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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt med syfte att lindra lidande och 

öka livskvaliteten under den sista tiden i livet. Sjuksköterskans uppgift i den 

palliativa vården är att utifrån en personcentrerad vård skapa förutsättningar 

för en god död. Trots att det finns möjlighet för vård i hemmet eller på 

palliativ vårdenhet händer det att patienter i ett sent palliativt skede ändå 

söker sig till akutmottagningen. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i ett sent 

palliativt skede, på akutmottagning. 

Metod: En litteraturöversikt har gjorts för att besvara syftet. Elva vetenskapliga 

orginalartiklar har inkluderats och dessa har granskats, analyserats 

tematiserats för att urskilja likheter och skillnader. 

Resultat: Två huvudteman och sex underteman identifierades. Det första huvudtemat 

var Sjuksköterskans erfarenheter av faktorer som utgör hinder för god 

palliativ vård, med tillhörande underteman vårdmiljön som ett hinder, 

avsaknad av nödvändiga resurser, kurativ mentalitet och anhöriga som ett 

hinder för god palliativ vård. Det andra huvudtemat var sjuksköterskans 

erfarenheter av faktorer som främjar en god palliativ vård, med tillhörande 

underteman en underlättande vårdmiljö och resursers betydelse för god 

palliativ vård. 

Diskussion: Diskussionen framhäver vårdkulturens betydelse för den palliativa vården på 

en akutmottagning. Författarna diskuterar tre fenomen, resurser, kurativ 

mentalitet och akutmottagningens utformning i relation till Katie Erikssons 

caritativa vårdteori. 

Nyckelord: Emergency department, emergency nursing, end-of-life care, experiences, 

palliative care 

 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: Palliative care is based on an approach aimed to alleviate the suffering and 

to increase quality of life during the patients’ last time in life. The nurses’ 

mission in palliative care is to optimise conditions for a good death using 

person-centered care. Even though home care or hospice care is available, 

patients in late stages of palliative care still visit the emergency department. 

Aim: To describe nurses’ experiences of caring for patients’ in late palliative 

stages in emergency departments. 

Method: A literature review was conducted to answer the aim of this study. Eleven 

academic articles were included and the content was examined and a 

thematic analysis performed based on similarities and differences. 

Results: Two main themes and six subthemes were identified. The first main theme 

was nurses’ experience of obstacles in providing good palliative care, with 

the associated subtheme healthcare environment, lack of necessary 

resources, curative mentality and relatives as an obstacle to good palliative 

care. The second main theme was the nurse's experience of factors that 

facilitate good palliative care, with the associated subtheme, a facilitating 

healthcare environment and the importance of resources for good palliative 

care 

 

Discussion: The discussion emphasizes the importance of care culture regarding 

palliative care in the emergency department. The authors discuss three 

phenomena, resources, curative mentality and emergency department 

design in relation to Katie Eriksson's caritative care theory. 

Keywords: Emergency department, emergency nursing, end-of-life care, experiences,  

palliative care 
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Inledning 

I takt med att människans livslängd ökar samt att fler insjuknar i svåra obotliga sjukdomar 

ökar också behovet av avancerad sjukvård för denna patientgrupp. Författarna har under sin 

verksamhetsförlagda utbildning i den somatiska slutenvården samt i arbetet som 

undersköterskor upplevt situationer då patienter i livets absoluta slutskede vårdats i 

akutsjukvården, i verksamheter som inte specifikt inriktar sig på vård i livets slut. Författarna 

har upplevt att det finns en viss osäkerhet hos sjuksköterskor i dessa situationer eftersom 

syftet på avdelningen primärt är att bota. Vissa patienter har möjlighet till direktintag till 

vårdavdelning, andra patienter i denna patientgrupp måste passera akutmottagning innan de 

läggs in på avdelning. Därför finns det hos författarna ett intresse av att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda dessa svårt sjuka patienter på en akutmottagning. 

Det är tänkbart att ämnet även kan vara av intresse och vikt för yrkesverksamma 

sjuksköterskor inom det valda området. Detta för att sjuksköterskor ska kunna utvecklas i sin 

profession och förbättra vården. 

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Enligt World Health Organisation (u.å) bygger palliativ vård på ett förhållningssätt med syfte 

att förbättra patienters och närståendes livskvalitet genom att lindra och även förebygga olika 

former av lidande. Det kan vara fysiskt, psykosocialt eller andligt lidande. 

Fram till 1987 användes inte begreppet palliativ, utan istället användes benämningen 

terminal vård när man talade om vård av döende patienter (Beck-Friis & Strang, 2012). Ordet 

terminal har successivt ersatts av ordet palliativ, som kommer från latinets pallium, vilket 

betyder mantel. Ordet är symboliskt där manteln står för lindrande. Syftet med den palliativa 

vården är att lindra lidandet och skapa förutsättningar för god livskvalitet när patientens 

sjukdom inte längre går att bota. Den palliativa vården ses som en helhetsvård där även 

anhöriga inkluderas. Ytterligare ett begrepp som används för att benämna palliativ vård är 

vård vid livets slut. Idag talas det om en tidig palliativ fas och en sen palliativ fas (Beck-Friis 

& Strang, 2012). Den tidiga fasen kan vara i månader eller till och med år, det kan då röra sig 

om en obotlig sjukdom som fortfarande behandlas för att förlänga livslängden och förbättra 

livskvaliteten. I den sena palliativa fasen är den specifika behandlingen mot sjukdomen 

avbruten och döden förväntas att ske inom kort tid, då inom veckor eller någon månad. Syftet 

med vården är då varken att förlänga eller förkorta livet för patienten utan endast att skapa så 
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goda förutsättningar som möjligt för att främja patientens livskvalitet trots svår sjukdom. 

Skillnaden mellan den palliativa och den kurativa vården kan enkelt förklaras med att den 

kurativa vården syftar till att bota och behandla, medan den palliativa syftar till att lindra 

lidande och möjliggöra en så god död som möjligt (Glimelius, 2012). I övergången från 

kurativ till palliativ vård bör ett brytpunktssamtal hållas, där läkaren tillsammans med patient 

och anhöriga sammanfattar vården hittills samt diskuterar hur vården ska fortskrida (Lindqvist 

& Rasmussen, 2014). I samband med detta kan det fattas beslut om 

behandlingsbegränsningar, exempelvis att inte påbörja Hjärt och lungräddning (HLR) eller 

sätta in andra livsuppehållande åtgärder. 

Den palliativa vårdens omvårdnadsfilosofi som grundar sig i Världshälsoorganisationens 

definition av palliativ vård samt människovärdesprincipen, vilar på fyra hörnstenar 

(Socialstyrelsen, 2013). Dessa fyra hörnstenar är symtomlindring, multiprofessionellt 

samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. Dessa hörnstenar utgör ett 

stöd för att i arbetet kunna beakta de fyra dimensionerna: fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella problem (Strang, 2012). Ett problem kan vara exempelvis smärta eller 

illamående, dessa är fysiska problem som kan få psykiska konsekvenser då i form av 

nedstämdhet eller oro. Fysiska och psykiska problem kan i sin tur orsaka existentiell ångest 

och det sociala livet. För att kunna tillhandahålla god palliativ vård behöver den levda 

kroppens alla dimensioner beaktas. Med de fyra hörnstenarna som ett fundament finns ett 

flertalet modeller framtagna för att ge stöd åt professionen i arbetet för en personcentrerad 

palliativ vård. Socialstyrelsen har gett ut ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013). Syftet med skriften är att den palliativa vården ska bli jämlik över 

hela landet. Med ursprung i det nationella kunskapsstödet har en nationell vårdplan för 

palliativ vård tagits fram av professionen (Palliativt utvecklingscentrum, u.å).  

En annan modell för att främja den personcentrerade vården är de sex s:n som ska vara ett 

stöd för professionen i planering, utförande och utvärdering av den palliativa vården 

(Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2017). De sex s:n utgår ifrån patienten som 

sjuksköterskan har framför sig och utifrån hur denne beskriver sin situation, sig själv och sin 

sjukdom. Kärnan i modellen är patientens självbild som de övriga fem S:n relaterar till. 

Självbilden inrymmer dels det patienten tänker om sig själv, den kognitiva dimensionen samt 

de känslor som patienten har om sig själv vilka utgör den emotionella dimensionen. De övriga 

S:n är självbestämmande, där patientens behov av delaktighet i vården samt de psykologiska 

behoven speglas, sociala relationer innefattar patientens behov av gemenskap, stöd och 

umgänge med vänner och anhöriga. Symtomlindring beskriver det fysiska lidandet och 
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behovet av fysisk omvårdnad, sammanhang och strategier beskriver de upplevelser som 

speglar ett andligt eller existentiellt behov, exempelvis religiösa tillhörigheter. De sex s:n ses 

som fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensioner som går in i varandra och skapar 

en helhet. För att helheten ska tolkas korrekt är det nödvändigt att bryta isär dimensionerna 

för att patientens behov tydligt ska synliggöras. För att patienten ska få en så god vård som 

möjligt är det viktigt med teamarbete kring patienten (Strang, 2012; Eckerdal, 2012) . I ett 

palliativt vårdteam ingår flertalet professioner såsom exempelvis läkare, sjuksköterska, präst, 

fysioterapeut, dietist. Detta för att tillsammans kunna skapa en vårdplan som bildar en helhet 

kring patienten och dennes behov sätts i fokus.  

Palliativ vård kan bedrivas i olika miljöer, exempelvis palliativa vårdenheter eller i 

hemmet (Eckerdal, 2012; Beck-Friis & Jakobsson, 2012). Patienter med så pass omfattande 

behov att denne kräver vård dygnet runt och som inte längre kan eller vill vårdas i sitt eget 

hem har möjlighet att vårdas på en palliativ vårdenhet. De som arbetar inom den palliativa 

slutenvården har särskild utbildning för att vårda dessa patienter. 

För de patienter som lider av en livshotande sjukdom och behöver kvalificerad vård på grund 

av komplicerade behov finns möjlighet till avancerad sjukvård i hemmet (Beck-Friis & 

Jakobsson, 2012). Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) nyttjas främst av patienter som 

kräver specialiserad palliativ vård och som inte behöver vara inneliggande på sjukhus. Hälso- 

och sjukvårdslagens mål är att hela befolkningen ska ha god hälsa och att vård ska erbjudas på 

lika villkor för alla (SFS 2014:30). Människors lika värde ska beaktas och vården ska ges med 

respekt för varje enskild individs värdighet. I enlighet med hälso- och sjukvårdslagen 

föreskriver patientlagen att patienten har rätt att välja utförare av offentlig finansierad vård i 

hela Sverige (SFS 2014:821). Vården som bedrivs ska vara av god kvalitet och 

överensstämma med vetenskap och beprövad erfarenhet, där patienter och anhörigas vilja 

samt önskemål ska beaktas.  

 

Sjuksköterskan i den palliativa vården 

Sjuksköterskans ansvar är att garantera patienten en god daglig omvårdnad som grundar sig i 

ett etiskt förhållningssätt (Dahlberg & Segesten, 2010). Sjuksköterskan ansvarar också för 

patientens säkerhet, att vården är av hög kvalitet och att den sker i en god vårdmiljö. Oavsett 

om vården sker på sjukhus, i hemmet eller på annan vårdinstitution så har sjuksköterskan ett 

kontinuerligt ansvar för att minska patientens lidande och maximera välbefinnandet. Det finns 

idag en specialistutbildning för palliativ vård (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). I 
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kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom palliativ 

omvårdnad, beskriver Svensk sjuksköterskeförening de kompetenser som en sjuksköterska 

inom området förväntas ha. I avsnittet som berör vård vid livets slut framgår det att 

sjuksköterskan utifrån patientens tillstånd ska bedriva personcentrerad vård där patientens 

autonomi, värdighet och integritet tillvaratas. Sjuksköterskan ska även kunna urskilja det 

tidiga palliativa skedet från det sent palliativa skedet och utifrån det anpassa vården. 

Autonomi definieras som individens möjlighet och rättighet att själv fatta beslut som rör alla 

delar av det egna livet (Sandman & Kjellström, 2013). En individs värdighet handlar om det 

värde och den respekt hen tillskriver sig själv utifrån sin integritet, autonomi och historia, det 

vill säga utifrån sin egen uppfattning av sig själv. Begreppet integritet används för att 

benämna en individs personliga sfär och rätten att få sin individualitet respekterad. 

    Sjuksköterskors attityder gentemot patienter i sent palliativt skede har undersökts (Román, 

Sorribes & Ezquerro,2001). Resultaten visade på att de deltagande sjuksköterskorna som hade 

lite kontakt med döende patienter hade en något negativ inställning gentemot dem, och att 

sjuksköterskor som hade haft mer kontakt med palliativa patienter hade en mer positiv attityd.  

 

Palliativ vård på akutmottagning 

Akutsjukvård definieras enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017), ”Akutsjukvård är den 

vård och omvårdnad en akutsjuksköterska ger till en person som drabbas av plötslig ohälsa” 

(s.3). Akutsjukvård bedrivs under dygnets alla timmar, oberoende av verksamhet och 

organisation. Akutsjuksköterska är en specialisering med en examen på avancerad nivå där 

inriktningen är akutsjukvård. På en akutmottagning där akutsjukvård bedrivs arbetar också 

allmänsjuksköterskor som förväntas utföra samma arbetsuppgifter, att främja och återställa 

hälsa samt att förebygga sjukdom och förebygga lidande i enlighet med ICN:s etiska kod 

(2014). På en modern akutmottagning finns beredskap för att bedöma, behandla och vårda 

patienter med kritiskt sviktande livsuppehållande funktioner (Almerud Österberg, 2014). På 

en akutmottagning karaktäriseras mötet med patienten av hög effektivitet och snabba 

behandlingar (Emergency Nurses Association, 2005). Inom akutsjukvården händer det ibland 

att personalen prioriterar diagnoser snarare än behov (Falk & Jakobsson Ung 2013). På en 

akutmottagning triageras patienter kontinuerligt. Triagering betyder att man sorterar patienter 

utifrån den medicinska allvarlighetsgraden där den sjukaste patienten får vård först (Werntoft, 

2014). Detta innebär att exempelvis patienter med behov av palliativ vård inte prioriteras på 

en akutmottagning eftersom att patientgruppen inte kräver livsuppehållande åtgärder.  
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    Studier visar att brist på utbildning och kunskap utgör ett hinder för att sjuksköterskan ska 

kunna förse patienter och anhöriga med en god holistisk vård i livets slutskede (McCourt, 

Power & Glackin, 2013). Trots att det finns olika typer av vård i hemmet för svårt sjuka 

patienter, visar studier att ett väsentligt antal av dessa patienter ändå uppsöker akutmottagning 

någon gång under de sista veckorna av livet (Barbera, Taylor & Dudgeon, 2010; Brink & 

Partanen, 2011; Lawson, Burge, Mcintyre, Field & Maxwell, 2008).  

 

Problemformulering 

I en vårdkontext där patientflödet är högt och fokus ligger på att rädda liv, kan mötet med 

patienter som befinner sig i ett sent palliativt skede försvåras eftersom dessa patienter inte 

kommer att kunna botas. Den höga arbetsbelastningen tillsammans med svårigheter att skapa 

avskildhet kan utgöra ett hinder för att skapa förutsättningar för att patienten ska erhålla en 

god palliativ vård där patientens värdighet och integritet bibehålls och respekteras. Eftersom 

mötet mellan vårdare och patient på akutmottagningen karaktäriseras av hög effektivitet och 

snabba behandlingar, finns det därför en risk att sjuksköterskans insatser upplevs av patient 

och anhöriga som tillfälliga punktinsatser där kontinuitet saknas och vården inte blir 

personcentrerad. På grund av skillnader mellan kurativ- och palliativ vård och skiftet 

däremellan finns risk att sjuksköterskor upplever det som problematiskt när vården övergår 

från kurativ till palliativ. Eftersom en akutmottagning är en vårdkontext där fokus inte ligger 

på palliativ vård, kan det finnas behov av ökad kunskap hos personer som är yrkesverksamma 

inom området. Målet med litteraturöversikten var att synliggöra de områden där förbättring 

kan ske och därmed bidra till kunskapsområdet. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i ett sent palliativt skede, på akutmottagning. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I relation till syftet har författarna valt Katie Erikssons caritativa teori. Teorin grundar sig i 

den humanvetenskapliga traditionen och bygger fem konsensusbegrepp vårdkulturen, 

människa, hälsa, vårdande och lidande. Det femte konsensusbegreppet utgör en stor del av 

Katies caritativa vårdteori (Eriksson, 1994). Eriksson beskriver lidandet som vårdandets hjärta 

och motivet till all vård. Vidare beskriver hon att det finns olika typer av lidande inom vården, 
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dessa är vårdlidande, sjukdomslidande och livslidande. Vårdlidande kan uppstå i situationer 

då ett glapp uppstår mellan patientens behov och sjuksköterskans kunskap och attityd 

gentemot patienten. Sjukdomslidande är relaterat till fysisk ohälsa och livslidandet rör de 

själsliga och andliga dimensionerna som utgör livet. Vårdkulturen skriver Eriksson (1987) 

byggs upp av grundläggande värden, traditioner och ritualer, där inryms också den fysiska 

miljön, som möbler och utformning av rum. Sjuksköterskans roll är enligt Eriksson är att 

lindra lidande och hjälpa människan att växa och utvecklas till sin fulla potential (Eriksson, 

1987, 2015). Att vårda är att vandra med den lidande och hjälpa henne på sin väg. Med det 

menas att sjuksköterskan ska dela patientens lidande, hjälpa patienten och bära patienten när 

denne inte själv har kraft nog. Eftersom den palliativa vårdens yttersta mening är att lindra 

lidandet för både patient och närstående anser författarna att Erikssons omvårdnadsfilosofi är 

lämplig att utgå ifrån när det sammanställda resultatet av de valda resultatartiklarna 

diskuteras.      

 

Metod 

Val av design 

Designen som använts är en allmän litteraturöversikt, som har till syfte att redovisa tidigare 

forskning på området och utifrån det skapa en överblick över det nuvarande kunskapsläget. 

Genom att göra en litteraturöversikt kan tidigare forskning från flera olika länder och kulturer 

sammanställas, och därmed generera en bredare förståelse jämfört med enkät- eller 

intervjustudie inom ett avskilt geografiskt område (Friberg, 2012). 

 

Litteratursökning och urval 

Sökningar av resultatartiklar har gjorts i databaserna CINAHL complete, PubMed samt 

Medline, dessa valdes för att de är databaser som innehåller studier med fokus på 

vårdvetenskap samt medicinskt vetenskap (Karlsson, 2012). I sökningarna har end-of-life, 

emergency department, nurses, end of life care, dying, dying patients, emergency nursing, 

terminal care, emergency nurse* och perceptions använts. Sökningar har genomförts med 

hjälp av ämnesord, i CINAHL complete heter systemet CINAHL headings och i PubMed 

kallas systemet Medical Subject Headings (MeSH). För att koppla samman eller särskilja 

sökord användes den booleska söktekniken (Karlsson, 2012). Söktekniken går ut på att sökord 

läggs ihop med hjälp av AND, OR, eller NOT. AND används för att specificera sökningen, 

OR utökar sökningen och NOT avgränsar och gör på så sätt sökningen mer specifik.  
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För att begränsa och specificera sökträffarna lades det till ytterligare avgränsningar. I 

CINAHL complete var dessa peer reviewed, abstract available, full text samt publikationsår 

2000-2017. Peer reviewed innebär att studien är vetenskapligt granskad (Henricson & 

Billhult, 2012). Abstract är en kort sammanfattning av artikelns innehåll som gör innehållet 

lätt överskådligt för läsaren. Full text har använts för att hitta fullständiga artiklar. 

Publikationsåren som inkluderats är relevanta då de subjektiva erfarenheter som eftersöks kan 

vara bestående trots att organisatoriska förändringar skett genom åren. I PubMed och Medline 

har samma begränsningar som i CINAHL complete använts, förutom peer reviewed då detta 

inte är möjligt i dessa databaser. För att säkerställa att valda artiklar är vetenskapligt 

granskade kontrollerades detta genom tidskriftens hemsida. Designen på de valda artiklarna är 

kvalitativ, kvantitativ samt mixad metod. Sökningarna är presenterade i en matris (se bilaga 

1).  

En urvalsprocess genomfördes där titlarna i sökresultaten lästes för att finna artiklar som 

väckte intresse. De valda texternas abstract lästes och ytterligare sortering genomfördes, 

artiklar som inte ansågs vara av relevans valdes då bort. Genom att granska de kvarvarande 

artiklarnas kvalitet utifrån Fribergs (2012) modell kunde det slutgiltiga urvalet ske. Det som 

granskades var syfte, design, urval, analysen och resultatet samt om ett etiskt godkännande 

finns redovisat i artikeln. Elva artiklar inkluderades slutligen i översikten. En europeisk och 

tio från övriga delar av västvärlden. De valda artiklarna presenteras i en matris (se bilaga 2). 

De artiklar som inte svarade mot det valda syftet exkluderades. 

 

Analys 

Artiklarna för resultatet har analyserats enligt Friberg (2012) och granskats utifrån ett kritiskt 

förhållningssätt, vilket betyder att artiklarna diskuterats för att belysa eventuella 

begränsningar, svagheter och brister (Stenbock-Hult, 2004). Författarna har enskilt läst 

artiklarna flertalet gånger och sammanfattat innehållet, sammanfattningarna har sedan 

jämförts för att säkerställa att innehållet uppfattats lika. Artiklarna har färgkodats efter 

resultatets innehåll, vilket betyder att resultat med liknande innebörd har tilldelats samma färg 

för att enkelt tydliggöra likheter och skillnader i samtliga artiklar. I samband med 

färgkodningen diskuterade författarna innehållet sinsemellan, återkommande begrepp, 

problemområden och strategier. Utifrån dessa skillnader och likheter har författarna bildat två 

teman med tillhörande sex underteman.  
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Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetik grundar sig i främjandet av människans grundläggande värde och rättigheter 

samt att respektera den enskilda individens frihet och autonomi (Kjellström, 2012). 

Författarna har sedan tidigare egna erfarenheter och upplevelser av det valda ämnet, i och med 

detta finns det en förförståelse som om den inte åskådliggörs kan innebära ett hinder för 

objektiviteten i litteraturöversikten. Förförståelse syftar på det faktum att författarna kan och 

vet mycket saker innan de påbörjar en studie (Priebe & Landström 2012). Det kan då handla 

om sådant man tidigare lärt sig men också egna värderingar och erfarenheter. Författarna har i 

största mån haft öppet förhållningssätt och åsidosatt sin egen förförståelse relaterad till ämnet, 

detta för att kunna förhålla sig objektiva under hela skrivprocessen. Artiklar som är relevanta 

för syftet inkluderas oavsett hur resultatet överensstämmer med författarnas förförståelse. 

Författarna har enbart inkluderat studier som fått ett etiskt godkännande i litteraturöversikten. 

 

Resultat 

Resultatet presenterar två huvudteman. Det första temat är sjuksköterskans erfarenheter av 

faktorer som utgör hinder för god palliativ vård med tillhörande underteman, vårdmiljön som 

ett hinder, avsaknad av nödvändiga resurser, kurativ mentalitet och anhöriga som ett hinder 

för god palliativ vård. Det andra temat är sjuksköterskans erfarenheter av faktorer som 

främjar en god palliativ vård med tillhörande underteman, en underlättande vårdmiljö och 

resursers betydelse för en god palliativ vård. I presentationen av resultatet kommer begreppet 

sjuksköterskan att användas, författarna syftar då på allmänsjuksköterskor samt 

specialistsjuksköterskor eftersom de valda artiklarna innefattar dessa kategorier. 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av faktorer som utgör hinder för god palliativ 

vård 

Vårdmiljön som ett hinder 

Akutmottagningen beskrivs i artiklarna som en plats med höga ljud, brist på avskildhet och 

mycket folk i rörelse som tillsammans skapar en intensiv miljö (Beckstrand, Giles, Luthy, 

Callister & Heaston, 2012a; Beckstrand, Rohwer, Luthy, Macintosh & Rasmussen, 2017; 

Decker, Lee & Morphet, 2015; Heaston, Beckstrand, Bond & Palmer, 2006; Hogan, 

Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips & Wilson, 2016; Kongsuwan et al., 2016; Wolf et 

al., 2015). Studiernas deltagare upplevde att miljön på akutmottagningen inte uppfyller de 
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krav som ställs för att kunna förse patienter med god vård i livets slutskede. En studie hade ett 

avvikande resultat, där vårdmiljön inte sågs som ett större hinder (Ka-Ming Ho, 2016). I en av 

artiklarna beskriver de deltagande sjuksköterskorna ett antal element som de anser inryms i en 

god död, exempelvis ett tystnad, avskildhet, integritet, tid, smärtlindring, plats för familj och 

anhöriga (Decker et al., 2015). De beskriver sedan den faktiska miljön som högljudd, 

tidsbegränsad och överfull. Sjuksköterskornas erfarenhet av att inte kunna ge patienten 

förutsättningar för en god död, gjorde att de kände sig nedslagna.  

I Hogan et al. (2016) beskriver deltagarna miljön på akutmottagningen som en plats där det 

inte finns utrymme eller tid att ge patienterna den goda vård som eftersträvas. Oberoende av 

akutmottagningens geografiska placering anses problematiken vara densamma (Beckstrand et 

al., 2012a; Heaston et al., 2006). Den kvantitativa datan, samt sjuksköterskors berättelser i 

Beckstrand et al. (2017) påvisar att sjuksköterskans erfarenhet är att en dåligt designad 

akutmottagning utan möjlighet till avskildhet för patienten och dess anhöriga utgör ett stort 

hinder för god palliativ vård. 

 

Avsaknad av nödvändiga resurser 

En underbemannad akutmottagning med brist på sjuksköterskor och annan stödjande, 

administrativ personal utgör ett stort hinder för en god palliativ vård (Bailey, Murphy & 

Porock, 2011; Beckstrand et al., 2012a;  Beckstrand et al., 2017; Decker et al., 2015; Granero-

Molina, del Mar Díaz-Cortés, Hernández-Padilla, Paz Carcía-Caro & Fernández-Sola, 2016; 

Heaston et al., 2006; Hogan et al., 2016; Ka-Ming Ho, 2016; Kongsuwan et al., 2016; Tse, 

Shuk Yu Hung & Mei Che Pang, 2016; Wolf et al., 2015). En konsekvens av personalbrist på 

akutmottagningen är att prioriteringar sker som inte gynnar patienten. I Hogan et al. (2016) 

beskriver sjuksköterskor att den höga arbetsbelastningen gör att de känner sig otillräckliga, att 

de slits åt alla håll och kanter. De upplevde det som frustrerande att de ofta inte hade tid att 

stötta anhöriga efter det att patienten dött. I Decker et al. (2015) beskriver de flesta av 

deltagarna att de trots kännedom om patientens behov, inte till fullo kunde tillhandahålla 

patienten god vård med anledning av den rådande arbetsmiljön på akutmottagningen. Den 

höga arbetsbelastningen orsakar enligt deltagarna i Granero-Molina et al. (2016) en etiskt 

betingad stress som gör dem emotionellt okänsliga. De beskriver att de arbetar utan att stanna, 

se och lyssna och att de inte finns tid att ge patienten en värdig vård. 

Flera studier visade på att vården av döende patienter hade låg prioritet på en akutmottagning 

(Bailey et al., 2011; Decker et al., 2015). Deltagarna beskrev att vården av de patienter som 

ansågs ha ett mer akut sjukdomstillstånd och hade större chans till återställd hälsa, prioriteras 
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före patienter som vårdas palliativt. Tse et al. (2016) hävdar i sin studie att den palliativa 

vården prioriteras lågt på grund av otillräcklig bemanning på akutmottagningen och att 

sjuksköterskorna därför inte kunde tillhandahålla god vård till de patienter som befann sig i ett 

sent palliativt skede. 

Att vårda svårt kroniskt sjuka patienter i ett sent palliativt skede ställer höga krav på 

sjuksköterskans kunskap och erfarenhet (Beckstrand et al., 2012a). Flera studier redogör att 

sjuksköterskors erfarenhet och utbildning inom palliativ vård varierar, från god till mycket 

bristfällig. Även kunskap om hur sjuksköterskan på bästa sätt bemöter den döende och dess 

anhöriga är av varierande grad. Att sjuksköterskor på akutmottagningar som vårdar patienter i 

ett sent palliativt skede saknar adekvat utbildning inom området utgör ett stort hinder för god 

palliativ vård (Hogan et al., 2016; Ka-Ming Ho et al., 2016; Wolf et al., 2015). 

 

Kurativ mentalitet  

Trots att prioriteringar görs på grund av resursbrist av olika slag så är den palliativa vården 

lågt prioriterad som följd av den rådande kurativa mentaliteten på akutmottagningen (Wolf et 

al., 2015; Bailey et al., 2011; Kongsuwan et al., 2016; Granero-Molina et al., 2016). 

Sjuksköterskor beskriver att de är betingade att tänka utifrån vilken patient som är mest kritisk 

och sedan prioritera den patienten först. I Bailey et al., (2011) beskrivs akutmottagningen som 

en prioritets-driven miljö som har en direkt inverkan på den vård patienten sedan får. Där 

prioriteras kurativa behandlingar och interventioner, och patienter med behov av palliativ vård 

negligeras. En av de sjuksköterskorna som deltog i studien vittnar om hur läkare tappar 

intresse för patienter som de inte längre kan vårda i kurativt syfte, “...They couldn’t do 

anything more for her, she was going to die so they lose interest and off they go.” (s. 1374). I 

en av studierna beskrevs det som ett misslyckande att låta en patient dö (Kongsuwan et al., 

2016). Den palliativa vården beskrevs som tidskrävande och dessa patienter var därför 

tvungna att antingen förflyttas eller skickas hem. En av deltagarna berättade att det inte fanns 

några skrivna riktlinjer, men att normen eller kulturen på arbetsplatsen var att prioritera 

kurativ vård framför palliativ. Granero-Molina et al., (2016) skriver i sin studie om 

sjuksköterskor som berättar att situationer ibland uppstår när vårdpersonal utför meningslösa 

interventioner med syfte att förbättra exempelvis laboratorisk data, detta trots att åtgärderna 

vare sig räddar patientens liv eller främjar en värdig död. Genom detta försummar personal att 

patienten är i behov av palliativ vård. Denna typ av situation beskrevs vara vanlig på 

akutmottagningen med anledning av mentaliteten hos personalen, och att kurativa 

interventioner prioriteras framför palliativa. 
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Anhöriga som hinder för god palliativ vård 

Även om anhöriga ses som en väldigt viktig och självklar del av den palliativa vården finns 

det situationer där dom kan komma att utgöra hinder för god palliativ vård (Beckstrand et al., 

2017; Beckstrand et al., 2012; Heaston et al., 2006; Ka-Ming Ho, 2016; Kongsuwan et al., 

2016; Tse et al., 2016). I flera studier har deltagarna angett att ständiga diskussioner och 

argumentationer med anhöriga, att anhöriga och vänner kontaktar sjuksköterskan istället för 

primär-kontakten i bland anhöriga för frågor och uppdateringar om patientens status samt att 

anhöriga inte accepterar det som läkare och sjuksköterskor säger om patientens status som 

stora hinder för god palliativ vård (Beckstrand et al., 2012; Heaston et al., 2006; Ka-Ming Ho, 

2016). Beckstrand et al. (2017) belyser erfarenheter av palliativ vård på akutmottagningar 

som ligger på landsbygden. Utöver dessa faktorer är även personliga relationer med patienter 

och anhöriga något som anses som problematiskt, detta är dock något som är svårt att komma 

ifrån på landsbygden eftersom sjukhuset och samhället är mindre. Sjuksköterskor som har 

erfarenhet av att vårda patienter samt möta anhöriga som de har en personlig relation till 

beskriver att situationen utgör ett hinder för att ge god palliativ vård, då egna känslor påverkar 

arbetet. 

 

Erfarenheter av faktorer som främjar god palliativ vård 

En underlättande vårdmiljö 

I fler av artiklarna uppger sjuksköterskorna att de gör insatser för att förbättra vårdmiljön för 

patienten (Wolf et al., 2015; Hogan et al., 2016; Bailey et al., 2011). I Hogan et al. (2016) 

försökte sjuksköterskorna trots den rådande situationen på akutmottagningen skapa en 

lugnare, integritetsbevarande och mer avskild miljö för patienter som vårdas i livets slutskede. 

En av deltagarna ifrågasätter dock om det verkligen är lämpligt att flytta en patient som ligger 

inför döden då det kan vara traumatiskt för andra familjer i omgivningen, och att det därför 

kan vara bättre att låta patienten ligga kvar där hen är (Wolf et al., 2015). I Bailey et al. (2011) 

beskriver deltagarna att patienter som befann sig i livets slutskede i största möjliga mån 

förflyttades till vårdavdelning eftersom att akutmottagningen inte ansågs en lämplig plats att 

dö på. Om möjlighet till flytt inte fanns placerades patienten utkanten av mottagningen med 

ett draperi som skydd mot omgivningen, detta gjordes enligt en deltagare inte bara för den 

döende patientens skull utan även för andra patienter, så att dessa inte skulle behöva se en 

döende människa.  
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På en akutmottagning i Hong Kong har man strategier för att förse patienter i ett sent 

palliativt skede med en vård av hög kvalitet (Tse et al., 2016). På mottagningen finns ett 

renoverat enkelrum med plats för anhöriga, reserverat specifikt för denna patientgrupp. 

Deltagare beskriver att både patienter och familj blev avslappnade i en miljö utan störande 

moment, där kunde de utföra religiösa ritualer i fred och ge patienten en fin stund i livets slut. 

Detta skiljer sig från hur akutmottagningar beskrivs i andra artiklar. Detta var en god plats för 

döende patienter att vårdas på. En av sjuksköterskorna gjorde en liknelse med att uppgradera 

från ekonomiklass till business class på ett flygplan. 

Även i Kongsuwan et al. (2016) beskriver deltagarna att det är möjligt att ge patienterna en 

fridfull död på en akutmottagning, förutsatt att ett avskilt utrymme fanns för patient och 

anhöriga att tillhandahålla. Genom att skapa ett utrymme där anhöriga kan vara tillsammans 

med patienten minskar även arbetsbelastningen för sjuksköterskan, som då inte behöver se till 

patienten lika ofta. En akutmottagning designad att förse den döende patienten med avskildhet 

är utifrån sjuksköterskors erfarenheter en av de viktigaste faktorerna som underlättar en god 

palliativ vård (Ka-Ming Ho, 2016; Heaston et al., 2006; Tse et al., 2016). 

 

Resursers betydelse för god palliativ vård 

Resurser så som avsatt tid till debriefing, personal i andra yrkeskategorier med stödjande 

funktioner och sjuksköterskor med specialistkompetens inom palliativ vård är några av de 

faktorer som sjuksköterskor i studierna erfar vara viktiga (Heaston et al., 2006; Hogan et al., 

2016; Ka-Ming Ho, 2016; Wolf et al., 2015; Tse et al., 2016). En adekvat utbildning i att 

vårda patienter vid livets slut ses som önskvärt och viktigt, det gör även riktlinjer för att 

förbättra både sjuksköterskors kompetens inom palliativ vård och för att förbättra den 

omvårdnad som ges till patienter som vårdas i livets slut (Wolf et al., 2015). Att vårda 

patienter i livet slut på en akutmottagning ger möjlighet att utvecklas både som person och 

sjuksköterska (Tse et al., 2016). Utifrån sjuksköterskors erfarenheter anses   

god bemanning och att arbeta i multiprofessionella team med läkare, sjuksköterskor, personal 

med stödjande funktioner för anhöriga och eventuellt religiösa representanter där ett gott 

samarbete finns och där allas erfarenheter och kompetens tas till vara på. Sjuksköterskors 

erfarenheter är att möjlighet till debriefing, alltså samtal med kollegor om känslor efter ett 

dödsfall eller andra svåra situationer som påverkar sjuksköterskan emotionellt, är viktigt för 

att orka ge god vård (Hogan et al., 2016). De beskriver det som viktigt att kunna släppa vad 

som inträffat på jobbet när de kommer hem, och att möjligheten att avsätta tid till att prata 

med kollegor underlättar detta. 
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Diskussion 

Diskussionen är uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 

metoddiskussionen diskuterar författarna kring genomförandet av metodens delar såsom 

design, sökvägar och urval i relation till dess styrkor och svagheter. Resultatet diskuteras 

sedan i resultatdiskussionen i relation till litteraturöversiktens bakgrund och syfte samt till 

Katie Erikssons caritativa teori om lidande.  

 

Metoddiskussion 

Designen som används utgår från den modell för litteraturöversikt som Friberg (2012) 

beskriver. Författarna ansåg denna metod var lämplig att använda eftersom den ger en 

översiktsbild i beskrivandet av sjuksköterskors erfarenheter. Nackdelen med en 

litteraturöversikt kan vara att författarnas förförståelse påverkar resultaten i större grad än vid 

exempelvis en enkätundersökning. Detta på grund av att författarna aldrig helt kan förhålla sig 

objektiva i urvalet av litteratur som de själva anser vara relevant och svarar på det valda syfte. 

För att i största mån undvika att förförståelsen påverkar resultatet har författarna fört 

diskussioner kring egna åsikter och ifrågasatt dessa. De databaserna som användes för att ta 

fram relevanta artiklar var PubMed, CINAHL complete och Medline. Dessa ansåg författarna 

vara passande databaser då de har ett stort urval av vårdvetenskapliga artiklar. Fördelen med 

att använda flera databaser kan vara att möjligheten att hitta fler relevanta artiklar ökar, 

eftersom vissa tidskrifter inte publiceras i samtliga databaser. Författarna valde att begränsa 

årtalet för publicerade artiklar mellan år 2000 till 2017, detta för att utöka sökträffarna. Det 

ser inte författarna som en svaghet då det är sjuksköterskors erfarenheter som beskrivs och 

trots att omständigheter förändras genom tid så är erfarenheter något som ökar över tid. En 

nackdel med att använda flera olika databaser var att det inte fanns möjlighet att använda 

samma typ av begränsningar i sökningarna. Detta kan anses förhindra systematiken av 

litteratursökningen eftersom det inte gick att göra identiska sökningar i samtliga databaser. 

Författarna såg dock att sökträffarna i de olika databaserna inte skilde sig åt nämnvärt då 

samma artiklar återkom. Användning av ämnesord förbättrade sökningarna genom att 

generera ett större antal artiklar av hög relevans än vid sökning i fritext. Dock anser 

författarna att utbudet av ämnesord var begränsat och skilde sig stort mellan i de olika 

databaserna. Cinahl Headings innehåller cirka 13 000 ord medan det i PubMed finns runt 26 

000 olika ämnesord (Karlsson, 2012). Även detta förhindrade möjligheten att göra identiska 
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sökningar i databaserna. Ytterligare en nackdel med användandet att ämnesord är att det tar ett 

tag innan ett begrepp blir tillräckligt etablerat för att det ska bli ämnesord. Inom ett område 

där det finns lite befintlig forskning, är det också troligt att ämnesorden relaterade till ämnet 

är få. Utifrån de sökningar som gjordes i databaserna användes elva av artiklarna i resultatet. 

Sju av artiklarna hittades i PubMed, tre från Cinahl och tre i Medline. Detta ser författarna 

som relaterat till skillnader i utbudet av ämnesord som fanns till förfogande. Ytterligare en 

försvårande faktor i litteratursökningen var att författarna hade begränsad tillgång till de olika 

tidskrifterna i databaserna. För att underlätta detta besöktes bibliotek med tillgång till fler 

tidskrifter. Utbudet av publicerade relevanta artiklar inom området uppfattades som skralt, de 

artiklarna som valdes ut att användas i översikten hade dock hög relevans och svarade mot 

syftet. Att inte en enda artikel från Sverige hittades och inkluderades i översikten kan ses som 

en svaghet, samtidigt tyder det på att mycket lite forskning inom området bedrivs. I resultatet 

inkluderas artiklar från ett flertal kontinenter, vilket kan ses som en styrka då 

litteraturöversikten ger en god bild av hur palliativ vård bedrivs på akutmottagningar runt om 

i världen. Författarna är dock medvetna om att det förekommande kulturella skillnader mellan 

de olika länderna där studierna utförts, och att detta kan ha influerat resultatet. Författarna 

valde att inte begränsa sig till en metod utan plockade med samtliga artiklar av relevans 

oavsett om den data som presenterades var kvalitativ, kvantitativ eller mixad. Detta för att 

inkludera all tänkbar data från olika perspektiv och därmed kunna presentera ett heltäckande 

resultat.  

När resultatet analyserades använde författarna sig av färgkodning, vilket fungerade bra då 

olika teman snabbt tydliggjordes. Användandet av olika färger gjorde att det var enkelt för 

författarna att orientera sig i texten och presentera resultatet. För att granska kvaliteten av 

artiklarna läste båda författarna samtliga artiklar och jämförde sedan sina granskningar, detta 

för att stärka reliabiliteten. Samarbetet mellan författarna har under arbetets gång fungerat väl, 

där utrymme för diskussioner kring artiklar och skrivprocessen funnits. Författarna har för att 

i största möjliga förhålla sig objektiva genom arbetet, kontinuerligt ifrågasatt sin egen 

förförståelse och diskuterat åsikter sinsemellan för att nå konsensus. Då författarna tidigare 

inte genomfört en litteraturöversikt fanns svårigheter i vart den skulle ta sin början och hur 

tiden skulle disponeras. I framtida arbete har författarna för avsikt att tidigt i arbetsprocessen 

skapa en tydlig struktur för hela arbetet samt vara systematiska i sökningen av litteratur tidigt 

i processen. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av litteraturöversikten visade på att sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i ett sent palliativt skede var högst påverkade av den rådande vårdmiljön på 

akutmottagningen. I vårdmiljön inryms den fysiska miljön, alltså utformningen av 

akutmottagningen och den psykiska miljön där kurativ mentalitet och resursbrist är två starkt 

framträdande element. I resultatdiskussionen diskuterar författarna vårdmiljön på 

akutmottagning relaterat till Katie Erikssons caritativa vårdteori. Utifrån resultaten som 

framkom i denna litteraturöversikt ser författarna att begreppen vårdkultur, vårdlidande och 

lidande är tre nyckelbegrepp i resultatdiskussionen.  

 

Vårdkulturens betydelse för den palliativa vården på en akutmottagning 

Resultaten i föreliggande litteraturöversikt visar att akutmottagningar oftast inte är utformade 

på ett sätt som främjar god palliativ vård, sjuksköterskor beskriver akutmottagningen som en 

rörig plats med höga ljud. I motsats till detta hävdar Beckstrand, Rasmussen, Luthy och 

Heaston (2012b) att sjuksköterskor inte anser att designen på akutmottagningen utgör något 

större hinder för den palliativa vården. Detta talar emot resultaten från de tidigare nämnda 

studierna i litteraturöversiktens resultatdel. Författarna ser dessa konträra resultat som belägg 

för att det finns individualitet mellan sjuksköterskor och deras upplevelser, vilket förstås som 

en logisk följd av att alla människor erfar, uppfattar och tolkar världen olika. Detta eftersom 

att livsvärlden för var och en skiljer sig åt (Dahlberg & Segesten, 2010). Den fysiska miljön 

på akutmottagningar beskrivs ändå oftast utgöra ett hinder för avskildhet och bevarandet av 

integritet och värdighet, vilket är motsatsen till vad Eriksson (1994) beskriver som 

förutsättningar för att sjuksköterskan ska kunna lindra lidande. Vidare beskrivs att en 

förutsättning för att sjuksköterskan ska kunna lindra lindade är att en vårdkultur skapas där 

patienten kan känna sig respekterad, välkommen och vårdad. Eriksson framhåller vikten av att 

sjuksköterska ska kunna möta lidandet, gå rakt emot det eller tvärs igenom det. 

Sjuksköterskor försöker ofta lindra lidandet genom konkreta handlingar, i synnerhet inom 

akutsjukvården. Eriksson skriver att patienterna ofta är mer rädda för det lidande som uppstår 

av att känna sig ensamma, övergivna och föraktade än det lidande som uppstår genom fysisk 

smärta.  

I resultatet beskrivs det hur patienter lämnas ensamma och undangömda under långa 

perioder, författarna ser detta som ett resultat av en vårdkultur som skapar vårdlidande. Detta 

eftersom den fysiska miljön inte är anpassad för palliativ vård och att traditionen på en 



  16 (30) 
 

akutmottagning är att prioritera patienter de kan bota. En studie har gjorts där det undersökts 

vad som karaktäriserar en god- respektive dålig död på sjukhus (Costello, 2006). Ett av 

elementen som inryms i en dålig död är enligt sjuksköterskorna i studien när patienten dör 

utan värdighet och respekt. Att kränka en patients värdighet innebär enligt Eriksson (1994) att 

frånta individens möjlighet att till fullo vara människa. I och med detta minskar man även 

patientens möjlighet att använda sina egna hälsoresurser. Författarna relaterar detta till hur det 

i resultatet beskrivs att patienterna objektifieras och hur de på ett icke respektfullt sätt 

behandlas utifrån deras aktuella tillstånd. Patientens värdighet kränks när sjuksköterskor inte 

ser patienten eller ger hen en plats att vårdas på. I resultatet ges flera exempel på hur 

personalen på akutmottagningar använder strategier för att ge patienten en plats att vårdas på, 

ofta handlar det då om att patienten placeras i utkanten av mottagningen eller i korridoren, i 

väntan på att flyttas till en vårdavdelning. Om detta är att ge patienten plats anser författarna 

kan diskuteras. Enligt författarna är strategin att flytta bort för att ge plats paradoxal, då 

resultaten istället kan bli att patienten göms undan och negligeras. Att ge plats hävdar 

författarna innebär att välkomna patienten och ge patienten likvärdig vård jämfört med 

patienter som vårdas kurativt. Det uppstår också en risk att sjuksköterskan missar patientens 

uttryck av fysiskt lidande vilket kan resultera i svåra smärtor hos patienten, samt ångest hos 

både patient och anhöriga. Fysisk smärta beskrivs enligt Eriksson (1994) som en del av 

sjukdomslidandet. Enligt författarna finns det en risk att sjukdomslidandet förstärks i de 

situationer där vårdlidandet uppstår, något som skulle kunna förhindras om en akutmottagning 

hade en mer fördelaktig utformning, med ett särskilt utrymme för vård av patienter i livet 

slutskede.  

Beckstrand, Wood, Callister, Luthy och Heaston (2012c) har låtit sjuksköterskor ge 

exempel på vad som kan förbättra den palliativa vården på en akutmottagning. 

Sjuksköterskorna i studien ansåg att skapande av patientrum som var hemlikt utformade, där 

patienten kunde känna lugn och stillsamhet var av stor vikt. Patienten kunde därmed vara 

tillsammans med sina anhöriga som då inte behövde känna att de var ett hinder för andra. I en 

av resultatartiklarna framkom det att man på en akutmottagning i Hong Kong hade ett rum 

reserverat för just patienter som var i behov av vård i livets slutskede. Detta ser författarna 

som något positivt eftersom patienterna då kan få det som Eriksson (1994) beskriver vara en 

plats för värdig vård, där alla delar av människan tas i beaktning, exempelvis där patient och 

anhöriga får utrymme att bejaka sin andlighet och religion.  

 I resultatet beskrivs den kurativa mentaliteten som ofta förekommer på akutmottagningar 

runt om i världen. Sjuksköterskorna och även andra yrkeskategorier såsom läkare, är ofta i 
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hög grad inställda på att bota patienter och uppvisar ett bristande engagemang i vården av 

patienter i behov av palliativ vård. I studierna som presenteras i resultatet framkom det att 

sjukvårdspersonal ideligen uttryckte att de inte längre kan göra något för patienten när vården 

övergår från kurativ till palliativ. Enligt Glimelius (2012) finns det dock mycket att göra för 

patienten när vården övergår från kurativ till palliativ. Något av det viktigaste är att patienten 

inte ska behöva känna sig bortglömd och bortprioriterad på grund av att hen inte kan botas, 

sjuksköterskan bör vara lättillgänglig för patienten och anhöriga för att svara på frågor och se 

till att symtomlindringen är effektiv och att eventuella biverkningar inte medför obehag. De 

insatser som behövs i ett sent palliativt skede kan vara lika tidskrävande och är lika viktiga 

som de insatser som sätts in i ett kurativt syfte. Exempelvis är det viktigt att en patient med 

svåra smärtor får snabb effektiv smärtlindring och att insatserna följs upp kontinuerligt. 

Författarna ser det som ett misslyckande inom professionen, att den palliativa vården i 

verkligheten ges lite utrymme. Författarna anser att problemet i grunden vilar på ett 

organisatoriskt plan, vilket i sin tur resulterar i en vårdkultur byggd på en värdegrund som inte 

upplevs välkomnande för patienter i livets slut. När akutsjukvården är modell för 

organiseringen av vården kan problem uppstå i vården av patienter i ett sent palliativt skede. 

Det kan då hända att rutiner är överordnade enskilda patienters behov och symtomlindring 

blir då istället kopplat till organisatoriska rutiner (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). 

Okunskap om exempelvis smärtlindring med opioider kan medföra att patienter får en 

otillräcklig symtomlindring och därmed ett ovärdigt bemötande i livets slut. Detta tror 

författarna skulle kunna undvikas om personer med kompetens inom palliativ vård deltar i 

organisationsutvecklingen. Enligt ICN:s etiska kod har sjuksköterskan huvudansvaret för 

utarbetandet och tillämpandet av riktlinjer inom omvårdnad, forskning, utbildning och ledning 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan ska också delta i arbetet mot en etisk 

organisationskultur och aktivt ta ställning mot metoder och förhållanden som anses vara 

oetiska.  

Utifrån resultatet som presenterats anser författarna att det kan finnas kunskapsbrist bland 

såväl akutsjuksköterskor som allmänsjuksköterskor. Ingen av studierna som ligger till grund 

för resultatet är utförda i Sverige och författarna kan därför inte uttrycka sig om kunskapsläget 

eller attityder som finns på akutmottagningar i Sverige. Dock skiljer sig utformningen av 

sjuksköterskeprogrammen sig åt mellan olika universitet och högskolor. Vissa 

utbildningsprogram har inte någon kurs i palliativ vård överhuvudtaget och därmed ingen 

verksamhetsförlagd utbildning där intresse för ämnet kan väckas hos studenterna. Författarna 

ser att sjukvårdspersonalen inte medvetet orsakar patienter vårdlidande genom sin okunskap, 
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utan det kan istället grunda sig i brist på erbjuden kunskap. Eriksson (1994) skriver även hon 

att vårdlidande hos patienten ofta beror på avsaknad av reflektion och kunskap om mänskligt 

lidande. Att på grund av att vår verklighetsbild inom vården är präglad av ett 

sjukdomscentrerat synsätt är vårdaren alltför inriktad på högteknologi, och människan hamnar 

därmed i skymundan. Enligt henne behöver sjuksköterskan kunskap om vad det innebär för en 

människa att ha ett lidande. Att det innebär att patienten upplever sig vara främmande för sig 

själv, sina begär och möjligheter. Lidandet uppstår när patienter är styrd av yttre 

omständigheter. Att vara i lidandet innebär att man istället gör ansträngningar för att 

tillfredsställa sina behov och att på så sätt övervinna lidandet. Med detta kan sjuksköterskan 

hjälpa patienten, genom att vandra tillsammans med hen genom lidandet. Shearer, Rogers, 

Monterosso, Ross-Adjie och Rogers (2014) har i en studie undersökt sjukvårdspersonalens 

behov och uppfattning av att ge palliativ vård på en akutmottagning. Resultaten visar tydligt 

på att behovet av kunskap bland sjuksköterskorna är stort och att de själva ser sin kunskap 

inom området som begränsad. 

Akutmottagningens uppdrag är att vårda patienter med risk för allvarligt sviktande 

livsuppehållande funktioner. Därför anser författarna att den kurativa mentaliteten är rimlig i 

den rådande miljön på en akutmottagning. Alla patienter som kommer till akutmottagningen 

triageras och prioriteras därefter, det är därför inte rimligt att patienter med 

behandlingsbegränsningar som säger att inga livsuppehållande åtgärder ska sättas in får 

högsta prioritet. Patienter som befinner sig i ett sent palliativ skede har ofta ett beslut fattat 

rörande begränsningar av livsuppehållande åtgärder, exempelvis noll-HLR. Författarna anser 

dock att dessa patienters lidande är av lika stor vikt och får därför ändå inte glömmas bort.  

I begreppet resurser räknas personal i alla olika kategorier, rutiner för att frisätta tid för 

reflektion och debriefing samt tid och ekonomiska medel för utbildning och klinisk träning av 

personal. I resultatet framgår det att resursbrist på akutmottagningar i hög grad påverkar 

sjuksköterskors förmåga att ge patienten god palliativ vård. En konsekvens av resursbrist är 

att det skapas en hög arbetsbelastning hos sjuksköterskorna vilket även bidrar till en intensiv 

och stressig miljö på akutmottagningen. Författarna tror att det finns en risk att den intensiva 

miljön gör den svårt sjuka patienten och dess anhöriga stressade, vilket kan leda till ett ökat 

lidande hos patienten. Den höga arbetsbelastningen leder också till att sjuksköterskor måste 

prioritera mer akuta interventioner hos andra patienter, och hinner då inte titta till patienter 

som befinner sig i livets slutskede eller samtala med dess anhöriga. Denna typ av utebliven 

vård skriver Eriksson (1994) kan bero på en bristande förmåga hos sjuksköterskan att se och 

bedöma patientens behov och orsakar istället ett vårdlidande hos patienten. Hon skriver även 
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att en utebliven vård är ett sätt att utöva makt över en maktlös patient och att det alltid är en 

kränkning av patientens värdighet. Författarna ser att sjuksköterskorna har viljan att vårda 

men att brist på kunskap och resurser leder till situationer där sjuksköterskorna tvingas 

prioritera och vården av patienter som vårdas i ett sent palliativt skede uteblir. Författarna 

hävdar att frekvensen av dessa situationer skulle kunna reduceras med hjälp av fler händer på 

golvet samt kompetensutveckling av personalen.  

Sjuksköterskor uppger att personalbristen tillsammans med andra patienters behov av vård 

minskar möjligheten att ge en god palliativ vård till de patienter som behöver (Beckstrand et 

al., 2012c; Weiland et al., 2015). Sjuksköterskorna menar att en till en- vård bör bedrivas 

under den sista tiden i livet så att sjuksköterskan har möjlighet att möta upp behovet av 

kontinuerligt stöd som patient och anhöriga behöver (Beckstrand et al., 2012c). Författarna 

anser att det är av vikt att patienter som vårdas i livet slut får den vård de är i behov av oavsett 

vilken del av sjukhuset patienter befinner sig i. Enligt författarna är döden en mycket viktig 

stund i en människas liv och att patienter inte får adekvat vård under den sista tiden av sitt liv 

på grund av personalbrist är klandervärt. 

 

Kliniska implikationer  

I utformandet av nya akutmottagningar anser författarna att hänsyn bör tas till patienter som 

befinner sig i ett sent palliativt skede, genom att skapa ett avskilt utrymme där är patientens 

värdighet och integritet kan främjas. Vidare bör resurser tillföras akutmottagningens 

organisation, exempelvis ett palliativt konsultationsteam bestående av läkare och 

sjuksköterska samt präst med kompetens och erfarenhet av palliativ vård. konsultationsteamet 

bör finnas kopplat till akutmottagningen för att snabbt kunna vårda patienten. 

Akutmottagningens organisation bör göras medveten om den kurativa mentaliteten och aktivt 

arbeta med denna genom att exempelvis erbjuda kompentensutveckling inom palliativ vård 

för alla yrkeskategorier. Författarnas förhoppning är att denna litteraturöversikt ska kunna ge 

sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor kunskap och därmed få en större säkerhet i sin 

yrkesroll i mötet med patienter som vårdas palliativt på akutmottagning. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Eftersom att området ter sig vara outforskat i Sverige anser författarna att det skulle vara 

intressant att undersöka det utifrån en svensk kontext. Författarna vill veta huruvida 

sjuksköterskor i Sverige har liknande erfarenheter som sjuksköterskorna i föreliggande 
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resultat, detta i relation till att Sverige har en väl utbyggd palliativ vård med både palliativa 

vårdenheter och avancerad sjukvård i hemmet. Författarna ser gärna att fortsatt forskning görs 

med fokus på den kurativa mentaliteten och huruvida den påverkas av erfarenhet och 

utbildning. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att den palliativa vården brister på akutmottagningar runt om i världen, 

eftersom det saknas forskning inom ämnet på svenska akutmottagningar samt kulturella 

skillnader mellan länder går det inte att säga att detta även gäller i Sverige. Dessa brister beror 

på att sjuksköterskor saknar utbildning och erfarenhet samt präglas av en kurativ mentalitet, 

som beror på en vårdkultur som inte bygger på ett palliativt förhållningssätt. Detta i 

kombination med en organisation med ständig resursbrist, samt akutmottagningar som är 

utformade för att rädda liv och inte vårda patienter i livets slut. 

 
  



  21 (30) 
 

Referensförteckning 
Almerud Österberg, S. (2014). Akut omhändertagande ur ett omvårdnadsperspektiv. I A-K. 

Edberg & H. Wijk, (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. (s. 687-702). 
Lund: Studentlitteratur. 

 
Bailey, C.J., Murphy, R., & Porock, D. (2011). Dying cases in emergency places: Caring for 

the dying in emergency departments. Social Science & Medicine, 73, 1371-1377. 
doi:10.1016/j.socscimed.2011.07.036 

 
Barbera, L., Taylor, C., & Dudgeon, D. (2010). Why do patients with cancer visit the 

emergency department near the end of life? Canadian Medical Association Journal, 
182(6), 563-568. doi:10.1503/cmaj.091187 

 
Beck-Friis, B., & Jakobsson, M. (2012). Hemsjukvård: också i livets slutskede. P. Strang & 

B. Beck-Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (s. 169-178). Stockholm: Liber. 
 
Beck-Friis, B., & Strang P. (2012). Inledning. I P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), Palliativ 

medicin och vård (s. 12-14). Stockholm: Liber. 
 
Beckstrand, R. L., Giles, V. C., Luthy, K. E., Callister, L. C., & Heaston, S. (2012a). The Last 

frontier: Rural emergency nurses’ perceptions of end-of-life care obstacles. Journal of 
Emergency Nursing, 38(5), 15-25. doi:10.1016/j.jen.2012.01.003 

 
Beckstrand, R. L., Rasmussen, R. J., Luthy, K. E., & Heaston, S. (2012b). Emergency nurses’ 

perception of department design as an obstacle ti providing end-of-life care. Journal of 
Emergency Nursing 38(5), 27-32. doi:10.1016/j.jen.2011.12.019 

 
Beckstrand, R. L., Rohwer, J., Luthy, K. E., Macintosh, J. L. B., & Rasmussen, R. J. (2017). 

Rural emergency nurses’ end-of-life care obstacle experiences: Stories from the last 
frontier. Journal of Emergency Nursing, 43(1), 40-48. doi:10.1016.2015.08.017 

 
Beckstrand, R. L., Woods, R. D., Callister, L. C., Luthy, K. E., & Heaston, S. (2012c). 

Emergency nurses’ suggestions for improving end-of-life care obstacles. Journal of 
Emergency Nursing 38(5), 7-14. doi:10.1016/j.jen.2012.03.008 

 
Brink, P., & Partanen, L. (2011). Emergency department use among end-of-life home care 

clients. Journal of Palliative Care, 27(3), 224-228. Hämtad från Nursing & Allied 
health database. 

 
Costello, J. (2006). Dying well: nurses’ experiences of ‘good and bad’deaths in hospital. 

Journal of Advanced Nursing, 54(5), 594-601. Hämtad från CINAHL complete. 
 
Dahlberg, K., & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: 

Natur & Kultur. 
 
Decker, K., Lee, S., & Morphet, J. (2015). The experiences of emergency nurses in providing 

end-of-life care to patients in the emergency department. Australasian Emergency 
Nursing Journal, 2015(18), 68-74. doi:10.1016.j.aenj.2014.11.001 

 



  22 (30) 
 

Eckerdal, G. (2012). Sluten palliativ vård och hospice. P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), 
Palliativ medicin och vård (s. 162-168). Stockholm: Liber. 

 

Emergency Nurses Association. (2005). Sheehy’s manual for emergency care, (6 ed.) 
St.Louis: Elsevier Mosby. 

 
Eriksson, K. (1987). Pausen: en beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. 

Stockholm: Norstedts. 
 
Eriksson, K. (1994). Den lidande människan. Stockholm: Liber. 
 
Eriksson, K. (2015). Vårdandets idé. Stockholm: Liber. 
 
Falk, H., & Jakobsson Ung, E. (2013). Den sista vårdplatsen. I B. Andershed, B-M. 

Ternestedt & C. Håkanson (Red.), Palliativ vård: Begrepp & perspektiv i teori och 
praktik (s. 79-87). Lund: Studentlitteratur. 

 
Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 133-144). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Glimelius, B. (2012). Kuration eller palliation?. I P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), Palliativ 

medicin och vård (s. 15-22). Stockholm: Liber. 
 
Granero-Molina, J., Del Mar Díaz-Cortés, M., Hernández-Padilla, J. M., Paz García-Caro, M., 

& Fernández-Sola, C. (2016) Loss of dignity in end-of-life care in the emergency 
department: A phenomenological study with health professionals. Journal of 
Emergency Nursing 42(3), 233-239. doi:10.1016/j.jen.2015.10.020 

 
Heaston, S., Beckstrand, R. L., Bond, A. E., & Palmer, S. P. (2006). Emergency nurses’ 

perceptions of obstacles and supportive behaviors in end-of-life care. Journal of 
Emergency Nursing, 32(6), 477-485. doi:10.1016/j.jen.2006.07.013 

 
Henricson, M., & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 129-138). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Hogan, K-A., Fothergill-Bourbonnais, F., Brajtman, S., Phillips, S., & Wilson, K.G. (2016). 

When someone dies in the emergency department: perspectives of emergency nurses. 
Journal of Emergency Nursing, 42(3), 207-212. doi:10.1016/j.jen.2015.09.003 

 
Jakobsson, E., Andersson, M., & Öhlén, J. (2014). Livets slutskede. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 179-209). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
Ka-Ming Ho, J. (2016). Resuscitation versus end-of-life care: Exploring the obstacles and 

supportive behaviors to providing end-of-life care as perceived by emergency nurses 
after implementing the end-of-life care pathway. Applied Nursing Research, 29, 7-13. 
doi:10.1016/j.apnr.2015.05.014 

 



  23 (30) 
 

Karlsson, E.K. (2012). Informationssökning. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 96-113). Lund: Studentlitteratur. 

 

Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: 
Från idé till examination inom omvårdnad (s. 69-94). Lund: Studentlitteratur. 

 
Kongsuwan, W., Matchim, Y., Nilmanat, K., Locsin, R.C., Tanioka, T., & Yasuhara, Y. 

(2016). Lived experience of caring for dying patients in emergency room. 
International Nursing Review, (63), 132-138. Hämtad från CINAHL complete. 

 

Lawson, B. J., Burge, F. I., Mcintyre, P., Field, S., & Maxwell, D. (2008). Palliative care 
patients in the emergency department. Journal of Palliative Care, 24(4), 247-255. 
Hämtad från Nursing & Allied Health Database. 

 
Lindqvist, O., & Rasmussen, B. H. (2014). Omvårdnad i livets slutskede. I A-K. Edberg & H. 

Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s. 757-796). Lund: 
Studentlitteratur. 

 
McCourt, R., Power, J. J., & Glackin, M. (2013). General nurses’ experiences of end-of-life 

care in the acute hospital setting: a litterature review. International Journal of 
Palliative Nursing, 19(10), 510-516. Hämtad från databasen CINAHL complete. 

 
Palliativt utvecklingscentrum (u.å). Nationell vårdplan för palliativ vård. Hämtad 2 oktober, 

2017 från Palliativt utvecklingscentrum, 
http://palliativtutvecklingscentrum.se/vardpersonal/nationell-vardplan-nvp/ 

 
Priebe, G. & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 

begränsningar: grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod: Från idé till examination inom omvårdnad (s. 31-50). Lund: 
Studentlitteratur. 

                
Román, E. M., Sorribes, E., & Ezquerro, O. (2001). Nurses’ attitudes to terminally ill patients. 

Journal of Advanced Nursing, 34(3), 338–345. Hämtad från databasen CINAHL 
complete. 

 
SFS 2014:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 21 november, 2017, från riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag_sfs-2017-30 

 
 
SFS 2014:821. Patientlag. Hämtad 15 november, 2017, från Riksdagen, 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/patientlag-2014821_sfs-2014-821 

 
 
Shearer, F. M., Rogers, I. R., Monterosso, L., Ross-Adjie, G., & Rogers, J. R. (2014). 

Understanding emergency department staff needs and perceptions in the provision of 
palliative care. Emergency Medicine Australasia, 2014(26), 249-255. doi: 
10.1111/1742-6723.12215 



  24 (30) 
 

                
Socialstyrelsen (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede: 

Vägledning, rekommendationer och indikatorer [Broschyr]. Från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

 
Stenbock-Hult, B. (2004). Kritiskt förhållningssätt. Lund: Studentlitteratur. 
 
Strang, P. (2012). Ett palliativt förhållningssätt: enligt WHO. I P. Strang & B. Beck-Friis 

(Red.), Palliativ medicin och vård (s. 30-39). Stockholm: Liber.  
 
Svensk sjuksköterskeförening (2008). Kompetensbeskrivning: för legitimerad sjuksköterska 

med specialisering inom palliativ omvårdnad. [Broschyr]. Stockholm: Svensk 
sjuksköterskeförening. Hämtad från: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-
vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/Sjukskoterska-med-
specialisering-inom-palliativ-omvardnad/ 

 
Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. [Broschyr]. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad från: 
https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-
svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

 
Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning: Legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot akutsjukvård. [Broschyr]. 
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad från: https://www.swenurse.se/Sa-
tycker-vi/publikationer/Kompetensbeskrivningar-och-riktlinjer/sjukskoterska-med-
specialisering-inom-akutsjukvard/ 

 
Ternestedt, B-M., Österlind, J., Henoch, I., & Andershed, B. (2017). De 6 S:n: En modell för 

personcentrerad palliativ vård. Lund: Studentlitteratur. 
 
Tse, W. K. J., Shuk Yu Hung, M., & Mei Che Pang, S. (2016). Emergency Nurses’ 

Perceptions of Providing End-of-Life Care in a Hong Kong Emergency Department: A 
Qualitative Studie. Journal of Emergency Nursing, 42(3), 224-232. 
doi:10.1016/j.jen.2015.10.025 

 
Weiland, T. J., Lande, H., Jelinek, G. A., Marck, C. H., Weil, J., Boughey, M., & Philip, J. 

(2015). Managing the advanced cancer patient in the Australian emergency 
department environment: findings from a national survey of emergency department 
clinicans. International journal of Emergency Medicine, 8(14), doi:10.1186/s12245-
015-0061-8 

 
Werntoft, E. (2014). Styrning och prioriteringar i vården. I A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), 

Omvårdnadens grunder: Ansvar och utveckling (s. 225-250). Lund: Studentlitteratur. 
 
Wolf, L.A., Delao, A.M., Perhats, C., Clark, P.R., Moon, M.D., Baker, K.M., Carman, M.J., 

Zavotsky, K.E., & Lenehan, G. (2015). Exploring the management of death: 
emergency nurses’ perceptions of challenges and facilitators in the provision of end-
of-life care in the emergency department. Journal of Emergency Nursing, 41(5), 23-
33. doi:10.1016/j.jen.2015.05.018 



  25 (30) 
 

 

World Health Organization (u.å). WHO definition of palliative care. Hämtad 28 september 
2017 från World Health Organization, 
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en 

 



  
26 (30) 

 

 

 
Bilaga 1. Sökmatris  
Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

PubMed 
 
 
 
 
 
Medline 
 
 
 
 
 
CINAHL complete 
 
 
 
 
 
CINAHL Complete 
 
 
 
PubMed 
 
 
 

MeSH- Terminal 
care AND 
emergency nursing 
 
 
 
Nurses AND 
emergency 
department AND 
dying patients 
 
 
End-of-life care 
AND emergency 
department AND 
dying 
 
 
Cinahl headings- 
Terminal care AND 
emergency nursing 
 
End of life care AND 
emergency 
department AND 
emergency nurs* 
AND perceptions 

36 
 
 
 
 
 
34 
 
 
 
 
 
47 
 
 
 
 
 
28 
 
 
 
20 

År 2000-2017 
 
 
 
 
 
Abstract available, 2000-
2017 
 
 
 
 
Peer reviewd, abstract 
available, 2000-2017 
 
 
 
 
Peer reviewd, 2000-2017 
 
 
 
Abstract, 2000-2017 

20 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
3 

15 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
3 

6 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 

 

  



  
27 (30) 

 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  
Författare Titel År, land, 

tidskrift 
Syfte Metod 

(Urval och 
datainsamling, analys) 

Resultat 

Baily, C. J., 
Murphy, R., & 
Porock, D. 
 
 
 
 
 
 
Beckstrand, R.L., 
Giles, V.C., Luthy, 
K.E., Callister, 
L.C. & Heaston, S. 
 
 
 
Beckstrand, R.L, 
Rohwer, J., Luthy, 
K.E., Machintosh, 
J.L.B., & 
Rasmussen, J.R. 
 
 
 
 
 
Decker, K., Lee, S., 
& Morphet, J. 
 
 
 
 
 

Dying cases in 
emergency 
places: caring for 
the dying in 
emergency 
departments 
 
 
 
The last frontier: 
Rural emergency 
nurses’ 
perceptions of 
end-of-life care 
obstacles 
 
Rural emergency 
nurses’ end-of-
life care obstacle 
experiences: 
Stories from the 
last frontier 
 
 
 
 
The experiences 
of emergency 
nurses in 
providing end-of-
life care to 
patients in the 
emergency 

2011, United 
kingdom of Great 
Britain, Social 
Science & Medicine 
 
 
 
 
 
2012, USA, Journal 
of Emergency 
Nursing 
 
 
 
 
2017, USA, Journal 
of Emergency 
Nursing 
 
 
 
 
 
 
 
2015, Australien, 
Australasian 
Emergency Nursing 
Journal. 
 
 
 

Undersöka hur 
akumottagningens utrymmen 
används i vården av döende 
patienter, samt attityder 
gentemot patienter som vårdas 
i livet slutskede i denna 
kontext. 
 
 
Att upptäcka hinder för 
sjuksköterskor på landsbygden 
av att vårda palliativa patienter 
på akutmottagning samt 
frekvensen och storleken av 
dessa hinder. 
 
Vilka erfarenheter som finns 
av hinder som kan försvåra 
palliativ vård på 
akutmottagningar på 
landsbygden. 
 
 
 
 
 
Beskriva akutsjuksköterskors 
erfarenheter av vård i livets 
slut. 
 
 
 
 

Observationer, intervjuer av 
personal samt patienter och 
anhöriga, djupintervjuer med 
personal, samt anhöriga och 
patienter.  I studien 
observerades 15 personal, sju 
patienter och sju anhöriga. 
 
 
Design- tvärsnittsundersökning.  
Datainsamling- enkäter. 
236 deltagare. Datan fördes in i 
ett analysprogram och statistik 
skapades. 
 
 
Enkätstudie skickades till 53 
sjukhus på landsbygden, 
deltagare uppmanades att dela 
erfarenheter av de hinder som 
uppstått under vård vid livets 
slut i akutmottagningskontext. 
analyserades i en 
innehållsanalys där berättelserna 
kodades in i teman. 
 
25 akutsjuksköterskor från tre 
olika akutsjukhus, med minst 
två års erfarenhet av arbete på 
akutmottagning deltog i 
semistrukturerade 
fokusgruppsintervjuer. 
Intervjuerna transkriberades och 

Utrymmet på akutmottagningen lever inte upp 
till de förväntningar patienter och anhöriga har. 
Det gör inte heller vårdpersonalens attityder 
gentemot vård av patienter i ett sent palliativt 
skede. 
För att bibehålla ordningen på mottagningen 
försöker personalen gömma undan patienter 
som ligger inför döden. 
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Att undersöka läkare och 
sjuksköterskors erfarenheter 
av palliativ vård och om 
patientens risk att förlora sin 
värdighet vid vård i livets 
slutskede på akutmottagning. 
 
 
 
Att utröna upplevelser av 
hinder och stöttande faktorer i 
palliativ vård på 
akutmottagningar. 
 
 
 
 
Beskriva akutsjuksköterskors 
erfarenheter av vård vid livet 
slut för att bättre förstå 
faktorer som underlättar eller 
utmanar vården. 
 
 
 
 
Att utvärdera de stödjande 
handlingar som sjuksköterskor 
utför samt att beskriva deras 
upplevda begränsningar efter 
införandet av Liverpool care 
pathway (LCP) på en 
akutmottagning i Hong Kong.  
 
 
 

analyserades kvalitativt utifrån 
en grundad teori.  
 
Fenomenologisk kvalitativ 
studie. Två fokusgrupper och 
individuella intervjuer. 26 
deltagare. Datan fördes in i ett 
data-analyseringsprogram och 
därefter bildades teman. 
 
 
 
enkät skickad till ett 
slumpmässigt urval av 300 
medlemmar “emergency nurses 
association”, den kvantitativa 
datan analyserades deskriptivt 
och två frågor analyserades 
kvalitativt med innehållsanalys. 
 
Kvalitativ design med tolkande 
deskriptivt ansats. 
Semistrukturerade intervjuer 
med 11 sjuksköterskor från en 
akutmottagning. Datan 
djupanalyserades och teman 
kunde bildas. 
 
 
Tvärsnittsundersökning. 
42 sjuksköterskor deltog i 
studien genom att svara på en 
enkät med frågor. Datan 
analyserades genom ett program 
och utifrån det skapades 
statistik.  
 
 
 

 
 
 
Resultatet visar 3 teman och ett antal 
underteman. Exempelvis: känna sig utlämnad, 
brist på utrymme att vårdas i, och känna sig som 
ett börda. Resultatet tar också upp svårigheterna 
och bakomliggande orsaker, såsom 
uppbyggnaden av en akutmottagning och 
arbetsmiljön på akutmottagningar. 
 
 
resursbrist, arga anhöriga och 
akutmottagningens miljö sågs som hinder. bra 
kommunikation mellan läkare och 
sjuksköterska, att läkaren också träffar familjen 
och patienten samt en miljö som var designad så 
att familjen kunde sörja avskilt var stöttande 
faktorer.     
 
Sjuksköterskorna  
ansåg att miljön var ett hinder för att kunna ge 
god vård i livets slutskede. De ansåg inte att 
akutmottagningen var en god plats att dö på. De 
beskrev även att de försattes annorlunda 
situation där de också behövde vårda anhöriga. 
Detta sågs de som en utmaning.  
 
 
De faktorer som utgjorde de största hindren för 
sjuksköterskorna var att arbetsbelastningen var 
för hög, att behöva hantera upprörda 
familjemedlemmar och brist på kunskap om 
palliativ vård. 
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2016, Thailand, 
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Nursing Review. 
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Journal of 
Emergency Nursing 
 
 
 
 
 
 
 
2015, USA, Journal 
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Beskriva sjuksköterskans 
erfarenheter av att vårda 
kritiskt sjuka och döende 
patienter på akutmottagning. 
 
 
 
 
 
att förstå akutsjuksköterskors 
uppfattning om palliativ vård 
på akutmottagning 
 
 
 
 
 
 
 
Att undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av utmaningar 
och underlättande faktorer i 
vården av patienter som 
vårdas palliativt på 
akutmottagning 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
En kvalitativ metod där 
12 sjuksköterskor deltog i 
djupintervjuer, data 
transkriberades och 
analyserades utifrån van 
Manens hermeneutiska 
fenomenologiska metod. 
 
 
semistrukturerade intervjuer 
med 16 sjuksköterskor med 
erfarenhet av palliativ vård. 
transkriberade och analyserade 
med innehållsanalys. 
 
 
 
 
 
Mixad metod där man använder 
sig av enkäter och fokusgrupper.  
1879 deltagare i den 
kvantitativa delen. I den 
kvalitativa deltog 17 
sjuksköterskor som arbetar på 
akutmottagning. 
Intervjuerna transkriberades och 
analyserades, jämfördes och 
kodades. Utifrån det bildades 
teman. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Resultatet visade på att palliativ vård inte 
prioriteras. Och att utbildning saknas. De 
deltagande sjuksköterskorna uttryckte även 
osäkerhet kring bemötandet av anhöriga. 
 
 
 
 
 
Resultaten visade på att sjuksköterskorna ansåg 
det vara viktigt att känna att de gjort gott för 
patienten och att underlätta för anhörigas 
delaktighet i vården. De såg den palliativa 
vården som utvecklande, både för sin personliga 
utveckling men även för den professionella. 
Sjuksköterskorna uttryckte också en tvetydighet 
gentemot resursfördelningen. 
 
 
I den kvantitativa delen visade resultaten på att 
deltagarna hade en positiv inställning till att 
vårda patienter palliativt. 
I den kvalitativa delen visade resultaten på att 
det fanns en oro hos sjuksköterskorna kring 
vården av den döende patienten. Resultaten 
visade på behov av kunskap och resurser för att 
kunna tillgodose patienternas behov. 
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