriver behovet av tillit och 

ömsesidighet i en omsorgsrelation. De menar även att en optimal personcentrerad palliativ 

vård bygger på att både patientens och sjuksköterskans erfarenheter och kunskap tas tillvara 

och återspeglas i vårdplaneringen. Det framkommer vidare att patientens välbefinnande 

påverkas av hur mötet mellan sjuksköterska och patient tar form. 

 

Föreliggande litteraturöversikts resultat pekar på att kommunikationen är central för den 

palliativa vården inom intensivvård. Den innefattar alla parter: läkare, sjuksköterska, patient 

och närstående. Lyhördhet gentemot patienter krävs av både sjuksköterskor och läkare vid 
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informationsgivandet av prognosen i livets slutskede. Medan läkarens roll är att framföra 

prognosen och diagnosen, har sjuksköterskorna rollen att hjälpa patienter och närstående att 

integrera denna diagnos i det dagliga livet. I översiktens bakgrund har vikten av att stödja och 

främja livskvaltiet hos patienter som befinner sig i ett palliativt skede framförts som en viktig 

del i sjuksköterskans palliativa omvårdnadsarbete (WHO, 2002). Förslag till hur det skulle 

kunna implementeras har framkommit i aktuell forskning (Beckstrand, Hadley, Luthy & 

Macintosh, 2017). Forskarna skriver att sjuksköterskan genom interaktion kan stödja patienter 

i identifieringen av det som upplevs vara meningsskapandehos dem. Genom att ställa frågor 

om vad de upplever som hopp, ställa existentiella frågor och diskutera livskvalitet kan ett 

förtroende utvecklas med patienten. Detta resulterar i att patientens dagliga mål i livet lättare 

framträder och sjuksköterskor slipper inge falska förhoppningar. 

Även annan forskning trycker på vikten av kommunikations- och samspelsförmåga hos 

sjuksköterskor som vårdar patienter palliativt inom intensivvård (Beckstrand & Kirchkoff, 

2005; Hartjes, Baron-Lee, Hester, & Kittelson, 2017; Nordgren & Olsson, 2004). Grunden i 

relationen mellan sjuksköterska och patient ligger i kommunikationen som är fundamental för 

samspelet mellan människor. Kommunikationen är inte enbart verbal utan kan även ta sig 

icke-verbala uttryck. Det kan till exempel handla om att finnas till hands, vara lyhörd och vara 

närvarande (Nordgren & Olsson, 2004). För att uppnå en väl etablerad vårdrelation mellan 

sjuksköterskor och patienter inom intensivvård är det av stor vikt att ta fasta på den icke-

verbala kommunikationen (Burr, 2001). En viktig del i vårdandet av patienter i livets 

slutskede är att kunna erbjuda ett känslomässigt stöd (Glimelius, 2012). 

Enligt Watson (2012) är kommunikationen det viktigaste verktyget en sjuksköterska 

förfogar över. Genom att engagera sig i det vårdande ögonblicket och våga stanna i patientens 

referensram kan sjuksköterskan stötta patienten i att hitta sin mening och egna väg för hopp, 

livskvalitet, transition och döende (process 5 och 7). Betraktat utifrån Watsons (2008) caritas-

medvetenhet framträder vikten av en mellanmänsklig relation som utgångspunkten vid 

formandet av relationen mellan sjuksköterska och patient. Basen i en sådan relation, och en 

förutsättning för att kunna uppnå målet med omvårdnaden, är enligt Watson kärlek, respekt 

och mänsklig värdighet. 

Uppstår det istället brister i kommunikationen visar översiktens resultat att det har en 

negativ påverkan på vårdkvaliteten, genom exempelvis förvirrande och tvära kast mellan 

kurativ och palliativ vård i vårdplaneringen. En stor del av de hinder för en värdig palliativ 

vård som framkom i resultatet går att härleda till läkare och deras roll i det vårdande teamet 

inom intensivvård. Det ligger i linje med tidigare forskning som har visat att både läkare och 
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sjuksköterskor vid förfrågan angivit “läkare” i största allmänhet som det största hindret för 

god vård i livets slutskede (Festic et al., 2010). Att vilja utföra kurativ vård för länge – ibland 

till och med när närstående explicit efterfrågat lindrande vård – var en av orsakerna till att 

läkare betraktades som ett hinder för denna typ av vård. I en nyare studie framkommer 

liknande resultat, där det konstateras att läkares bristande förmåga att kommunicera med 

patienter och närstående angående palliativ vård i livets slutskede inverkar menligt på vården 

(Brooks, Manias &Nicholson, 2017). Studien visar även att brytpunktssamtalen generellt 

kommer alltför sent i vårdprocessen, vilket ligger i korrelation med resultatet i föreliggande 

litteraturöversikt. Kommunikation är således det huvudsakliga området där förbättring 

efterfrågas. Utifrån det är Watsons (2008) fokus på den transpersonella omvårdnaden och 

caritas-medvetenheten en potentiellt användbar referensram. För att kunna ge patienten en 

god palliativ vård och en värdig död kan sjuksköterskan behöva expandera det transpersonella 

perspektivet till att gälla även mötet med andra vårdare, såsom övriga sjuksköterskor och 

läkare. En sådan expansion understöds av Watsons fokus på universell kärlek och respekt, där 

sjuksköterskan inkluderar inte enbart patienten och den närstående i det transpersonella 

vårdandet, utan även sig själv, annan vårdpersonal och människor i allmänhet. 

 

Miljön inom intensivvården framträdde som ett hinder för en värdig palliativ vård. Med sitt 

fokus på överlevnad och teknik sågs den som stökig, trång och stressig, på många sätt en 

motsats till den miljö som eftersträvas inom palliativ vård, där fokus ligger på värdighet och 

lugn och ro. Sjuksköterskorna försökte ändå skapa en så värdig och lugn miljö som möjligt, 

till exempel genom att stänga av apparatur och gömma undan kablar. Detta kan ses som ett 

uttryck för Watsons (2008) sjätte och åttonde caritas-processer, där fokus ligger på kreativt 

problemlösande och att använda hela sin konstnärliga förmåga för att skapa en förbättrad 

vårdande-helande miljö. Tidigare forskning trycker på behovet av en intensivvårdsmiljö som 

har plats för både kurativ och palliativ vård (Fridh, 2014). Förmågan att kunna erbjuda 

avskildhet för den döende patienten och dennes närstående även inom intensivvården är något 

som bör framhävas i samband med anläggandet av nya intensivvårdsavdelningar. 

Med Watsons Caring Science som ramverk finns förslag till hur intensivvårdsmiljön kan 

förbättras, utan ingrepp i den fysiska miljön (Revels, Goldberg, & Watson, 2016). Artikeln 

riktar sig visserligen mot akutsjukvården, men de karaktäristiska drag som komplicerar 

palliativ vård inom akutsjukvård motsvarar de som visat sig inom intensivvård (kurativt, 

teknologiskt, högt tempo etc.). Således skulle ramverket kunna appliceras även på 

intensivvårdsmiljön. Författarna till föreliggande översikt menar att om en sjuksköterska 
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vinnlägger sig om att införliva den praktik som är karaktäristisk för Watsons Caring Science 

så kan det kompensera för den bristande fysiska miljön som omger sjuksköterskan och 

patienten. Har sjuksköterskan givits utrymme att reflektera över sina egna uppfattningar kring 

lidande och palliation kan det underlätta förmågan att gå in i det transpersonella vårdande 

ögonblicket. Att vara autentiskt närvarande i varje vårdande möte kan göra att sjuksköterskan 

blir den vårdande miljön för patienten. Det kan handla om att beröra, på ett plan som 

innefattar men inte stannar vid den fysiska beröringen. I ett möte präglat av autentisk närvaro 

kan en lätt beröring, en blick eller ett ord vara nog för att överskrida de utmaningar som 

intensivvårdsmiljön ställer den palliativt vårdande sjuksköterskan inför. Ett sätt att främja och 

utveckla en sådan aktiv närvaro kan vara att begagna sig av Watsons Caring Science. 

 

8.3. Kliniska implikationer  

Föreliggande litteraturöversikt har lyft och bidragit med en ökad förståelse för hur 

sjuksköterskor upplever det att vårda patienter palliativt inom intensivvård. De olika 

hindrande och främjande faktorer som framkommit i resultatet kan ligga till grund för en 

konstruktiv diskussion inom klinisk verksamhet. Möjligen kan den vara ett stöd för 

sjuksköterskor i deras omvårdnadsarbete, när de strävar efter att skapa en värdig död för 

patienter som vårdas palliativt inom intensivvård. 

Många av de hinder som upplevts av sjuksköterskor berör bristande kommunikation. 

Utifrån detta är det av vikt för en verksamhet inom intensivvård att diskutera de aspekter av 

kommunikation som synbart brister. I de verksamheter som översiktens sjuksköterskor arbetar 

vid har det handlat om kommunikation mellan läkare gällande bland annat konsekventa 

vårdplaner för de som ska övergå i palliativ vård, men också hur information förmedlas till 

patienter och närstående. Hur kommunikationen och beslutsfattandet inom vårdteamet ser ut 

är också något som kan behöva granskas inom aktuell verksamhet. Även om samma brister 

inte kan hittas inom alla intensivvårdsavdelningar krävs reflektion och diskussion inom 

berörda verksamheter. Det är nödvändigt för att alls kunna identifiera de eventuella hinder 

som kan finnas för att skapa en värdig död för de som lever sina sista dagar inom 

intensivvården. 

Avslutningsvis framkom även ett önskemål om mer intern utbildning med inriktning på 

palliativ vård, samt ett behov av tydligare rutiner och riktlinjer att förhålla sig till i samband 

med att en patient flyttas från kurativ till lindrande vård. Sådana riktlinjer skulle kunna utgöra 

ett ramverk för när kurativ behandling ska sättas ut och palliativ vård initieras. 
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Sjuksköterskorna skulle med stöd i utbildning och riktlinjer kunna känna sig tryggare i ett 

sådant beslut, då patientens enskilda behov identifierats och mötts. Strävan efter en värdig 

död kan på så vis underlättas.   

  

8.4. Förslag till fortsatt forskning  

Underlaget till resultatet i föreliggande litteraturöversikt bygger med ett undantag på artiklar 

från andra länder än Sverige. Detta krävdes för att kunna använda aktuell data, men fler 

studier som beskriver svenska sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård inom intensivvård 

(och andra kurativa, medicintekniska vårdkontexter) vore önskvärt. Det skulle kunna främja 

förståelsen för hur sjuksköterskor i Sverige hanterar och integrerar mötet mellan den kurativa 

och den palliativa vårdkulturen i sin dagliga omvårdnad. 

Resultatet visade att många sjuksköterskor upplever en frustration över att deras kunskap 

om patientens hälsotillstånd och vilken typ av vård som är lämpligast inte återspeglas i ett 

motsvarande inflytande över beslutsprocessen. Forskning som undersöker verksamheter där 

sjuksköterskor och läkare har ett mer jämbördigt inflytande över vilken vård som skall utföras 

skulle kunna bringa ljus över om en sådan organisationsform faktiskt skapar en bättre palliativ 

vård inom intensivvården. Lämpligen skulle en sådan forskning ta hänsyn även till patienters 

och närståendes perspektiv. 

  

8.5. Slutsats  

Sjuksköterskor inom intensivvård vill kunna utföra en vård som de anser leder fram till en 

värdig död. De har en ganska klar bild över vad en värdig död innebär, men upplever att det 

finns en mängd hinder för att uppnå den. De tycker den högteknologiska miljön, med mycket 

ljud och högt tempo försvårar möjligheterna. Större hinder upplever de dock finns inom 

områden som berör vårdplanering och kommunikation. Läkares tendens att alltför sent ta 

beslut om palliativ vård eller att inte mellan varandra diskutera en konsekvent vårdplan 

medför frustration, förvirring och stress hos sjuksköterskor och upplevs skapa ett ökat lidande 

hos patienter och närstående. 

Trots dessa upplevda hinder strävade sjuksköterskorna efter att skapa en värdig död för 

patienter och närstående. För att göra detta möjligt lyfte de ett antal faktorer som de ansåg 

främjande en sådan vård. Dessa faktorer berörde vikten av att vara närvarande fysiskt, 

psykiskt och existentiellt med patienter och närstående samt att aldrig låta någon dö ensam.  
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Det var vidare viktigt att aktivt vårda även de närstående samt göra sitt bästa för att skapa en 

lugn och privat miljö där närstående och patient kunde mötas inför den förestående döden. 
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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 Complete ((palliative AND care) OR (end 

AND of AND life AND care)) 

AND ((intensive AND care AND 

unit)) AND ((nurse AND 

experience) NOT ((pediatric 

AND nursing) OR neonatal) 

54 Full text, Peer Reviewed, 

2007-2017, Europe 

11 6 Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009;  

Holms, N., Milligan, S., & Kydd, A., 2014; 

McKeown A, Cairns C, Cornbleet M, & 

Longmate A, 2010;  

McCallum & McConigley, 2013 

Cinahl Complete intensive care unit AND nursing 

experience AND ( palliative care 

or end of life care ) 

43 Full text, Peer Reviewed, 

2007-2017, Europe 

12 4 Andersen, B., 2010;  

Calvin, Lindy, & Clingon, 2009;  

Laura Espinosa, Young, Symes, Haile, & 

Walsh, 2010;  

Efstathiou & Walker, 2014. 

PsychINFO intensive care unit AND 

palliative care AND ( nurses 

experience or perspective or view 

or attitude ) NOT home care 

NOT ( neonatal care or pediatric 

care ) 

69 Linked Full Text; 

Published Date: 

20080101-20171231; 

Scholarly (Peer 

Reviewed) Journals; 

Publication Type: Peer 

Reviewed Journal; 

15 5 Aslakson, R. A., Wyskiel, R., Thornton, I., 

Copley, C., Shaffer, D., Zyra, M., Nelson, J., & 

Pronovost, P. J., 2012;  

King & Thomas, 2013;  

Pattison, N., Carr, S. M., Turnock, C., & Dolan, 

S., 2013. 
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English; Language: 

English, Norwegian, 

Swedish; Age Groups: 

Adulthood (18 yrs & 

older); Population 

Group: Human 

Fritextsökning 

Discovery 

The end of life in the Intensive 

Care Unit from the nursing 

perspective 

53 Full text, Peer reviewed, 

2008-2017, English 

5 4 Noome, M, Dijkstra, B. M., van Leeuwen, E & 

Vloet, L. C. M., 2016. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, 

tidskrift 

Syfte Metod 

(Urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

Andersen, B. The intensive care 

unit: a room of 

meaning for the good 

death? Intensive care 

nurses' experiences 

of death in intensive 

care 

2010, 

Norge, 

Vård i 

Norden 

Beskriver vad 

sjuksköterskor upplever 

som en god död på 

intensivvårdsavdelningar, 

och vad de upplever som 

eventuella hinder för 

densamma. 

Metod: kvalitativ studie 

med fenomenologisk ansats. 

Urval: sex 

intensivvårdssjuksköterskor 

från två olika 

universitetssjukhus. 

Datainsamling: inspelade 

och transkriberade 

djupintervjuer. 

Analys: Intervjuerna 

analyserades med en 

fenomenologisk metod.  

Fem huvudteman: 1. När patienten inte 

tillåts att dö. 2. Vara i världen 

tillsammans. 3. Lindring. 4. Det 

naturliga och sakrala rummet. 5. Att 

vara i döden tillsammans. 

Aslakson, R. 

A., Wyskiel, 

R., Thornton, 

I., Copley, C., 

Shaffer, D., 

Zyra, M., 

Nelson, J., & 

Pronovost, P. 

J. 

Nurse-perceived 

barriers to effective 

communication 

regarding prognosis 

and optimal end-of-

life care for surgical 

ICU patients: A 

qualitative 

exploration 

2012, 

USA, 

Journal of 

Palliative 

Medicine 

Att beskriva 

sjusksköterskor 

upplevelser av 

kommunikation gällande 

prognos och optimal vård 

vid livets slutskede på 

opererade 

intensivvårdspatienter.  

Metod: Fokusgruppsstudie 

med kvalitativ ansats. 

Urval: 32 

intensivvårdssjuksköterskor 

från tre olika 

specialistintensivvårdsavdel

ningar vid samma sjukhus. 

Datainsamling: 
fyrafokusgrupps-sessioner 

med det uttryckliga syftet att 

diskutera hinder för 

grundelementen i palliativ 

vård inom intensivvård. 

Analys: Kvalitativ 

innehålssanalys av 

nedskrivna anteckningar 

Identifierade 34 barriärer för att 

diskutera prognosen optimalt. Dessa 

delades in i fyra domäner: Logistik, 

kliniskt obehag av prognos diskussion, 

ofullständig utbildning/erfarenhet och 

konflikträdsla.  

För optimal vård vid livets slutskede 

upptäcktes 24 barriärer som 

kategoriserades in i fyra domäner 

Logistik, oförmågan att se behovet av 

palliativ vård, ofullständig 

utbildning/erfarenhet och kulturella 

skillnader relaterat till palliativ vård.    
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från sessionerna. 

Calvin, A. O., 

Lindy, C. M., 

& Clingon, S. 

L. 

The cardiovascular 

intensive care unit 

nurse’s experience 

with end-of-life care: 

A qualitative 

descriptive study 

2009, 

USA, 

Intensive 

and 

Critical 

Care 

Nursing 

Att bättre förstå 

uppfattningarna hos 

sjuksköterskor vid 

hjärtintensiven, gällande 

deras roll och ansvar 

avseende beslutsfattande 

i samband med vård i 

livet slutskede. 

Metod: kvalitativ deskriptiv 

design.  

Urval: 19 sjuksköterskor 

vid en 

hjärtintensivavdelning. 

Datainsamling: 

semistrukturerade 

individuella intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades ordagrannt.  

Analys: Innehållsanalys av 

transkriberad data. 

Fyra teman: 1. Alla potentiella 

behandlingar har testats. 2. Uppmuntra 

familjens närvaro. 3. Erkänna läkarens 

auktoritet. 4. Att utöva försiktighet och 

väga sina ord. 

Efstathiou, 

N., & Walker, 

W. 

Intensive care nurses' 

experiences of 

providing end-of-life 

care after treatment 

withdrawal: a 

qualitative study 

2014, 

England, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att utforska 

intensivsjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter och deras 

familjer i livets 

slutskede, efter att beslut 

att sätta ut behandling 

tagits. 

Metod: kvalitativ deskriptiv 

utforskande ansats.  

Urval: 13 utvalda 

intensivvårdssjuksköterskor 

från samma 

universitetssjukhus. 

Datainsamling: 
Semistrukturerade 

individuella intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades. 

Analys: insamlad data 

analyserades med en 

process framtagen ur 

tolkande fenomenologisk 

analys. 

   

Att skapa en komfortabel och värdig 

död, fyra huvudteman: 1. Vårda den 

döende patienten och dennes familj. 2. 

Bidra med och uppmuntra aktiv 

närvaro. 3. Skapa möjlighet till samvaro 

mellan patient och familj. 4. Hantera 

egna känslor och tvetydigheter. 

Espinosa, L., 

Young, A., 

ICU Nursesʼ 

Experiences in 

2010, 

USA, 

Att utforska 

intensivvårdssjuksköters

Metod: deskriptiv 

fenomenologisk ansats. 

Tre huvudteman: 1. Hinder för optimal 

vård. 2. Inre konfilkter kring 
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Symes, L., 

Haile, B., & 

Walsh, T. 

Providing Terminal 

Care: 

Critical 

Care 

Nursing 

Quarterly 

kors erfarenheter av att 

ge terminalvård till 

patienter inom 

intensivvård. 

Urval: totalt 18 

legitimerade sjuksköterskor 

(15 kvinnor, tre män) från 

fyra 

intensivvårdsavdelningar 

vid samma sjukhus. 

Datainsamling: fem 

inledande individuella 

intervjuer och tre 

efterföljande fokusgrupper. 

Analys: en deskriptiv 

fenomenologisk process 

användes för att analysera 

datan.. 

beslutsfattande. 3. Hantera att vårda 

döende patienter och deras familjer. 

Fridh, I., 

Forsberg, A., 

& Bergbom, 

I. 

Doing one's utmost: 

Nurses' descriptions 

of caring for dying 

patients in an 

intensive care 

environment 

2009, 

Sverige, 

Intensive 

and 

Critical 

Care 

Nursing 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

uppfattningar av att vårda 

döende patienter vid en 

instensivvårdsavdelning, 

med fokus på patienter 

utan medföljare, närhet 

till familjemedlemmar 

samt miljöfaktorer. 

Metod: kvalitativ 

utforskande design.  

Urval: nio erfarna 

intensivvårdssjuksköterskor 

från tre olika svenska 

intensivvårdsavdelningar. 

Datainsamling: 
individuella intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades ordagrannt. 

Analys: konventionell 

innehållsanalys användes. 

Huvudtema: Att göra sitt yttersta. 1. 

Försäkra sig om patientens 

bekvämlighet. 2. Vårda den ensamma 

patienten. 3. Vårda familjen. 4. 

Miljömässiga hinder för att kunna göra 

sitt yttersta.  

Holms, N., 

Milligan, S., 

& Kydd, A. 

A study of the lived 

experiences of 

registered nurses who 

have provided end-

of-life care within an 

intensive care unit 

2014, 

Skottland, 

Internation

al Journal 

of 

Palliative 

Att utforska 

intensivvårdssjuksköters

kors erfarenheter av att 

ge palliativ vård till 

patienter och deras 

närstående. 

Metod: kvalitativ 

forskningsdesign med 

fenomoenologisk ansats. 

Urval: fem utvalda 

sjuksköterskor vid en 

intensivvårdsavdelning. 

Fem huvudteman: 1. Integrerade 

vårdsystem. 2. Kommunikation. 3. 

Intensivvårdsmiljön. 4. Utbildning och 

träning. 5. Ångest, stress och oro hos 

personalen. 
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Nursing Datainsamling: 
semistrukturerade intervjuer 

utifrån huvudteman i 

vårdlitteratur. De spelades 

in och transkriberades 

ordagrannt.  

Analys: Tematisk 

innehållsanalys.  

King, P. A., & 

Thomas, S. P.  

Phenomenological 

study of ICU nurses' 

experiences caring 

for dying patients 

2013, 

USA, 

Western 

Journal of 

Nursing 

Research 

Att fenomenologiskt 

utforska 

intensivvårdssjuksköters

kors uppfattningar av att 

vårda döende patienter. 

Metod: existensiell 

fenomenologisk studie. 

Urval: 14 

intensivvårdssjuksköterskor 

rekryterade via 

snöbollsmetoden. 

Datainsamling: dialogiska, 

fenomoenologiska 

djupintervjuer där 

deltagarna utfrågades om 

sin levda erfarenhet av att 

vårda döende patienter. 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. 

Analys: Hermeneutisk 

ansats där en tematisk 

tolkning av fenomen 

utfördes. 

Det övergripande temat var "löften som 

ska hållas" representerar 

sjuksköterskors uppfattning om de 

plikter och ansvar de har för att vårda 

patienten och familjen, under och efter 

patientens död. 1. Löftet om att tala 

sanning; " Nurses are in the game of 

reality". 2. Löftet om att skappa 

trygghet. 3. Löftet om att vara 

patientens ombud/advokat. 4. löften 

som inte kunde hållas. 5. Löftet om att 

förbli tillgänglig.  

McCallum, 

A., & 

McConigley, 

R. 

Nurses’ perceptions 

of caring for dying 

patients in an open 

critical care unit: a 

descriptive 

exploratory study 

2013, 

Australien

, 

Internation

al Journal 

of 

Att beskriva vården i 

livets slutskede vid en 

öppen intermediärenhet. 

Metod: kvalitativ, 

deskriptiv utforskande 

metod. 

Urval:  fem utvalda 

legitimerade sjuksköterskor 

vid en intermediärenhet. 

Huvudtema: Sjuksköterskan som 

beskyddare. Två underteman: 1. 

Vårdkonflikter och 2. Lugn och ro. En 

ideall död - Lindring av lidande, inte 

låta någon dö ensam, medvetenhet om 

andlighet och sista önskningar. Bevara 
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Palliative 

Nursing 
Datainsamling: 
semistrukturerade 

individuella intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades ordagrannt. 

Analys: Tematisk analys 

användes för att belysa 

deltagarnas upplevelser. 

värdighet och skapa lugn och ro. Hinder 

för att skapa en god död.  

McKeown, 

A., Cairns, C., 

Cornbleet, 

M., & 

Longmate, A.  

Palliative care in the 

intensive care unit: 

an interview-based 

study of the team 

perspective 

2010, 

Skottland, 

Internation

al Journal 

of 

Palliative 

Nursing 

Att beskriva ett 

vårdteams erfarenheter 

av svårigheterna att ge 

palliativ vård i en 

intensivvårdskontext, 

samt att identifiera 

döende patienter. 

Metod: kvalitativ 

intervjustudie.  

Urval: totalt 25 deltagare, 

varav tio var sjuksköterskor. 

Datainsamling: 

individuella intervjuer 

utifrån förutbestämda 

ämnesområden. De spelades 

in och transkriberades. 

Analys: intervjuerna 

analyserades utifrån 

grundad teori.  

Sjuksköterskornas främsta erfanheter 

berörde; 1. Vårda patienter kurativt för 

länge och för aggressivt. 2. brist på 

kontinuitet och konsekvens i 

vårdplanerna. 3. Behov av utbildning 

inom palliativ vård.  

Noome, M, 

Dijkstra, B. 

M., van 

Leeuwen, E & 

Vloet, L. C. 

M. 

The Perspectives of 

Intensive Care Unit 

Nurses About the 

Current and Ideal 

Nursing End-of-Life 

Care 

2016, 

Nederländ

erna, 

Journal of 

Hospice & 

Palliative 

Nursing 

Att utforska IVA-

sköterskors erfarenheter 

och perspektiv på vård i 

livets slutskede, samt hur 

de skulle vilja utföra 

sådan vård om 

situationen var idealisk. 

Metod: kvalitativ 

intervjustudie. 

Urval: 20 

intensivvårdssköterskor från 

fyra olika sjukhus. 

Datainsamling: semi-

strukturerade djupintervjuer 

som spelades in och 

transkriberades ordagrannt. 

Analys: Data analyserades 

och tolkades individuellt 

och gemensamt av 

Fem huvudteman rörande optimal vård i 

livets slutskede inom IVA: 1. Samarbete 

med andra instanser. 2. Kommunikation 

mellan sjuskköterskorna, patienterna 

och närstående. 3. Omvårdnaden för 

intensivvårdspatienter. 4. Omvårdnaden 

av intensivvårdspatienters närstående. 5. 

Organisatoriska aspekter av vård vid 

livets slutskede.   
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forskarna. Målet var 

konsensus i relation till de 

kategorier som 

konstruerades. 

Pattison, N., 

Carr, S. M., 

Turnock, C., 

& Dolan, S. 

‘Viewing in slow 

motion’: Patients', 

families', nurses' and 

doctors' perspectives 

on end‐of‐life care in 

critical care 

2013, 

England, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

Att utforska meningen 

med vård i livets 

slutskede för svårt sjuka 

cancerpatienter, familjer, 

onkologer, palliativa 

vårdspecialister, 

intenvisvvårdsläkare och 

sjuksköterskor. 

Metod: k fenomenologisk 

ansats. Urval: totalt37 

deltagare kopplade till en 

intensivvårdsavdelning vid 

ett specialistsjukhus. Sju av 

deltagarnavar 

intensivvårdssjuksköterskor. 

Datainsamling: 
individuella intervjuer som 

spelades in och 

transkriberades ordagrannt. 

Analys: Tematisk 

innehållsanalys användes.i  

Tre huvudteman framträde: dubbel 

prognosticering; meningen med 

beslutsfattandet och vårdpraxis i slutet 

av livet: främja en god och värdig död. 

 


