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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cancer kan drabba alla, oavsett kön eller ålder. När sjukdomen ej längre är 

kurativ och döden blir förutsägbar så bedöms patienten vara i sent palliativt 

skede. Sjuksköterskor möter dessa patienter samt deras närstående vid 

olika instanser i vården där det krävs ett palliativt förhållningssätt och goda 

kunskaper kring en förebyggande omvårdnad i livets slutskede. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med cancer i livets slutskede. 

Metod: En litteraturöversikt enligt Fribergs metod genomfördes och baserades på 

tolv vetenskapliga artiklar, alla kvalitativa. Sökningarna gjordes i 

databaserna CINAHL Complete och PubMed. Utifrån resultatet i artiklarna 

identifierades likheter som resulterade i teman och subteman. 

Resultat: Analys av artiklarna resulterade i fyra huvudteman, Tillhörighet, 
Meningsfullhet och personlig utveckling, Behov av stöd och Stress. Två 

subteman framkom även; Meningslöshet och Rädsla. 

Diskussion: Styrkor och svagheter i metoden såsom eventuell förförståelse och 

tillvägagångssätt diskuteras genom arbetet. I resultatdiskussionen är det 

tidigare forskning som berör sjuksköterskors upplevelser, författarnas egna 

reflektioner samt Watsons teori om mänsklig omsorg med två caritativa 

processer; ett kärleks och omsorgsfullt sinnelag – att bry sig om samt att 

vara autentiskt närvarande som ligger till grund för diskussionen. 

Nyckelord: Cancer, sjuksköterskors upplevelser, palliativ vård, vård i livets slutskede 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: Cancer can affect everyone regardless of gender or age. When the disease 

no longer is curable and death is inevitable the patient is then assessed to 

be in a late palliative stage. Nurses´ meet these patients and their close 

relatives at various care instances where a palliative approach and good 

knowledge about preventive care in the end of life is required.  

Aim:  The aim of this study was to illustrate nurses´experiences caring for 

patients with cancer at end of life.  

Method: A literature review according to the method of Friberg was conducted and 

based on twelve scientific articles, all qualitative. The articles were 

published between 2008 and 2018. The searches were completed in the 

CINAHL complete and PubMed databases. Similarities in the results of 

the articles were identified and categorized in to themes and sub themes. 

Results: Analysis of the articles resulted in four main themes, Affiliation, 
Meaningfulness and personaldevelopment, Need of support and Stress. 
Two sub themes also emerged; Meaninglessness and Fear. 

Discussion: Strenghts and weaknesses of the method such as preunderstanding and 

approach will be discussed and the basis of the result discussion will 

include; previous research regarding nurses` experiences, the authors’ 

reflections and Watsons theory of human care including two of the 

caritive processes; a loving and caring mind-caring and to be present 
autenticly.   

Keywords: Cancer, nurse experience(s), palliative care, end-of-life care 
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Inledning 

När döden blir förutsägbar, som vid en obotlig cancersjukdom, blir den en distinkt kontrast till 

livet och perspektivet förändras för den drabbade och närstående. Oavsett arbetsplats ingår det 

i sjuksköterskans kliniska arbete att möta obotligt sjuka och döende patienter. Anledningen till 

att vi valde cancersjukdom är att gemene man känner någon som drabbats av cancer. Det gör 

även vi då vi har närstående som har levt eller i dag lever med cancersjukdom. Det väckte ett 

intresse att som framtida sjuksköterskor utforska och få en inblick i upplevelsen av att vårda 

patienter med cancer i livets slutskede. Med kunskapen kommer en förhoppning om att kunna 

bidra till en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser vid vårdandet av döende och en 

diskussion om de förutsättningar och det stöd som dessa sjuksköterskor kan behöva.  

 

Bakgrund 

Globalt sett ökar ständigt cancerdiagnoserna och cancer anses numera som en av de stora 

kroniska sjukdomsgrupperna (Reitan, 2003b). Statistik från år 2016 visar att omkring 60 000 

personer i Sverige diagnostiserats med någon form av cancer och därav miste 22 518 livet till 

följd av sin diagnos (Cancerfonden, 2018). I nedanstående litteraturöversikt är inte någon 

specifik cancerdiagnos vald utan fokus ligger på den efterföljande vården när 

cancersjukdomen är obotlig. 

 

Cancer 

Cancer är ingen nyuppkommen sjukdom. Tumörer och tumörbehandling kan dateras tillbaka 

till 2 000 år före vår tideräkning. Spår av cancer och metastaser har till och med hittats i väl 

bevarade mumier från forntida Egypten. Vägen till behandling har gått via brännjärn och 

dekokter av örter till kirurgi och vidare till utvecklingen av strålterapin. Idag lever patienter 

längre med kronisk cancersjukdom på grund av allt förbättrade behandlingsmetoder 

(Gustavson-Kadaka & Ringborg, 2008). Beroende på vilken sorts cancersjukdom en person 

drabbas av så varierar prognosen för överlevnad. Det finns idag cirka 200 olika 

cancerdiagnoser, där var och en av sjukdomarna fått sitt namn beroende på celltyp och 

lokalisation i kroppen (Socialstyrelsen, 2018a). 

 Inuti kroppens vävnader pågår en ständig nybildning samt elimination av celler, vilket 

resulterar i att det byts ut miljontals celler varje minut (Ericson & Ericson, 2013). Om det 

uppstår en rubbning vid celldelning kan detta leda till att en cell som tidigare varit frisk börjar 

dela sig på ett okontrollerat sätt. Denna typ av delning bildar till slut en klump med massvis 
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av celler, en så kallad tumör (Schwartz & Shah, 2005). Det finns två olika tumörsorter; 

benigna och maligna. Benign står för godartad och är vanligtvis inte är livshotande på grund 

av att den ej sprider sig. Den maligna tumören är elakartad då den ofta sprider sig till 

närliggande vävnad eller organ och andra delar av kroppen. Denna typ av tumör kallas cancer 

och är en livshotande sjukdom (Arvidsson, 2015). 

 

Patienter med cancer 

Cancer kan drabba alla, oavsett ålder, kön, status eller livsföring. Följaktligen finns ingen 

definition av en patient med cancer (Schjølberg, 2003). När en människa drabbas av en 

cancersjukdom påverkar detta hela individen, det vill säga både kroppsligt som psykosocialt 

och även existentiellt. Kroppsliga påverkan kommer i form av långvarig behandling med 

många och svåra biverkningar. Cancervården är en högspecialiserad vård och behandlingar 

bedrivs på speciella cancervårdsenheter. Allmänsjuksköterskor möter patienter med cancer 

inom alla instanser i vården såsom i öppen- och slutenvården samt i hemmet (Gustavson-

Kadaka & Ringborg, 2008). Medicinska behandlingar varierar vid olika cancersjukdomar 

främst beroende på cancertyp och lokalisationen av cancern. De vanligaste 

behandlingsformerna är kirurgi, cytostatikabehandling och strålbehandling som kan användas 

separat eller i kombinationer (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Cancervårdens primära mål är 

alltid bot, något som enbart häften av alla drabbade patienter uppnår (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2018).  

 Den psykiska stressen som patienten upplever vid diagnos finns med även vid det 

slutgiltiga stadiet. Ett existentiellt omskakande orsakar en livskris hos patienten där livets 

sårbarhet och den egna dödligheten blir verklig (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Förluster av 

olika slag uppstår vid obotlig sjukdom, där patienterna främst upplever förlusten av sitt eget 

liv. Allteftersom sjukdomen framskrider kommer patienterna även behöva hantera förluster av 

andra slag inom olika områden exempelvis förlust av förmågor och förhoppningar (Saeteren, 

2003). Även självinsikten och självförtroendet kan komma att sättas på prov av livets 

utmaningar dock är det fortfarande är möjligt för patienterna att hitta nya värderingar och 

mening med livet. Detta kan resultera i att patienterna kan vara mottagliga för en ny 

självinsikt. Patienternas självbild kan med andra ord förstärkas genom att fokusera mer på 

egna kvarstående förmågor, än att se till vad som har förlorats (Jeppsson och Thomé, 2015). 

Patienterna får ofta en förändrad syn på jaget vid inre och yttre förändringar, detta gör dem 

mer sårbara (Reitan, 2003c). Patienternas självbild påverkas negativt vid exempelvis 

smakbortfall och håravfall något som visade ha lika stor betydelse för både män och kvinnor 

(Sibeoni et al, 2018).   
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Närstående 

Vid cancerdiagnos drabbas inte bara den enskilda människan utan även alla i dess nära 

omgivning. Ordet närstående definieras som en grupp individer vilka knyts an genom 

gemensamma band som är känslomässiga, rättsliga eller genom släktband (socialstyrelsen, 

2014). Patienterna avgör själva vilka som utgör närstående och som ska få inkluderas samt 

informeras gällande situationen de befinner sig i (Reitan, 2003a). Närstående har ett behov av 

god information samt att få känna sig betydelsefulla vid närvaro och medverkan. 

Informationen och delaktigheten har stor betydelse för närståendes fortsatta sorgearbete och 

psykiska hälsa (SOU 2001:6). Vid vård i livets slut har närstående en viktig roll, då vården 

ofta bygger på insatser från dem. Det är därför viktigt att vården ges i samverkan med 

närstående samt efter deras önskemål (socialstyrelsen, 2013). En viktig uppgift för det 

palliativa vårdteamet är att se närståendes stress, oro och bekymmer och vidta åtgärder för 

dessa väsentliga behov. Närstående till patienter med cancer som vårdas palliativt är ofta 

delaktiga i vårdandet och har generellt sett en högre ångestnivå kontra de som inte är 

omsorgsgivare till närstående (Grov, Dahl, Moum & Fosså, 2005). Med den palliativa 

patientens livskvalitet i fokus hamnar ofta den närståendes psykiska hälsa i skymundan 

(Clark, et al., 2006). Detta för att de gör sitt yttersta för den som är sjuk och håller tillbaka 

sina egna känslor och försöker hantera sorgen genom att lida i tysthet (Jakobsson, Andersson 

& Öhlén, 2014). En stor del av den palliativa vården bör vara inriktad mot stödet för de 

närstående under sjukdomstiden samt efter dödsfallet. Ur vårdsynpunkt måste patienten och 

dennes närstående sammanfattningsvis ses som en enhet inom palliativ vård (SOU-2001:6). 

 

Palliativ vård 

När en cancersjukdom är långt framskriden och obotlig ges så kallad palliativ vård.  

Palliativ vård är ett gemensamt uttryck för vård vid samtliga obotliga sjukdomar och tillstånd 

och ska kunna erbjudas oavsett var patienten befinner sig. Det är således en vårdform som kan 

bedrivas både på sjukhus, slutenvårdsavdelningar, inom primärvården samt i hemmet 

(Socialstyrelsen, 2013). 

WHO´s definition (u.å) av palliativ vård är att den skall vara uppbyggd på ett 

förhållningssätt som främjar livskvalitet för patienter och deras närstående när de står inför de 

problem som är associerade till livshotande sjukdom. Detta utförs genom en förebyggande 

vård för att lindra lidande med hjälp av tidig identifikation och noggrann analys samt 

smärtlindring, och även relaterade problem såsom fysiska, psykosociala samt existentiella  
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Livskvalitet är ett centralt begrepp som genomsyrar den palliativa vården och kan, trots 

obotlig sjukdom, innebära att patienten värdesätter livet mer samt växer som människa och 

skapar starkare band till sin omgivning (Mystakidou et al., 2007a). Med ett erkännande av den 

obotliga sjukdomen från patient och närstående samt ett närmande av slutfasen i livet, blir 

målsättningen för vårdandet ett tillgodoseende av behov hos patient och närstående (Bruun 

Lorentsen & Grov, 2011).  

Den palliativa vården innefattar fyra dimensioner; fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella. Dessa dimensioner spelar en egen roll som gör helheten odelbar och där behoven 

tillgodoses med hjälp av de fyra hörnstenarna (Strang, 2012a). 

 

De fyra hörnstenarna 

Utifrån människovärdesprincipen samt WHO´s definition (u.å) av palliativ vård har fyra 

hörnstenar framställts som riktlinjer för omvårdnaden. Hörnsten nummer ett bygger främst på 

lindring av symtom, detta innefattar lindring av både de fysiska, psykiska, sociala samt 

existentiella behov som patienterna har. Hörnsten två bygger på teamarbete då den palliativa 

vården består av ett mångprofessionellt arbetslag bestående av både undersköterskor, 

sjuksköterskor samt läkare med flera är det viktigt att arbeta nära och komplettera varandra då 

olika kompetenser bildar helheten i vårdandet. Följt av detta består hörnsten tre av 

kommunikation och relation, där vikten ligger på att befrämja patienternas livskvalitet, vilket 

innebär en god kommunikation samt kontinuitet inom arbetslaget och således även i 

förhållandet till patienterna och deras närstående. Det är även sjuksköterskors och övrig 

vårdpersonals ansvar att uppmuntra till god kommunikation samt relation mellan patienterna 

och de närstående när det finns ett behov av stöttning. Fjärde hörnstenen, stöd till närstående, 

varar under sjukdomstiden samt fortsättningsvis efter patienternas bortgång då de närstående 

behöver vidare stöd i sitt sorgearbete (SOU 2001:6; Socialstyrelsen, 2013; Shockney, 2018).  

 

Palliativt förhållningssätt 

Ett palliativt förhållningssätt innebär att det görs en professionell bedömning av patienternas 

tillstånd, att deras behov och önskemål tas tillvara, samt att allt detta görs utifrån en helhet. 

Vidare innebär detta förhållningssätt att för- och nackdelar ställs mot varandra vid val av 

insatser för att med säkerhet optimera patienternas välbefinnande. Vid ett palliativt 

förhållningssätt ska patienterna ges möjlighet till att få medverka i sin vård välinformerade 

gällande de beslut kopplat till vård och behandling, samt även känna möjlighet att tacka nej 

till de åtgärder som läggs fram som förslag. Oavsett vilken instans där patienter i palliativt 

skede eller patienter som är avlidna stöts på så är det palliativa förhållningssättet tillämpbart. 
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Detta för att alltid kunna ge patienten ett värdigt avslut samt bästa möjliga livskvalitet 

(Socialstyrelsen, 2018; Strang, 2012a). 

 

Tidig och sen fas 

Den palliativa vården delas in en tidig och sen fas. Tidig palliativ fas tillämpas tidigt i 

sjukdomsförloppet och kan pågå under lång tid då livsuppehållande terapier så som 

kemoterapi, strålning och läkemedelsbehandling fortfarande finns att tillgå. Att ingå i ett tidigt 

palliativt förhållningssätt är gynnsamt för patienten och erbjuds tillsammans med den 

specifika sjukdomsbehandlingen. Övergång från tidig till sen palliativ fas ses som en 

vändpunkt eller brytpunkt. När detta sker beror det på att patienternas sjukdom inte längre är 

kurativ och att livet inte längre går att upprätthålla. Den sena palliativa fasen brukar vara i ett 

fåtal dagar och som längst någon månad (Socialstyrelsen, 2018b).  
 

Brytpunktssamtal 

Ett kvalitetskriterium för att ge god palliativ vård i den sena palliativa fasen är att 

brytpunktssamtal genomförs. Dessa samtal skall innehålla en vårdriktning där nutida samt 

framtida vårdinsatser överses (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Meningen med samtalet 

innefattar det avgörande beslutet att ändra inriktning från livskvantitet till livskvalitet. 

Patienter upplever dock flera brytpunkter under den sista sjukdomsresan. Dessa kan infalla 

vid ökade symtom eller om de upplever tydliga tecken från vårdpersonalen om det förändrade 

sjukdomstillståndet (Wittenberg-Lyles, Goldsmith, Ragan, 2011). Vid brytpunkten tas även 

oviktiga och verkningslösa vårdinsatser bort och planering av den sista tiden sker med patient 

samt närstående och därefter registreras brytpunktsamtalet i svenska palliativregistret. Syftet 

med detta är en förbättring av vården i livets slut oberoende av vårdgivare. Det svenska 

palliativregistret är ett nationellt register sedan 2006 där målet är att, genom beskrivning av 

patientens sista vecka och registrering av utförd vård, kunna utveckla palliativa vården och 

tidigt identifiera eventuella brister. Som ett kontinuerligt förbättringsarbete inom det palliativa 

fältet för sjuksköterskor att ta del av. Detta ger vårdenheter möjligheten att jämföra 

vårdkvaliteten samt tillskansa sig kunskap för framtida utveckling. Allt för att kunna öka 

förutsättningen för en god död för patienten (www.palliativ.se). 
 
Omvårdnad 

Paraplybegreppet god död kan uppfattas som provocerande, då det väcker frågor huruvida 

döden någonsin kan vara god samt för vem den är god. Det mest centrala med begreppet är att 

enbart den döende personen kan avgöra om döden är god eller ej. Detta resulterar i att 
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utgångspunkten för patientens vårdplanering samt omvårdnad självfallet utgår från dennes 

vilja, värderingar och behov. Följaktligen innebär en god död att patienterna ska ges 

möjligheten att få leva med en så god självbild som möjligt. De sista önskningarna patienterna 

har i livet ska också eftersträvas att uppfyllas, detta i symbios med att ge god omvårdnad och 

lindring från det fysiska lidandet (Ternestedt, 2013).  
 Det är inte bara medicinsk behandling som spelar roll i en patients sjukdomsresa utan även 

i stor grad omvårdnaden. Allmänsjuksköterskors kompetens och omvårdnadsexpertis kan 

stödja och höja patientens livskvalitet, det vill säga. både den fysiska, psykiska och sociala 

aspekten, i god symbios med förebyggande omvårdnad (Gustavson-Kadaka & Ringborg, 

2008).   

Den palliativa omvårdnaden innebär således att sjuksköterskor konstant ställer sig frågande 

till om den vårdande åtgärden ger några skäl till att förbättra för patienten, om så är fallet, bör 

den utföras. Modern palliativ omvårdnad enligt WHO:s definition (u.å) innefattas av att 

sjuksköterskor ska förutse kommande situationer av lidande för patienten och därigenom 

skapa en förebyggande vård av exempelvis smärta eller illamående (Strang, 2012a). 

Sjuksköterskor ska alltid ha patientens upplevelse av smärta som utgångspunkt och samtidigt 

vara medveten om att det finns en risk för ett omvedvetet utvecklande av tolerans för 

patientens smärta hos sjuksköterskan själv. Akut och kronisk smärta kan finnas samtidigt hos 

patienter med cancer. Genombrottssmärta är en form av akut smärta och innebär att en patient 

med en grundsmärta som är medicinskt välövervakad och behärskad med opioider, kan få en 

eller flera smärttoppar som utlösts plötsligt. Dessa kan pågå under några minuter och är svåra 

att hantera farmakologiskt med analgetika (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). Reell smärta kan 

även uppstå genom psykiska faktorer. Den emotionella stressen blir en reaktion på livskrisen 

patienten befinner sig i. Det blir en existentiell smärta med själsligt ursprung och lika viktig 

att behandla som den smärta med kroppslig koppling (Strang, Strang, Hultborn & Arnér, 

2004). Sjuksköterskor ansvarar för dokumentering av patientens smärta, likväl fysisk som 

psykisk och existentiell. Patientens unika smärtupplevelse och tidigare erfarenheter blir 

utgångspunkten för dokumenteringen och utvärdering av smärtbehandling sker genom 

smärtskattning som kan göras med hjälp av skattningsskalor såsom VAS samt genom samtal 

och observation av patient. Omsorgen som visas patienten är en viktig dimension av 

omvårdnanden och sjuksköterskors uppmärksamhet samt personliga egenskaper och 

förhållningssätt påverkar förmågan att ge god omsorg och därigenom även patientens 

välbefinnande i livets slutskede (Bruun Lorentsen & Grov, 2011).  
Förebyggande av illamående är av stor vikt i den palliativa omvårdnaden. Insättande av 

antiemetisk behandling innan illamåendet uppstår kan förhindra förutsättningen för förväntat 
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illamående. Omvårdnadsåtgärder för illamående och eventuella kräkningar kan till exempel 

vara lugn och ro samt dämpad belysning och ett vädrat rum (Bruun Lorentsen & Grov, 2011). 

Avslappningsövningar har även en bevisad effekt för minskandet av illamående (de Carvalho, 

Martins & dos Santos, 2007). Munvård bör ges vid behov vid illamående. 

Munnen är ofta ett förbisett omvårdnadsområde i sjukvården. Det ingår i sjuksköterskors 

ansvarsområde att god munhälsa eftersträvas. Att ha god munhälsa har betydelse för 

välbefinnandet och självkänslan hos en sjuk patient (Andersson, 2014). 

Hos svårt sjuka och patienter vid livets slutskede är det oerhört viktigt med munvård för att 

främja livskvaliteten. Munvården av den döende kan vara en fin uppgift för närstående att få 

vara delaktiga i om de så önskar. Detta sker med information från och under uppsikt av 

sjuksköterskan och är en frivillig syssla (Lindqvist och Rasmussen, 2014). 

 
Sjuksköterskors roll 

Legitimerade sjuksköterskor skall arbeta utifrån hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) som 

beskriver individens rätt till vård på lika villkor. Vården ska vara kunskapsbaserad, 

patientfokuserad, jämlik och ändamålsenlig.  

 I sjuksköterskors arbete ingår att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa samt 

lindra lidande. Alltid prioritera patienternas hälsa och därefter ingripa när hälsan hotas. 

Människors lika värde är en princip som sjuksköterskor och övrig vårdpersonal alltid ska 

tillämpa, oavsett vem patienten är så har denne rätt till bästa lämpliga vård. Omsorgen ska 

vara jämställd oberoende individens kön, nationalitet, ålder, eventuell funktionsnedsättning, 

social ställning i samhället, tro eller sexuell läggning. 

De centrala värderingar för omvårdnad som är av betydelse är tillit, sårbarhet och värdighet. 

Med hjälp av värdegrunden, i mötet med patienter och närstående, kan sjuksköterskor 

bibehålla öppenhet och empati för den utsatthet och asymmetri som en vårdrelation innebär. 

Att respektera integritet, autonomi och värdighet utgör grunden för all god omvårdnad och 

hör även till sjuksköterskornas moraliska ansvar (ICN, 2017). De 6 S:n är en modell som 

ligger till grund för personcentrerad vård inom den palliativa vården. Vilket betyder att 

patienten som sjuksköterskan har framför sig är unik och därefter görs ställningstagandet för 

främjandet av ett gott liv utifrån patienternas individuella behov. De 6 S:n bygger på en 

humanistisk människosyn. Det första S:et står för självbilden, medan de resterande står för 

självbestämmande, symtomlindring, sociala relationer, sammanhang av de val och strategier 

som görs i mötet med döden. Dessa fem S, är alla relaterade till det första S:et, självbilden. 

Tillsammans speglar de 6 S:n patienterna som helhet, vilka de är och vilket behov av vård de 
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har, medan varje specifikt S avspeglar huruvida dessa behov möts och hur patienterna 

uppfattar sig själva (Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed, 2017). 

Med hjälp av denna modell ska vårdpersonal kunna följa en ihållande struktur vid 

vårdplanering, dokumentation samt utvärdering av den vård som erbjuds patienterna. 

Modellen ska även vara behjälplig till att stärka patientens ställning inom vården, något som 

styrdokument för hälso- och sjukvården poängterat, antingen som en helhet eller vardera S för 

sig. Detta för att kunna ge patienterna förutsättningar till delaktighet och autonomi i vården så 

de ska kunna leva ett gott liv trots närhet till sin egen död. 

I situationer där patienterna själva inte längre kan göra sig förstådda för sin omgivning, 

utgör denna modell en grund för sjuksköterskor samt övrig vårdpersonal att tolka de 

kroppsliga uttryck patienterna visar. Genom att använda sig av sina sinnen, syn, hörsel, känsel 

och lukt skapar sjuksköterskor sig på så sätt information om patienten. Kunskapen som 

införskaffas om patienten, tillsammans med närståendes bidragande information, ger 

sjuksköterskorna insikt i vad som en gång varit viktigt och som nu kan förväntas vara viktigt 

för patienten. Därefter anpassas vården så patienternas värdighet respekteras (Ternestedt och 

Österlind, 2013). 

 Förmågan att kommunicera med patienter och deras närstående är en viktig egenskap hos 

sjuksköterskor inom palliativ vård. Sjuksköterskor måste kunna tydliggöra komplex 

information för patienterna och deras närstående gällande vårdplanen, och på sätt göra dem 

delaktiga i vården. Detta innebär följaktligen att sjuksköterskor ger kunskapsbaserade råd och 

tillhandahåller stöd till patienter och deras närstående (Schroeder & Lorenz 2018). 

En grundförutsättning för det palliativa arbetet är att sjuksköterskor kan skapa relationer 

till patienter och närstående. Det kräver kontinuitet och tid samt förutsätter en medvetenhet 

hos sjuksköterskor om den asymmetriska vårdrelationen som innehåller en maktfaktor som 

bör hanteras väl. Arbetet med döende patienter kräver även en förmåga av balans mellan 

närhet och en gränssättning. Sjuksköterskor bör även veta när andra kompetenser behövs och 

att allt inte går att lösa själv (Friedrichsen, 2012). 

 

Problemformulering  

När en cancersjukdom blir obotlig skiftar patientens vård från en kurativ inriktning till 

palliativ. Målet med den palliativa vården är att med hjälp av sjuksköterskors 

omvårdnadsexpertis uppnå bästa möjliga livskvalitet för patienterna. Inom den palliativa 

vården har sjuksköterskorna ett ansvarsområde där det ställs höga krav på kompetens och 
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förhållningssätt. Det är således viktigt att få en samlad kunskapsbild och djupare förståelse för 

hur sjuksköterskor upplever det att vårda patienter döende i cancer. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med cancer i livets 

slutskede. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

I föreliggande litteraturöversikt tillämpas Jean Watsons teori om mänsklig omsorg samt två av 

Watsons caritativa processer; ett kärleks- och omsorgsfullt sinnelag – att bry sig om samt att 
vara autentiskt närvarande (Watson, 2007). Författarna har valt denna teori eftersom den kan 

tillämpas inom palliativ vård, då den ser till helheten hos patienter och sjuksköterskor och inte 

bara till någon specifik upplevelse. Den teoretiska utgångspunkten kommer att användas i 

diskussionsdelen.  

Teorin ligger till grund för sjuksköterskors viktiga roll att vara närvarande och 

uppmärksamma patienterna, men även hur de måste visa omsorg om sig själva för att sedan 

kunna ge åt andra. I grunden handlar det om att finnas där för patienterna och göra det möjligt 

för patienterna att själva växa så att resultatet blir att de kan bevara sin hälsa och bestämma 

meningen med sitt liv (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). När patienterna får bekräftelse 

från sjuksköterskorna att deras egen subjektiva betydelse är viktig, kommer det i sin tur 

resultera att tillit, hopp och förtroende utvecklas. Detta för att patienterna upplever att 

sjuksköterskorna bryr sig om vilka patienterna är samt visar att de vill lära känna dem just för 

att kunna förstå deras livssituation. Förmågan att lyssna är viktigt för sjuksköterskorna, detta 

för att kunna ta emot vad patienterna vill förmedla, inte bara genom de sagda orden utan 

också genom ansiktsuttryck och kroppshållning. På så vis utvecklas en förmåga att även höra 

det som inte alltid sägs (Watson, 1993; Watson, 2007). Denna omvårdnad beskrivs som 

ringarna på vattnet och är resultatet av reaktionen på det vi människor gör mot oss själva och 

mot dem vi möter, vilket Watson anser kommer att ha en global betydelse för mänskligheten 

(Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

 

Ett kärleks och omsorgsfullt sinnelag - att bry sig om 

I denna process lyfts vikten av sjuksköterskors medlidande fram, som anses vara en 

konsekvens av en kärleksfull omsorg och välvilja gentemot andra, vilket resulterar i att 

patienternas lidande lindras genom den omsorgsfulla medvetenhet som visats av 
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sjuksköterskor. För att möjliggöra detta är det viktigt att sjuksköterskor visar omsorg för och 

engagemang i sina aktiviteter för egenvård. Det bidrar till deras personliga utveckling och ger 

en medvetenhet som för utvecklingen av vårdandet vidare (Wiklund-Gustin & Lindwall, 

2012).  

 

Att vara autentiskt närvarande 

Watsons tanke med att vara autentiskt närvarande går ut på att förstå vikten av att omsorg och 

autentisk närvaro gentemot andra endast kan uppnås först när vi visar det om oss själva.  

Att finnas till för den andra så den själv formar sitt liv efter egna värderingar och tankar 

innebär att som sjuksköterska inte styra patienterna till mål som är fastslagna. Det är däremot 

av vikt att finnas tillgänglig för patienten längs med vägen mot målet, oavsett om hen vill 

ändra riktning. Dock ska sjuksköterskan inte acceptera vilka förändringar som helst utan 

måste även kunna säga till patienten då det behövs, eftersom det enligt Watson är 

sjuksköterskans etiska ansvar, att finnas närvarande och möjliggöra andra vägval. Således är 

vikten av autentisk närvaro att inte överge patienterna så de hamnar i en position där de är 

utanför ömsesidig gemenskap med andra (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt gjordes enligt Friberg (2017) vilket innebar att information 

införskaffades genom befintlig forskning för att få en översikt av kunskapen inom valt 

ämnesområde. 

 

Datainsamling  

Litteraturöversikten baseras på vetenskapliga artiklar och söktes mellan 18-23/10/2018 i 

databaserna CINAHL Complete och PubMed. CINAHL Complete var mest användbar i 

föreliggande litteraturöversikt då det är den största databasen inom omvårdnadsorienterade 

ämnen. Inom det specifika ämnesområdet vårdvetenskap är ämnesordlistan CINAHL 

headings praktisk att använda då den innehåller flest av de omvårdnadstermer som är 

intressanta för detta uppsatsämne. I PubMed användes MeSH- termer som ämnesord. Efter 

valt område formulerades specifika sökord för att fånga syftets innebörd samt sortera ut icke 

relevanta artiklar. Sökorden som användes var nurses’ experience(s), palliative care, hospice, 
end of life care, cancer och nursing. Dessa ord söktes i olika kombinationer och gav därmed 

ett bredare urval. Boolesk sökmetod med operatorer AND, OR och NOT användes för att 

utvidga samt begränsa sökresultaten. I slutändan användes enbart kombinationen AND då det 
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framkom mest relevant data relaterat till syftet. Ordkombinationerna och sökningarna finns 

redovisade i bilaga 1. 

 

Urval 

Inklusionskriterier formulerades utifrån studiens syfte. Dessa var kvalitativa vetenskapliga 

artiklar, skrivna på engelska och publicerades mellan åren 2008-2018. Artiklarna var även 

peer-reviewd vilket indikerade att artikeln har blivit granskad av en ämnesexpert och 

publicerad i vetenskapliga tidskrifter. Full text och etiskt granskade var även 

inklusionskriterier. Artiklar från olika länder inkluderades för att få ett globalt perspektiv samt 

oberoende på vårdform då sjuksköterskans upplevelse av vårdandet i livets slutskede 

eftersträvades. Exklusionskriterier var de artiklar som inte svarade mot studiens syfte och 

även kvantitativa artiklar samt mixad metod då dessa enbart eller delvis presenterar statestik 

och inte ger en djupare beskrivning av fenomenet upplevelse . Ingen exkludering av vårdform 

utfördes då platsen för vården  ansågs vara irrelevant för syftet. Även artiklar som inkluderar 

barn under 18 år exkluderades. 

Vid de olika sökningarna framkom totalt 223 stycken artiklar, av dessa lästes och valdes 46 

stycken titlar ut efter mest relevans med inriktning på syftet. Författarna läste abstrakt 

tillsammans för att få en övergripande helhetssyn vad artikeln handlade om. Författarna 

använde sig således av ett helikopterperspektiv rekommenderat av Friberg, (2017). Av dessa 

lästes sedan 23 stycken artiklar i full text. Vidare lästes artiklarna enskilt för att minimera 

inflytande av varandra. Litteratursökningen resulterade slutligen i tolv vetenskapliga artiklar 

som besvarade studiens syfte, se bilaga 1. 

 

Dataanalys 

Dataanalys genomfördes enligt Fribergs metod (2017). Förfarandet innebar att med ett kritiskt 

förhållningssätt granska och sammanställa de valda artiklarna och därefter redovisa 

kunskapsläget. Båda författarna läste igenom artiklarna ett flertal gånger själva för att inte 

påverka varandras tolkning av texterna. Därefter diskuterades artiklarna tillsammans för att 

säkerställa att inga missuppfattningar av texten uppstått. Artiklarna sammanställdes och 

presenteras nedan. Resultaten från sammanställda artiklar listades vidare i likheter och/eller 

skillnader för att sedan resultera i teman och eventuella subteman.  
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Forskningsetiska överväganden 

När människor används för att öka kunskapen inom ett visst område innebär detta en fara för 

att personerna utnyttjas (Kjellström, 2012). För att värna om grundläggande rättigheter och 

människovärdet krävs just forskningsetiska överväganden som görs innan och under ett 

vetenskapligt arbete. Detta syftar på att ta del av värderingar, normer och principer som 

formulerats som riktlinjer utav forskarsamhället, riksdag samt regering. Riktlinjerna såväl 

som förståelse för vad de egna orden och handlingarna kan orsaka bör genomsyra de etiska 

övervägandena. Belmontrapporten består av tre etiskt grundläggande principer, nämligen: 

rättviseprincipen, respekt för personer samt att göra gott. Dessa principer tar bland annat 

hänsyn till autonomin, respekt för individen, informerat samtycke samt en riskanalys över 

deltagare urvalet. Vid en litteraturöversikt som utförs inom ramen för ett självständigt arbete 

behöver författarna inte etiskt godkännande. I litteraturöversikten har författarna eftersträvat 

att förhålla sig vetenskapligt vilket Forsberg och Wengström (2016) beskriver att man 

använder sig av en syn som är kritisk, systematisk samt objektiv. Vidare har forskningsetiska 

principer följts genom att använda endast studier där etiska överväganden har redovisats. 

Eftersom cancer ingår i problemformuleringen och har en nära anknytning till författarna 

så kommer de under arbetet avsätta tid för diskussion sinsemellan för att förhindra den 

förförståelse som eventuellt kan påverka arbetet. Detta för att tolkningen av forskningen i 

artiklarna ska bli objektiv. Det gäller även vid tolkning av resultaten vilka har översatts från 

engelska till svenska följaktligen för att förhindra risk för förvrängning av data (Stenbock-

Hult, 2017). 

 

Resultat 

Resultatet baserades på tolv stycken vetenskapliga artiklar från olika länder och olika 

vårdkontext för att få ett bredare spektrum av syftet. Analys av artiklarna resulterade i fyra 

huvudteman. Första huvudtemat var Tillhörighet. Det andra huvudtemat var Meningsfullhet 
och personlig utveckling med subtema Meningslöshet. Tredje huvudtemat Behov av stöd. Det 

fjärde temat var Stress med subtema Rädsla. Data integrerades från artiklarna och baserades 

på likhet i innehåll.  

 

Tillhörighet 

I en ömsesidig omhändertagande relation under vårdtiden upplevde sjuksköterskor en djup 

altruistisk känsla och nära vänskap. Detta försvårade för sjuksköterskorna att delge negativa 

besked till patienten (Chong & Poon, 2011; Iranmanesh, Abbaszageh, Dargahi & Cheraghi, 
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2009; Marchessault, Legault & Martinez, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de ömsesidiga 

relationerna genererade känslor av kärlek och tillhörighet (Chong & Poon, 2011; Iranmanesh 

et al., 2009; Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskor som arbetade på mindre orter där de själva 

var bosatta upplevde en känsla av tillhörighet med patienterna vilket resulterade i en 

trygghetskänsla (Kaasalainen et al., 2014).  En upplevelse av ett unikt band till patienten 

beskrevs av sjuksköterskor, detta på grund av förtroendet som gavs trots en kort 

sjukdomsperiod (Daines et al., 2013). 
 

Meningsfullhet och personlig utveckling 

Vid vårdandet av patienter i livets slutskede framkom det att sjuksköterskorna upplevde 

helheten som något positivt, relationen både till patienterna och konfrontationen med döden 

fick sjuksköterskorna att begrunda vad som var viktigt i deras eget liv. Detta hjälpte dem att 

utveckla mer tålamod i situationer som upplevdes påfrestande (Iranmanesh et al., 2009; 

Marchessault et al., 2012; Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskorna beskrev att genom arbete 

med patienter i livets slutskede så hade deras rädsla för döden minskat och deras acceptans för 

döden ökat. Deras syn på livet upplevdes också ha förändrats och genererat i en ny mening 

med livet, sjukdom och död (Iranmanesh et al., 2009; Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskor 

upplevde ökad tilltro till deras kompetens vid utförandet av vårdhandlingar när information 

delgavs till närstående (Arbour & Wiegand, 2013; Daines et al., 2013; Kaasalainen et al., 

2014; Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & Owens, 2015). Sjuksköterskorna beskrev att om 

de kunde assistera patienten till god symtomhantering som bidrog till en god död upplevde de 

en tillfredställelse av sin egna prestation (Arbour & Wiegand, 2013). Genom att vårda 

patienter i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna att de fick meningsfull erfarenhet samt 

värdefull kunskap från patienterna som de kunde använda sig av i framtida situationer med 

andra patienter och på så sätt utveckla både personlig syn på vårdandet samt sin professionella 

roll (Marchessault et al., 2012; Rui-Shuang et al., 2015; Wu & Volker, 2009). Egenvården för 

sjuksköterskor anses vara en betydelsefull del i det palliativa vårdandet för att undvika 

utbrändhet. Sjuksköterskorna upplevde för att kunna vårda andra är det viktigt att även vårda 

sig själv exempelvis genom motion och meditation (Arbour & Wiegand, 2013; Peterson et al., 

2010). 
 
Meningslöshet  

Vid vårdandet av patienterna i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna det av största vikt 

att lindra patientens symtom. Om detta skedde i ett sent stadie och effekterna uteblev beskrev 

sjuksköterskorna en känsla av meningslöshet (Chong & Poon, 2013; Daines et al., 2013; 
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Holmdahl, Sävenstedt, & Imoni, 2014; Iranmanesh et al., 2009). Om inte den rätta 

kombinationen för att lindra patienternas symtom kunde uppnås upplevde de sig hopplösa, 

och resulterade i att de kritiserade och klandrade sig själva för att ha misslyckats med sin 

uppgift vid vårdandet i livets slutskede (Chong & Poon, 2013; Daines et al., 2013; Rui-

Shuang et al., 2015). Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde det emotionellt 

dränerande under eftervården, då sorgearbetet tog vid. Detta för att de utvecklat goda 

relationer mellan sig och patienterna samt närstående. Något som resulterade i negativa 

känslor vid bevittnandet av patientens bortgång (Chan, Lee & Chan, 2013). 

 

Behov av stöd 

I flera artiklar framkom vikten av kollegialt stöd. Sjuksköterskorna upplevde det enklare att ta 

eget ansvar då de hade kollegor att rådfråga och reflektera med (Arbour & Wiegand, 2013; 

Chong & Poon, 2011; Daines et al., 2013; Holmdahl et al., 2014; Tunnah, Jones & Johnstone, 

2012; Wu & Volker, 2009). Det beskrevs även att det var av betydelse för sjuksköterskorna 

att ha tillhört ett team, vilket innebar samarbete och tillhörighet som skapade en upplevelse av 

personlig trygghet för sjuksköterskorna i vårdandet (Chong & Poon, 2011; Holmdahl et al., 

2014; Tunnah et al., 2012). Mentorskap från äldre och erfarna sjuksköterskor till 

nyexaminerade sjuksköterskor, identifierades som en stödjande åtgärd och upplevdes 

motverka känslan av övergivenhet (Arbour & Wiegand, 2013).  

Individuellt stödjande aspekter som upplevdes vara av vikt för sjuksköterskan när det 

palliativa vårdandet blev mentalt övermäktigt kom från bön eller tro samt familj och vänner 

(Chong & Poon, 2011). Däremot blev sjuksköterskor inom den kinesiska kulturen ofta 

ifrågasatta varför de valt att arbeta inom palliativ vård, då döden var otursbringade enligt  

deras traditioner (Rui-Shuang et al., 2015). 

Brist på stöd uppstod vid tillfällen då sjuksköterskorna arbetade själva med palliativ vård i 

hemmet och således upplevde sig isolerade och ensamma trots att det tillhörde ett team (Chan 

et al., 2013; Chong & Poon, 2011; Kaasalainen et al., 2014; Marchessault et al., 2012). Detta 

resulterade i känslor såsom maktlöshet samt frustration i avsaknaden på stöd (Chan et al., 

2013, Chong & Poon, 2011). Vid brist på kommunikation från allmänläkaren upplevde 

sjuksköterskorna vårdandet påfrestande fastän de hade läkarnas förtroende angående sin 

kompetens och det fick dem att ofta känna sig ensamma med ansvaret över patienterna 

(Chong & Poon, 2011; Daines et al., 2013; Holmdahl et al., 2014; Tunnah et al., 2012). 
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Stress 

När sjuksköterskor upplevde att de inte uppfyllde sin vårdande roll av den döende patienten 

ökade deras stressnivå samt begränsade effektiviteten i vårdandet (Arbour & Wiegand, 2013). 

En del sjuksköterskor har beskrivit att de känt sig stressade och upplevt osäkerhet när de 

arbetat ensamma (Chong & Poon, 2011). Brist på tid, ej fungerande symtomlindring för 

patienten samt problematiska relationer till närstående upplevdes stressande för 

sjuksköterskorna (Holmdahl et al., 2014; Marchessault et al., 2012; Rui-Shuang et al., 2015). 

Det upplevdes stressande för sjuksköterskor att bevittna lidande hos en patient på grund av 

bristande symtomhantering samt att lyssna på patienten när de talade om sin närståendes död 

och således även när patienten de vårdat dog (Arbour & Wiegand, 2013; Chan et al., 2013; 

Chong & Poon, 2011; Daines et al., 2013; Rui-Shuang et al., 2015). Undvikande och 

distanserande från emotionellt stressande situationer samt ineffektiv hantering av känslor och 

sorg upplevde sjuksköterskor bidrog till kumulativ stress (Arbour & Wiegand, 2013; Chan et 

al., 2013; Peterson et al., 2010; Tunnah et al., 2012).   

 

Rädsla 

Sjuksköterskorna upplevde även en personlig rädsla gällande vårdandet av den döende 

patienten där bristen på erfarenhet kunde vara en bidragande orsak till att bästa möjliga vård 

inte kunde utföras för patient och närstående (Peterson et al., 2010). 

Den palliativa vården vid livets slutskede gav sjuksköterskorna möjligheter att hjälpa 

patienterna så att även de kunde övervinna sin rädsla och sorg, något som är en naturlig 

respons till döden. Genom att göra detta så upplevde sjuksköterskorna att de med hjälp av den 

palliativa vården kunde ge patienterna en god livskvalitet genom att respektera 

döendeprocessen och döden (Iranmanesh et al., 2009). 

 Det framkom specifikt inom kinesiska kulturen att orden död och döende var 

otursbringande och fick därför aldrig yttras i patienters närvaro, detta för att det skulle få som 

följd att de blev olyckliga och depressiva som sedan i sin tur kunde resultera i att patienterna 

begick självmord. Sjukkötersorna upplevde en ständig rädsla för att minska patienternas 

känsla av hopp till tillfrisknande om de talat ärligt med patienterna om deras hälsotillstånd 

(Rui-Shuang et al., 2015). 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Arbetet med litteraturöversikten påbörjades genom att granska samt sammanställa respektive 

författares projektplan, då dessa skrivits enskilt. I efterhand resonerade vi att för mycket tid 

lades ner på detta moment då det inte genererade i något väsentligt material till den 

föreliggande litteraturöversikten. Båda författare har erfarenhet av närstående som drabbats av 

cancer och därför fanns en insikt i att en viss förförståelse kunde förekomma. Dock har ingen 

av dem upplevt palliativ vård vid cancersjukdom och detta sågs till viss del stärka 

objektiviteten i arbetet.   

Vid sökning av vetenskapliga artiklar insåg författarna att de hade otillräcklig kunskap för 

detta moment, vilket följaktligen ledde till motgång i sökningarna. Detta blev därför ett 

tidskrävande moment som behjälptes till viss del genom att inhämta kunskap från bibliotekets 

lilla och stora sökguider på hemsidan (www.ESH.se).  

Två databaser användes enbart för sökningen av artiklar till arbetet och en eventuellt 

bredare sökning hade kunnat genomföras om det inkluderats fler databaser. Däremot 

användes den databas som är störst inom omvårdnadsrelaterade ämnen och således stärker 

detta validiteten för relevanta artiklar (Henricson, 2012).   

Boolesk sökmetod tillämpades vid artikelsökningarna, men i slutändan använde författarna 

enbart AND funktionen. Då inte OR användes kan kunskap och information eventuellt 

förbisetts, något författarna insåg i efterhand. Samtliga artiklar valdes även i full text, då de 

utan full text var avgiftsbelagda och därmed ej till författarnas förfogande. Detta kan ses som 

en nackdel i arbetet då relevanta artiklar till litteraturöversikten kan ha förbisetts.  

Styrkan i urvalet var att artiklarna inte söktes mer än tio år tillbaka i tiden, vilket 

resulterade i att forskningen fortfarande var aktuell samt att deltagarna var över 18 år vilket 

gav ett mer koncentrerat urval.   

Artiklarna som svarade på syftet och därefter valdes till resultatet noterades av författarna 

vara från olika delar av världen, detta diskuterades grundligt och ansågs kunna ses både som 

en svaghet samt styrka. Svagheten kan ses i generaliseringen som är svårare att göra då flera 

nationaliteter är involverade, detta kunde eventuellt ha underlättats om endast en nationalitet 

valts då resultaten kunde appliceras inom vården i den nationen. Styrkan finns i att vården 

idag är mångkulturell och författarna anser följaktligen att en bredare kunskapsbild kan 

underlätta i mötet med dessa patienter och närstående.   

Då engelska ej är författarnas modersmål har lexikon använts vid tveksamhet av innebörd 

av ord. Eftersom det engelska språket är mer ordrikt än det svenska fanns fler innebörder av 
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ett och samma ord. Exempelvis ordet experience som med olika böjningar kan medföra olika 

betydelser. Det kan betyda upplevelse eller erfarenhet, vilket författarna var noga med att ha i 

åtanke, men det bör ändå ödmjukt belysas att det i vissa fall fanns svårigheter att se skillnad 

mellan dessa två betydelser i artiklarnas resultatdel. Detta kan således ses som en svaghet i 

resultatet. Författarna resonerade dock att ingen erfarenhet kan skapas utan att först upplevt 

något och att detta kan betraktas som fördelaktigt. Fortsättningsvis i analysen sammanställdes 

artiklarnas likheter i innehåll där de vanligaste gemensamma teman i flertal artiklar gav tyngd 

till resultatet. 

Ett samarbete har förekommit mellan författarna under hela processen, vi har tagit lika stort 

ansvar och samtliga delar i arbetet är en produkt av båda författare.  

 

Resultatdiskussion 

Delar av resultaten diskuteras nedan utifrån tidigare forskning, författarnas egna reflektioner 

samt Watson teori för mänsklig omsorg och två caritativa processer. 
 

Behov av stöd 

Författarna har reflekterat över vilket stöd som sjuksköterskor behöver för att vårda patienter 

palliativt. I föreliggande litteraturöversikt har det framkommit att sjuksköterskor värderade 

kollegialt stöd som betydelsefullt för deras möjlighet till att utvecklas och kunna ta ställning 

till vårdval för patienterna. I Watsons teori för mänsklig omsorg betonas att omsorgen är en 

ömsesidig process för både sjuksköterskan samt andra yrkesutövare inom omvårdnaden, där 

förmågan att värna om sin egen hälsa samt sig själv gemensamt skapar goda förutsättningar 

för vårdandet (Wiklund & Gustin, 2012). 

 Det bekräftas även i annan forskning att vikten av social stöttning från kollegor och den 

positiva effekt som den ger kan öka kvaliteten av omvårdnaden (AbuAlRub, 2004). Resultatet 

i föreliggande litteraturöversikt visar även att om sjuksköterskorna ansåg att stödet från 

kollegorna var sporadiskt och skedde vid eventuella morgonmöten och raster så bidrog det till 

att de hanterade sina arbetsuppgifter bättre. Genom att ha ett team bakom sig får 

sjuksköterskorna möjligheter till att kunna rådfråga, diskutera samt reflektera över svåra 

situationer som uppstår under vårdtiden. Deras upplevelse var att organiserat stöd i form av 

exempelvis handledning och professionell guidning inte var prioriterat eller tillgängligt, men 

välbehövt då de kände ett behov av att få avlastning av tankar och känslor som uppstår vid 

vårdandet av den döende patienten. Då sjuksköterskor ofta arbetar i känslomässiga och svåra 

situationer är handledning ett tillfälle att få uttrycka dessa känslor och få stöd och vägledning 
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samt att få dra lärdom av erfarenheter från sina kollegor i handledningsgruppen. Detta 

bekräftas i Socialstyrelsens (2016) utvärdering som visar att vården av patienter i livets 

slutskede är bristfällig då sjuksköterskor i palliativ vård inte får den stöttning och fortbildning 

som krävs för att kunna ge kvalitativ omvårdnad till patienterna. Trots vetskapen erbjuder den 

kommunala hälso- och sjukvården endast var åttonde sjuksköterska handledning varje kvartal 

(Socialstyrelsen, 2016). 

 

Stress 

Ett resultat som framkom i tidigare forskning visade på hög stressnivå hos sjuksköterskor vid 

vårdandet av patienter i livets slutskede. Detta främst för att det ständigt fanns en känsla att 

tiden inte räckte till för att hinna med den omvårdnad som sjuksköterskor vill ge till sina 

patienter. Detta bekräftas även av Harris-Kalfoss (2011) att den påfrestning som tidspressen 

utgör då sjuksköterskor inte har tid att sitta med en döende patient och dess närstående ökar 

stressen samt känslan av ett misslyckande i omvårdnaden. Rätten till god vård för patienten 

finns reglerad i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och är följaktligen något som alla 

sjuksköterskor arbetar efter. Då tidsbristen kan leda till en praxis som är etiskt oförsvarbar för 

sjuksköterskorna, lämnas de att hantera situationen av ett bristande system och den psykiska 

påfrestning detta skapar. Tidigare forskning bekräftar att omvårdnaden i livets slutskede 

utmärks av sjuksköterskors hantering av de begränsade förutsättningar de har kontra de krav 

som ställs på omvårdnaden som de ger (Thiselmann et al., 2004).  

Symtomlindring utgör en viktig del inom palliativ vård och framkommer även vara av 

signifikant betydelse för sjuksköterskorna, om ej fullgod symtomlindring kunde erbjudas så 

blev sjuksköterskorna stressade över sin egen insats. Följt av detta uppstod det osäkerhet 

kring deras egen kompetens vid vårdandet av dessa patienter och deras särskilda behov, något 

som utmärkte sig som allra mest när de arbetade ensamma. Vidare vid reflektion över 

resultaten finner vi att upplevelsen av stress ligger på en individuell nivå och kan därför tolkas 

på olika vis. Det går därför inte att applicera på alla sjuksköterskor. Detta bekräftas även av 

Harris-Kalfoss (2011) som lyfter vikten av sjuksköterskors självuppfattning angående sin 

egen ångest då stressande situationer kan kännas svåra och hotfulla för dem personligen. Det 

är således av vikt att få självkännedom om sina känslor och hur reaktionen på dessa blir för 

tidig identifiering av tecken på stress. Något som Watson (1993) även nämner i sin teori om 

mänsklig omsorg, där självinsikt ligger till grund för att kunna ge god omvårdnad till både sig 

själv och andra. 
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Meningsfullhet och personlig utveckling 

Skapandet av meningsfullhet sker i samspelet mellan individens inre tolkningar samt yttre 

påverkan, till följt av detta så bildas en förståelse för att det kommer förekomma 

meningsskiljaktigheter i situationer som kan uppstå och därför även upplevas på olika sätt. 

Således gör våra tankar och känslor att vi i förväg kan bilda oss föreställningar om det vi 

upplever (Harris-Kalfoss, 2011). 

I föreliggande litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskornas upplevelse kring döden 

kunde visa sig på olika sätt, en del sjuksköterskor såg helheten som något positivt som kom 

att ändra synen samt värderingarna i sitt egna liv. När sjuksköterskorna bevittnar modet som 

många lidande patienter visar, resulterar det i att de både upplever en känsla av beundran samt 

ödmjukhet gentemot patienternas öppenhet. På så sätt får sjuksköterskorna lärdom om hur det 

innebär att vara patient i livets slutskede, hur värdefull sårbarheten och andliga styrkan är 

samt nuet då de inte har lång tid kvar i livet. Dock innebär det inte att oförutsägbara känslan 

av rädsla och sorg kommer försvinna för sjuksköterskorna. Att se patienter lida eller 

oåterkalleligt gå sin död till mötes är någonting som sjuksköterskor aldrig kommer kunna 

vänja sig vid (Harris-Kalfoss, 2011). 

Tidigare forskning visar att kraven på kompetens och de utmaningar som sjuksköterskor 

ställs inför i möten med lidande och döende patienter innefattar ett kontinuerligt utforskande 

av den egna förmågan att vara närvarande i situationen. Svårigheten i dessa situationer är att 

skapa en nära kontakt mellan sjuksköterskor och patienter och att vara medveten om vad som 

påverkar självinsikten. Brist på självinsikt hos sjuksköterskan kan försvåra för patienten och 

närstående att få grepp om den situation de befinner sig i. Watson (2007) menar att autentisk 

närvaro endast kan uppnås om vi är fullt närvarande personligen och inte bara i rollen som 

sjuksköterska. Följaktligen handlar närvaro om att finnas där och visa respekt samt omsorg 

för den andra personen men för att kunna ha den autentiska närvaron krävs även omsorg om 

oss själva. 

Egenvården är enligt Watson (Wiklund & Gustin, 2012) även en förutsättning för att kunna 

vara empatisk i omsorgen av andra. Således är egenvården och omsorgen som sjuksköterskan 

ger sig själv nyckeln för empatisk omvårdnad av den döende patienten och dennes närstående. 

Bevisligen är omtanke om sig själv inte oförenligt med omtanke för andra. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet i den föreliggande litteraturöversikten visar på att behovet av stöd både från 

kollegor samt arbetsplatsen utgjorde en viktig del för sjuksköterskorna. Detta stöd ansågs vara 
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en resurs som skapade förutsättningar för sjuksköterskorna att orka med sitt jobb och 

avsaknad av detta kunde komma att resultera i att allt fler blev utbrända av det psykiskt 

dränerande arbetet i palliativ vård. Med den djupare kunskapen om hur sjuksköterskor 

upplever det att vårda patienter i livets slutskede som framkommit ur resultatet kan detta 

implementeras i den kliniska verksamheten genom att arbetsgivare exempelvis ser till att 

handledning och mentorskap prioriteras på arbetsplatser med palliativ inriktning. Även stöd i 

form av utbildning och stresshantering kan implementeras av arbetsplatsen. 

I resultaten framkom det även att sjuksköterskor inom palliativ vård bör vara måna om sin 

egenvård och att de värderade möjligheten att återhämta sig genom motion och meditation. 

Detta kan vara något som arbetsplatsen kan stödja genom att erbjuda tillgång till 

hälsofrämjande aktiviteter som eventuellt även kunde vara schemalagda inom arbetstiden för 

att underlätta medverkan för sjuksköterskorna. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vid sökningar av artiklar om sjuksköterskors upplevelser att vårda i livets slutskede var det 

svårt att finna ett varierat utbud vilket tyder på att det är få studier inom ämnet. Då endast en 

av resultatartiklarna som användes i litteraturöversikten är från Sverige indikerar det även att 

det saknas studier i Sverige om detta. Författarna ser gärna att det forskas vidare om detta för 

att få en uppfattning om hur upplevelsen är inom den svenska palliativa vården.   

Då flertalet artiklar lyfter behovet av stöd så anser författarna att det förslagsvis behövs vidare 

forskning om vilket sorts stöd som behövs och hur stödet skall utformas i den dagliga 

verksamheten för att kunna skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor världen över. 

 

Slutsats  

I den föreliggande litteraturöversikten var syftet att beskriva hur sjuksköterskor upplever det 

att vårda patienter med cancer i livets slutskede. Resultaten visar att sjuksköterskor har behov 

av stöd, främst arbetskollegor att stödja sig mot samt att kunna reflektera med och rådfråga 

vid situationer där osäkerhet kunde uppstå. Även stöd ifrån arbetsplatsen samt arbetsgivarna 

var betydelsefullt eftersom det kunde uppstå behov av professionell hjälp från kuratorer då 

vissa patienters bortgång kunde ha mer påverkan än andra. Att arbeta med döende personer 

kunde även vara stressande för sjuksköterskor där tidsbristen var en bidragande faktor. 

Flertalet sjuksköterskor upplevde att de ville ge sina patienter mer tid än vad de hade och när 

detta inte var möjligt upplevde de en känsla av meningslöshet. Detta resulterade även i att 

sjuksköterskorna inte alltid kunde lindra patienternas lidande i tid och förebygga smärta eller 
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andra åkommor som cancersjukdomarna förde med sig. Då det är en högt prioriterad uppgift 

att främja patienternas livskvalitet inom den palliativa vården resulterade det således i att 

sjuksköterskorna kände att de misslyckats med sin uppgift när de inte kunde tillgodose detta. 

Vid avsaknad av stöd och vid stress och andra negativa känslor så värderade sjuksköterskor 

egenvården då grunden till att orka arbeta palliativt baserade på en god egenvård. 

Sjuksköterskor kunde antingen känna sig dränerade på känslor då de upplevde att de behövde 

ge så mycket av sig själva inom denna typ av vård, till att uppleva döden som någonting 

positivt. Sjuksköterskor beskrev även att de upplevde att döden gav dem en ny syn på livet 

samt att den bringade mycket betydelsefull kunskap att använda sig av i framtida situationer. 

Slutligen framkom det även att en del sjuksköterskor såg det som ett privilegium att få vara 

delaktiga och ge patienterna ett värdigt slut på deras liv. Således drar författarna slutsatsen att 

med rätt stöd från omgivningen kan palliativt vårdande vara både ett givande och meningsfullt 

arbete för sjuksköterskor. 
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(Urval och datainsamling, 
analys) 

Resultat 

Arbour, R. B., & 
Wiegand, D. L. 

Self-described 
nursing roles 
experienced 
during care of 
dying patients and 
their families: A 
phenomenological 
study. 

2013, USA, 
Intensive & Critical 
Care Nursing 

Syftet var att beskriva 
intensivvård 
sjuksköterskor 
upplevelser och 
uppfattningar av 
arbetsmoment och roller 
när vårdandet går från 
livsuppehållande till 
palliativ vård. 

Metod: Beskrivande 
Fenomenologisk studie. 
Urval: 19 
intensivvårdssjuksköterskor 
Datainsamling: Ljudinspelade 
individuella intervjuer. 
Analys: Coliazzi´s metod av 
dataanalys 
Etiskt godkänd: Ja 

Sjuksköterskorna upplevde att 
information var av stor vikt, då det 
genererade en ökad förståelse hos 
närstående vilket underlättande 
arbetet samt minskade misstron av 
vårdval. Det framkom även att god 
symtomhantering som bidrog till en 
god död för patienten resulterade i att 
sjuksköterskorna upplevde 
tillfredställelse i sin egna prestation 
och vårdande roll. Vikten av 
kollegialt stöd och mentorstöd 
framkom i resultatet och motverkade 
känslan av övergivenhet samt att 
egenvården i form av motion och 
meditation minskade stress. 
 

Chan, H. Y. L., 
Lee, L. H., & 
Chan, C. W. H.  
 

The perceptions 
and experiences 
of nurses and 
bereaved families 
towards 
bereavement care 
in an oncology 
unit 

2013, Kina, 
Supportive Care in 
Cancer 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskornas och den 
sörjande familjens 
uppfattningar och 
upplevelser av 
efterföljande 
omvårdnaden, på 
onkologiavdelning efter 
närståendes bortgång. 
 

Metod: Kvalitativ studie. 
Urval: 15 sjuksköterskor och 10 
familjemedlemmar som förlorat 
en närstående.   
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer. 
Analys: Texterna analyserades 
genom en kvalitativ 
innehållsanalys. 
Etiskt godkänd: Ja 

Det framkom att sjuksköterskorna 
upplevde det emotionellt dränerade 
att ge god omvårdnad vid patientens 
bortgång. Detta för att de över tid 
byggt upp en relation till patienterna 
och deras närstående och således 
upplevdes det svårt att bevittna deras 
död då negativa känslor oundvikligt 
framkallades.    
Sjuksköterskorna beskrev även att de 
upplevde en känsla av hjälplöshet, 
sorg, frustration och brist på stöd, då 
de ofta arbetade ensamma. 
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Chong PH & 
Poon WH. 

The lived 
experience of 
palliative 
homecare nurses 
in Singapore. 

2011, Singapore, 
Singapore medical 
journal 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors levda 
erfarenhet av palliativ 
hemsjukvård.  
 
 

Metod: Hermeneutisk 
fenomenologisk design. 
Urval: 10 sjuksköterskor som 
arbetar med palliativ 
hemsjukvård. 
Datainsamling: Två 
fokusgrupper skapades. 
Diskussionerna spelades in och 
transkriberades verbatim.   
Analys: Det transkriberade 
materialet blev först kodat för att 
sedan kategoriseras manuellt i 
olika fack. 
Etiskt godkänd: Ja 
 

Sjuksköterskorna upplevde känslor 
av ensamhet trots att de var del av ett 
team. Kollegialt stöd och mentorskap 
var efterfrågat och uppskattat.  
Sjuksköterskorna upplevde även att 
de tog ut sorgen i förväg under tiden 
de vårdade personer i livets 
slutskede. En oförutsedd död som 
uppstod upplevdes som ett 
misslyckande från deras sida. När 
arbetet blev för övermäktigt kom 
egenvården från bön, tro och familj. 
 
 

Daines, P., 
Stilos, K., 
Moura, S., Fitch, 
M., McAndrew, 
A., Gill, A., & 
Wright, F.  
 

Nurses’ 
experiences 
caring for patients 
and families 
dealing with 
malignant bowel 
obstruction.  

2013, Kanada, 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 

Syftet var att beskriva 
upplevelserna som   
sjuksköterskorna som 
vårdar patienter med 
malign tarmobstruktion, 
och deras anhöriga. Detta 
för att öka förståelsen för 
detta fenomen.  

Metod: Kvalitativ studie 
Urval:15 legitimerade 
sjuksköterskor deltog. 
Datainsamling: Sex 
sjuksköterskor blev intervjuade, 
resterande nio indelade i två 
fokusgrupper. 
Både intervjuerna och 
fokusgrupperna hade samma 
upplägg och frågeställningar. Allt 
material blev ljudinspelat samt 
transkriberat verbatim.  
Analys: Ett beskrivande 
kvalitativt grepp på dataanalys 
användes.  
Etiskt godkänd: Ja 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 
upplevde att de var konstant 
utmanade att finna den rätta balansen 
i vårdandet mellan vad patient 
behövde och vad närstående ansåg 
vara bra för patienten. Om 
information delgavs på bra sätt ökade 
tilltron från närstående. De upplevde 
även att de hade ett unikt band till 
patienten på grund av att de har en 
kort sjukdomsperiod och att patienten 
hade förtroende för dem.  
Om sjuksköterskorna inte kunde 
lindra patienternas lidande med god 
symtomhantering upplevde de en 
känsla av hopplöshet och 
misslyckade. 
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Följt av detta upplevde de att den 
bästa delen med vårdandet och att 
arbeta med dessa patienter var när de 
kunde hitta den rätta kombinationen 
av medicinsk och icke-medicinska 
interventioner för att uppnå 
välbefinnande oavsett om vården 
utfördes på sjukhus, i hemmet eller i 
en palliativ vårdmiljö, detta skapade 
en inre glädje hos sjuksköterskorna. 
 

Holmdahl, S., 
Sävenstedt, S., & 
Imoni, R. 

Parenteral 
nutrition in home-
based palliative 
care: Swedish 
district nurses 
experiences. 

2014, Sverige, 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences. 

Syftet med denna studie 
var att beskriva 
distriktsköterskornas 
upplevelse av att vårda 
palliativt i hemmet, med 
parenteral näring.  

Metod: Kvalitativ studie  
Urval: 12 distriktsjuksköterskor i 
primärvården. 
Datainsamling: Semi 
strukturerade intervjuer 
Analys: Tematisk innehållsanalys. 
Etiskt godkänd: Ja 

Resultatet visar att upplevelsen av 
den praktiska vården av HPN var 
tids- och energikrävande. 
Sjuksköterskorna beskrev även en 
känsla av meningslöshet när HPN 
gavs i allt för sent skede i sjukdomen 
så att positiva effekterna uteblev. 
Trots att sjuksköterskorna hade 
läkarnas förtroende i den kompetens 
de besatt så fick det dem att känna sig 
ensamma i ansvaret samt utan stöd. 
Behovet av stöd i arbetet visade sig 
ha en betydelsefull roll. 
Sjuksköterskorna upplevde att de 
hade ett sporadiskt stöd av kollegorna 
vilket hände vid eventuella 
morgonmöten alternativt under raster. 
De fann mesta stödet hos det 
palliativa stödteamet som guidade 
dem genom processen. Deras 
upplevelse var att organiserat stöd 
och professionell guidning inte var 
prioriterat eller tillgängligt, men 
välbehövt då de kände ett behov av 
att få avlastning av tankar och 
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känslor som uppstår vid vårdandet av 
den döende patienten.     
Situationer framkom även där 
sjuksköterskorna upplevde att 
relationsproblem inom familjen till 
patienten gjorde så att det försvårade 
deras arbete med vårdandet av 
patienten. 
 

Iranmanesh S, 
Abbaszadeh A, 
Dargahi H, & 
Cheraghi MA.  
 

Caring for People 
at the End of Life: 
Iranian Oncology 
Nurses’ 
Experiences 

2009, Iran, Indian 
Journal of 
Palliative Care 

Syftet var att utforska 
meningen med iranska 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
personer i livets slutskede. 
 
 

Metod: Fenomenologisk 
hermeneutisk design. 
Urval: 15 sjuksköterskor 
Datainsamling: Individuella, 
ostrukturerade, ljudinspelade 
intervjuer utfördes med deltagarna 
och transkriberades sedan. 
Analys: Systematisk analys 
Etiskt godkänd: Ja 

I resultatet framkom att 
sjuksköterskor upplevde en 
tillhörighet och en fördjupad 
altruistisk känsla i den ömsesidiga 
relationen vid vårdandet av patienter i 
livets slutskede. 
Detta genererade i att 
sjuksköterskorna uppmärksammade 
vad  meningen med deras egna liv 
var. 
Sjuksköterskorna upplevde att genom 
arbete med patienter i livets slutskede 
så har deras rädsla för döden minskat 
och deras acceptans för döden ökat.  
Denna insikt var behjälplig när 
patienterna behövde hjälp att 
övervinna sin rädsla och sorg. 
  
 
 

Kaasalainen, S., 
Brazil, K., 
Williams, A., 
Wilson, D., 
Willison, K., 
Marshall, D., … 
Phillips, C. 
 

Nurses’ 
experiences 
providing 
palliative care to 
individuals living 
in rural 
communities: 
aspects of the 

2014, Kanada, 
Rural & Remote 
Health 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelse av att utöva 
palliativ vård på 
landsbygden med en 
särskild fokus på den 
inverkan som 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 
design. 
Urval: 21 sjuksköterskor som 
arbetar med palliativ hemsjukvård 
på landsbygd med låg population. 
Datainsamling: Individuella 
telefonintervjuer utfördes med 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 
upplevde att det fanns en stark känsla 
av tillhörighet i glesbygden och 
genom att de själva var bosatta där 
gav det patienterna en viss 
trygghetskänsla. 
Information till patienter och 
närstående ökade tilltron till deras 
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 physical 
residential setting.  
 

förutsättningarna de möter 
ger. 
 
 
 

samtliga deltagare. Materialet 
spelades in och transkriberades.  
Analys:  NVivo  
Etiskt godkänd: Ja 

kompetens. Brist på stöd upplevdes 
även av sjuksköterskorna då de 
arbetade ensamma i patientens hem. 

Marchessault, J., 
Legault, A., & 
Martinez, A.-M. 

Providing in-
home palliative 
care within a 
generalist 
caseload: a 
chance for nurses 
to reflect on life 
and death 

2012, Kanada, 
International 
journal of palliative 
nursing. 

Syftet av denna studie var 
att förstå upplevelserna av 
palliativ vård hos 
sjuksköterskorna inom 
hemsjukvården i Quebec, 
Kanada. 
 

Metod: Fenomenologisk 
Urval: Åtta sjuksköterskor inom 
hemsjukvården i Quebec. 
Datainsamling: Intervjuer 
Analys: fenomenologiska metod 
utvecklad av Giorgi. 
Etiskt godkänd: Ja 

Fyra teman framkom i resultatet: 
-Stödjandet av patienten och 
närstående. 
-Oro över att inte kunna utföra 
professionell vård på grund av 
tidsbrist. 
-Brist på stöd och behovet av stöd 
från arbetsplatsen i form av 
stödgrupper. 
-Den personliga utveckling som 
kommer med att konfronteras med 
döden.  
 
 
 
 

Peterson J, 
Johnson M, 
Halvorsen B, 
Apmann L, 
Chang P, 
Kershek S, … 
Pincon D.  

What is it so 
stressful about 
caring for a dying 
patient? A 
qualitative study 
of nurses’ 
experiences.  

2010, USA, 
International 
Journal of 
Palliative Nursing.   

Syftet var att beskriva 
aspekterna av att vårda 
döende patienter och hur 
upplevelserna skapade oro 
hos sjuksköterskor. 

Metod: Kvalitativ Grounded 
theory 
Urval: 15 sjuksköterskor  
Datainsamling: Ljudinspelade 
djupgående intervjuer samt öppna 
undersökningar på nätet.  
Analys:  Efter transkribering av 
intervjuerna verifierades dessa 
med ljudinspelningarna. 
Etiskt godkänd: Ja 

Sjuksköterskor upplevde en personlig 
rädsla gällande vårdandet av en 
döende patient. Där bristen på 
erfarenhet kunde bidra till att inte 
bästa möjliga vård gavs till 
patienterna. De upplevde även en 
form av stress då de var rädda att 
brist på tidigare erfarenhet skulle ge 
dem svårigheter att kommunicera 
med patienten och närstående. 
Undvikande och ineffektiv hantering 
av dessa känslor kunde resultera i 
kumulativ stress. Egenvården visade 
sig viktig i dessa fall.  
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Rui-Shuang 
Zheng, Qiao-
Hong Guo, Feng-
Qi Dong, & 
Owens, R.  
 

Chinese oncology 
nurses’ 
experience on 
caring for dying 
patients who are 
on their final 
days: A 
qualitative study 

2015, Kina, 
International 
Journal of Nursing 
Studies 

Syftet var att klargöra 
kinesiska 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser vid vårdandet 
av patienter döende i 
cancer. 
 
 
 

Metod: Kvalitativ deskriptiv 
studie 
Urval: 28 sjuksköterskor  
Datainsamling: 
Semistrukturerade intervjuer. 
Analys: 
NVivo och kvalitativ temaanalys  
Etiskt godkänd: Ja 
 
 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 
tenderade att ständigt kritisera sig 
själva för att ha gjort för lite för den 
döende patienten och familjen. 
Sjuksköterskorna var oförmögna att 
hantera dessa negativa känslor vilket 
kunde resultera i stress. 
Sjuksköterskorna upplevde att de 
både led och gynnades av att vårda 
döende patienter. Vårda döende 
patienter beskrevs som en 
djupgående och unik upplevelse, 
vilket har tillhandahållit dem en 
möjlighet till en meningsfull 
erfarenhet i sitt kliniska arbete och 
personliga liv. 
 
 

Tunnah, K., 
Jones, A., & 
Johnstone, R.  
 

Stress in hospice 
at home nurses: a 
qualitative study 
of their 
experiences of 
their work and 
wellbeing 

2012, Wales, 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 
 

Syftet med studien var att 
utforska de känslor och 
upplevelser som uppstår 
hos sjuksköterskorna i 
hemsjukvårdsteamet från 
hospice, när de vårdar 
patienter ute i samhället. 
 

Metod: Kvalitativ metod 
Urval: 10 sjuksköterskor  
Datainsamling: Semi-
strukturerad intervju som var 
bandinspelad och sedan 
transkriberat verbatim. 
Analys: Transkriberade materialet 
anlyserades enligt grounded 
theory. 
Av 10 sjuksköterskor som deltog i 
studien exkluderades tre stycken 
på grund av olika anledningar.  
Etiskt godkänd: Ja 
 

Det framkom att sjuksköterskor 
upplevde att konflikt med kollegor 
utanför teamet och bristen på 
kommunikation med allmänläkaren 
och distriktsköterskan genererade 
mest stress. 
Sjuksköterskorna upplevde att stöd 
från kollegor var viktigt för deras 
coping. Det underlättade även att ta 
eget ansvar om det fanns ett 
kollegialt stöd. Att tillhöra ett team 
gav personlig trygghet. 
 

Wu H, & Volker 
DL 

Living with death 
and dying: the 
experience of 
Taiwanese 
hospice nurses. 

2009, Taiwan, 
Oncology Nursing 
Forum 

Syftet var att utforska och 
beskriva upplevelserna av 
Taiwanesiska Hospice 
sjuksköterskor. Då 

Metod: Kvalitativ, Hermeneutisk, 
fenomenologisk.  
Urval: 14 sjuksköterskor. 
Datainsamling: Ljudinspelade 
intervjuer. 

Resultatet visade att många 
sjuksköterskor upplevde ömsesidiga 
förhållande och känslor när de 
interagerade med patienter och deras 
familjer. 
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palliativ vård är en relativt 
ny vårdform i Taiwan. 
 

Analys: Analyserade med 
Colaizzi´s guidelinjer. 
Etiskt godkänd: Ja 

Sjuksköterskorna upplevde 
svårigheter att hantera den närstående 
döden och att hjälpa patienterna med 
övergången från liv till död. De 
reflekterade över förändringen i sig 
själva genom vårdandet av döende 
patienter då de upplevde en 
förändring i temperament, livsattityd 
samt personliga värderingar. 
Genom att assistera patienter och 
familjer med att acceptera döendet 
och döden kom inte bara 
arbetstillfredsställelse utan även 
kunskap om hur de skulle ta hand om 
och kommunicera med sin egen 
familj. 
Sjuksköterskor beskrev effektiva 
coping strategier för att förhindra och 
falla offer för utbrändhet. Ett 
exempel på detta var vikten av att ha 
stöd från kollegor, familj och vänner. 
 

 
 
 


