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Sammanfattning 

 
 
Bakgrund:   Palliativ vård innebär att ge lindrande aktiv helhetsvård samt stöd och ökad 

livskvalitet när obotlig symtomgivande sjukdom inte längre går att bota. Varje 

år avlider mellan 90 000 till 100 000 människor i Sverige och de flesta är i 

behov av palliativ vård före döden. Sjuksköterskan har en viktig roll i sitt 

arbete med att skapa en meningsfull och naturlig resa mot döden. Detta bygger 

på att sjuksköterskan bevarar patientens integritet, lindrar symtom, ger god 

omvårdnad och stöd till patient och närstående.  

 

Syfte:  Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i ett 

palliativt skede. 

 

Metod:  En litteraturöversikt enligt Friberg (2017) har genomförts. Vid sökning av 

vetenskapliga artiklar har databaserna Cinahl Complete, PubMed, Nursing and 

Allied Databas och Medline använts. Samtliga artiklar beskrev sjuksköterskors 

upplevelse av palliativ vård. Etiskt granskade artiklar som har bedömts 

innehålla god kvalitét valdes ut. Utvalda studier utfördes inom varierad 

vårdkontext. Litteraturstudien grundar sig på nio kvalitativa vetenskapliga 

artiklar samt en kvantitativ artikel. 

  

Resultat:  I resultatet framkom tre teman och sju subteman. Dessa teman var anknutna till 

positiva och negativa aspekter samt arbetsmiljöns betydelse vid 

sjuksköterskors palliativa vårdarbete. Sjuksköterskor upplevde palliativt 

vårdande som meningsfullt och berikande. Fluktuerande känslor, såsom hopp 

och förtvivlan, beskrevs i samband med vårdandet av lidande patienter. 

Utbildning och klinisk erfarenhet gav en känsla av trygghet hos 

sjuksköterskorna.  

  

Diskussion:  Resultatet diskuteras i relation till tidigare forskning och författarnas                 

egna tankar samt utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori.        

Nyckelord:  Palliativ vård, döende, död, sjuksköterska, upplevelse    

 



 

Abstract   

 

Background:          Palliative care is an approach of care provided for relief of suffering, 

support to patients and their families and increase quality of life when 

severe illness no longer can be cured. Every year, between 90,000 to 

100,000 people die in Sweden and most of them are in need of 

palliative care before death. The nurse has an important role to play in 

creating a meaningful and natural journey towards death. This is based 

on the nurse maintaining the integrity of the patient, relieving 

symptoms, providing good care and support for the patient and close 

relatives. 

 

Aim:  The aim of this study was to explore the nurses experiences of caring 

for patients on a palliative stage. 

 

Method:     A literature review according to Friberg (2017) has been completed.               

When searching for scientific articles, the databases Cinahl Complete,   

PubMed, Nursing and Allied Database and Medline were used. All 

articles described the nurses experience of palliative care. Ethically 

reviewed articles that have been assessed to contain good quality were 

selected. The selected studies were conducted within varied care 

context. The literature study is based on nine qualitative scientific 

articles and one quantitative article. 

 

Results:  In the result, three themes and seven subtemes emerged. These topics 

were related to positive and negative aspects as well as the importance 

of the working environment in the nursings palliative care work. The 

results showed that nurses experienced palliative care as meaningful 

and enriching. Fluctuating emotions, such as hope and despair, were 

described in connection with the care of suffering patients. Education 

and clinical experience gave a sense of safety in nurses. 

 

Discussion:  The result is discussed in relation to previous research, the authors own 

thoughts and based on Katie Eriksson's nursing theory. 

Keywords:          Palliative care, dying, death, nurse, experience 
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1. Inledning 

Inom hälso- och sjukvård möter sjuksköterskan patienter med obotlig dödlig sjukdom där 

tillfrisknande inte längre finns som en möjlighet, oberoende var i vården man arbetar. För 

patienten kan det innebära både ett fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande. Att bota 

sjukdom är vanligen en av sjukvårdens mittpunkter. Denna strävan är inte längre aktuell vid 

palliativ vård. I stället handlar det om att lindra, och trösta. Vi har under vår utbildning mött, 

kommit nära och berörts av patienter som har drabbats av obotlig dödlig sjukdom. Unika 

upplevelser som på ett anmärkningsvärt sätt har påverkat oss och väckt ett intresse att belysa 

sjuksköterskors upplevelse i anknytning till ämnet. 

2. Bakgrund 

2.1. Från hospice till palliativ vård ur ett historiskt perspektiv 

Ordet Hospice kommer från latinet hospitium som betyder gästhem, härbärge eller en 

vårdform för svårt sjuka och är synonymt med begreppet palliativ vård 

(Nationalencyklopedin). Det äldsta hospicet som benämnts fanns under 400-talet före Kristus 

(Ternestedt & Andershed, 2013). Under medeltiden fanns det ett hospice i Europa som 

användes som en rastplats för vila och stöd för människor som var på väg till det heliga 

landet. Under senare tid av 1800-talet var det diakonala verksamheter som erbjöd vård för 

döende patienter med inslag av kristenhet, kärlek och barmhärtighet. Under samma period 

startades ett Hospice av Sisters of Charity i Dublin. I mitten av 1900-talet flyttade vården av 

patienter som var döende till sjukhus vilket innebar en positiv förändring för patienterna som 

fick symtomlindring. Därefter växte Hospicerörelsen i Storbritannien och USA. 

Grundaren av den moderna hospicerörelsen var Dame Cicely Saunders som var utbildad 

sjuksköterska och kurator under slutet av 1950- talet. Några år senare vidareutbildade hon sig 

även till läkare på St. Thomas’s Hospital Medical School. Hon vidareutvecklade sina tankar 

om ett hem för döende patienter och startade St. Christopher’s Hospice som öppnade år 1967. 

Idag är Cicely känd för sina omvårdnadskrifter som beskriver vårdandet i livets slutskede 

(Hauser et al., 2011). Hospicefilosofin spred sig därefter över hela världen och kom till 

Sverige under slutet av 1980-talet. 

Den första hospitala vårdavdelningen i Sverige grundades på Ersta sjukhus år 1987 av 

Ersta Diakoni (Nilbert, 2013). Under detta år blev palliativ medicin ett akademiskt ämne i 

Storbritannien i syfte att höja områdets kvalitet. Därefter växte många varierande vårdenheter 
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fram i Sverige med specialiserad palliativ vård, både på sjukhus och i hemmen. Dessa bedrivs 

än idag (Ternestedt & Andershed, 2013). I samband med att hospicerörelsen växte sig större 

blev det allt svårare att ge samtliga patienter med behov av palliativt vårdande vård, på 

samma plats, då det uppstått rådande platsbrist (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017). 

Ytterligare skäl var att allt fler patienter upplevde en stark önskan om att vistas sin sista tid i 

hemmet (Ternestedt & Andershed, 2013). Detta gjorde i sin tur att hemsjukvården växte sig 

större. Sjukhusen byggdes först ut i storstäderna medan traditionen att bedriva vård för 

patienter i behov av palliativ vård i hemmet fanns kvar på landsbygden då avståndet till 

sjukhuset var längre. Initialt hade hospisrörelsen ett stort inflytande över utveckling av 

palliativ vård för patienter i ett döende skede.   

2.2. Palliativ vård  

Den palliativa vården i Sverige beskrivs som ett paraplybegrepp som betecknar en helhetsvård 

som ges vid obotlig dödlig sjukdom (Socialstyrelsen 2013). Ordet palliativ härstammar från 

latinets palliatus, som betyder bemantlad och beskrivs som en medicinsk term som betecknar 

lidande (SOU 2004/05:166). Palliativ vård innebär att ge lindrande aktiv helhetsvård samt 

stöd och ökad livskvalitet när obotlig symtomgivande sjukdom inte längre går att bota 

(Hauser et al., 201l; Nationella rådet för palliativ vård, u.å). Det palliativa vårdandet ska 

varken förlänga livet eller påskynda döden (Nationella rådet för palliativ vård, u.å).  

 Den palliativa vården i Sverige grundar sin vårdfilosofi på Världshälsoorganisationens 

definition enligt nedanstående:  

 

Ett förhållningssätt för att förbättra livskvalitet hos patienten och närstående genom 

att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, bedömning samt behandling 

av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppkomma 

vid en livshotande sjukdom (Världshälsoorganisationen, 2018). 

  

Behovet av palliativ vård ökar i samband med att människor lever längre med kroniska 

sjukdomar och föds med allvarlig sjukdom (Kaasa, 2001). Varje år avlider mellan 90 000 och 

100 000 människor i Sverige och de flesta med behov av palliativ vård före döden 

(Socialstyrelsen 2013). 

  Världshälsoorganisationens (2018) definition ligger till grund för de fyra hörnstenarna i 

palliativt vårdande och utgör en bas till dagens palliativa vård. Den första hörnstenen grundar 

sig i symtomlindring med en strävan att lindra patientens symtom. Den andra hörnstenen 
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förklarar ett välfungerande teamarbete mellan patient, närstående och vårdteam. Tredje 

hörnstenen beskriver vårdkedjan med kommun och landsting samt en god relation och 

kommunikation mellan patient, närstående och sjukvården. Den fjärde och sista hörnstenen 

grundar sig i att erbjuda stöd till närstående. Patient och närstående kan ses som en enhet i 

relation till vården och stöd till närstående är av stor relevans (SOU 2001:6). Att vara nära en 

närstående eller vän som vårdas i livets slutskede kan bidra till djup nedstämdhet och ångest, 

något som kan försvåra relationen (Hudson et al,. 2011). Socialstyrelsen (2013) har 

uppmärksammat att risken är hög att man som närstående själv drabbas av ohälsa och att 

sjukvården kontinuerligt behöver uppmärksamma, utvärdera och utveckla sitt bemötande av 

närstående.  

Palliativ vård kan delas upp i två faser. Den inledande fasen kan pågå under en lång tid, 

ibland flera år. Första fasen inleds när en progressiv och obotlig sjukdom fastställs och 

läkaren ger besked till patienten att det aktuella sjukdomstillståndet inte går att bota 

(Socialstyrelsen, 2013). Därefter inträder en individanpassad livsförlängande behandling i 

form av läkemedel som bromsar sjukdomsutvecklingen. Den senare palliativa fasen är allt 

kortare och tidsperioden kan då röra sig om dagar, veckor eller månader. Denna fas omfattar 

vård i livets slutskede. Under denna fas har sjukdomen progressivt utvecklats och försämrats. 

Här inträder en övergång från livsförlängande åtgärder till att lindra symtom. Övergången 

mellan dessa två faser är vanligen svävande vilket innebär att det kan bli svårt att fastställa 

tidpunkten för när vården ska gå från livsförlängande till att lindra lidandet (SOU 2001:6).  

 Patienter som befinner sig vid livets slutskede vårdas inom slutenvård, primärvård, 

kommunernas särskilda boendeformer, privata sjukhem samt i de egna hemmen (SOU 

2001:6). Statens offentliga utredningar beskriver att allt fler patienter avlider under särskilda 

boendeformer samt i de egna hemmen, snarare än på sjukhus. Minskat antal sjukhusplatser 

samt utbyggnad av olika vårdformer i hemmet tyder på att allt fler människor väljer att dö i 

det egna hemmet. Det finns emellertid stora regionala skillnader gällande var människor 

avlider. I en studie från kommittén om vård i livets slutskede från år 1999 besvarade närmare 

1500 människor en enkät som delats ut till allmänheten. På frågan om vad man själv önskar 

vilja ha påverkan över, om man själv blev obotligt sjuk, beskrevs det mest förekommande 

svaret vara ”att få välja var jag vill vårdas och dö,- helst hemma”. Vården i hemmet ges ofta 

av Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), där vården erbjuds dygnet runt men kan också ges 

av team där bemanning finns dagtid, måndag till fredag och där kommunens hemtjänst finns 

tillgänglig övrig tid (Stockholms läns sjukvårdsområde, u.å). Vården som bedrivs av ASIH 

ges vanligen till såväl patienter i palliativt skede som till patienter som behandlas kurativt.  
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2.3. Patienter i behov av palliativ vård 

Människor i livets slutskede drabbas vanligen av många olika symtom (SOU 2001:6). 

Krisreaktioner med delar av ångest och djup nedstämdhet kan förekomma. Patientens 

samtliga symtom kräver behandling var för sig för att patienten på så sätt ska kunna uppleva 

bästa möjliga livskvalité. Livskvalité beskrivs som det totala värdet av det som en person 

anser vara viktigt i sitt liv (Nationella rådet för palliativ vård, u.å). Den är unik för varje 

enskild människa och kan exempelvis vara ett bra boende, möjlighet till upplevelser och 

fysisk, likväl som psykisk, hälsa. Livskvaliteten är föränderlig under livets olika skeden och 

något som upplevdes som god livskvalité i ett skede i livet, kan i ett annat skede upplevas 

genom andra känslor.     

2.3.1. Fysiologiska förändringar nära döden 

Många fysiska förändringar sker nära döden, något som kan bidra till uppkomsten av 

smärta hos patienten. Symtom vid obotlig dödlig sjukdom kan exempelvis vara andnöd och 

illamående (Henoch, 2013). Patienten kan uppleva kronisk trötthet, även kallat fatigue, 

som beskrivs som en förlamande trötthet som inte går att vila sig bort ifrån. Aptitlöshet och 

avmagring uppkommer vanligen i samband med att patientens allmäntillstånd och 

välbefinnande försämras. Vid avmagring hamnar kroppen i en katabol fas och mister både 

muskler- och fettvävnad i kroppen. Det är då vanligt att patienten inte upplever någon 

hunger men har en känsla av törst. Vid törst uppstår en ökning av ADH, antidiuretiskt 

hormon, som reglerar vattenbalansen i kroppen (Nationella rådet för palliativ vård, u.å). 

Patienten upplever sig ofta trött, orkeslös och spenderar slutligen alltmer tid i sängen. I 

kroppen försämras cirkulationen och påbörjar en rad kompensationsmekanismer. Därefter 

går cirkulationen på ett automatiskt sparläge då händerna och fötterna blir kalla, läpparna 

kan få en blålila färg samt att det kan uppstå fläckar på huden på grund av försämrad 

syreupptagningsförmåga (Bass, 2010). Slutligen förändras andningen till oregelbunden 

med långa andningsuppehåll.  

2.3.2. Det psykiska, sociala, existentiella och andliga lidandet  

Psykiskt lidande i livets slutskede karakteriseras av förnekelse, oro, ångest, sorg, vrede, djup 

nedstämdhet och uppgivenhet (SOU 2001:6). Känslorna kan vanligen skifta från känslan av 

hopp och en vilja att leva till önskan om att få dö. Ibland beskrivs rädslan inför döden mindre 

skrämmande än rädslan inför vägen dit. 
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Socialt lidande grundar sig ofta i att mista de roller man haft i livet (SOU 2001:6). Detta 

kan exempelvis vara förlusten av rollen som make eller maka samt sin yrkesroll. Det sociala 

lidandet innefattar likaså att behöva skiljas från närstående och vänner. Det kan väckas frågor 

om hur de närstående ska klara sig emotionellt eller ekonomiskt och finnas kvar utan den 

döde. Det beskrivs som vanligt förekommande att uppleva rädslor över att tappa kontroll över 

sin livssituation och inte längre förmå sig träffa människor, ett förändrat yttre kan bidra till 

minskad lust att träffa vänner och bekanta.                  

 Existentiellt och andligt lidande är nära besläktat och innefattar de stora livsfrågor som 

väcker tankar om livets mening, guds existens samt ett eventuellt liv efter döden (SOU 

2001:6). Detta lidande består även av frågor gällande framgångar och misslyckanden samt 

försummelse och förbiseende av möjligheter under livet. I Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer synliggörs det att vården ska stödja och beakta patientens existentiella och andliga 

behov. Det är därmed viktigt med kunskap, god förståelse för lidandets samtliga dimensioner 

samt förmågan att lyssna och bemöta patientens känsloyttring, i syfte att hjälpa patienten leva 

så smärtfritt som möjligt fram till sin död.  

2.4. Sjuksköterskeprofessionen   

Sjuksköterskans profession innefattar en specifik kompetens, omvårdnad, vilket innefattar 

både det patientnära arbetet och det vetenskapliga kunskapsområdet (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Utöver vetenskap vilar även omvårdnad på beprövad 

erfarenhet (HSL, 2017:30). Sjuksköterskan har en ledande roll som är betydande för 

omvårdnaden runt patienten och ansvarar självständigt för de kliniska omvårdnadsbeslut 

som ges till patienten (Socialstyrelsen, 2005; Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Dess 

kompetens omfattar ett helhetsperspektiv utifrån beskrivna kärnkompetenser, 

personcentrerad vård, samverkan med andra professioner samt säker vård och 

förbättringskunskap (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Vård ska utföras efter vårdens 

etiska grundprinciper, däribland autonomiprincipen, rättviseprincipen, principen att inte 

skada samt godhetsprincipen. Sjuksköterskans etiska förhållningssätt har utvecklats med 

utgångspunkt från International Council of Nurses etiska kod [ICN] (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). Koden är gemensam för samtliga sjuksköterskor och 

beskriver hur sjuksköterskan ska främja hälsa, förebygga sjukdom samt bidra till att 

patienten återfår hälsa. Regelbunden reflektion och diskussion om etiska frågor utvecklar 
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omvårdnadsområdet och beskrivs som en skyldighet. Sjuksköterskans yrkesroll innefattar 

likaså förmågan att visa respekt, ärlighet och medkänsla. 

Sjuksköterskan använder sig vanligen av omvårdnadsprocessen och planerar, i samråd 

med patienten, hur vården ska bedrivas genom att samla in relevant information om 

patienten i syfte att därefter identifiera omvårdnadsbehov (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2009). Slutligen skapas det kortsiktiga och långsiktiga mål för att hjälpa patienten främja 

hälsa. Omvårdnadsarbetet är föränderligt utifrån patientens sjukdomstillstånd och det är 

därför viktigt att kontinuerligt förnya och uppdatera omvårdnadsprocessen efter patientens 

aktuella allmäntillstånd (Willman, 2014).  

Sjuksköterskan samarbetar många gånger i multidisciplinära team tillsammans med andra 

professioner i syfte att ge patienten en god helhetsvård (Willman, 2014). Samarbete och 

effektiv kommunikation beskrivs som ledande delar av omvårdnaden. Omvårdnadsarbetet ska 

sträva efter att vara personcentrerat, vilket innebär att se hela personen samt att prioritera 

tillgodoseende av psykiska, sociala, andliga och existentiella behov i lika hög utsträckning 

som patientens fysiska behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).  

2.5. Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig vid palliativ vård 

Sjuksköterskans uppgift inom palliativ vård grundar sig i de fyra palliativa hörnstenarna, 

däribland att ge möjlighet till en värdig död (Willman, 2014; Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). Patientens sjukdomsförlopp kan hastigt förändras och det är därför viktig att 

sjuksköterskan har en kontinuerlig kontakt med närstående och patient, som vårdas på sjukhus 

eller i hemmet (Black, Mcglinchey, Gambles, Ellershaw & Mayland, 2018). Sjuksköterskan 

ska vara uppmärksam på de fysiska förändringar som sker hos patienten i samband med att 

sjukdomstillståndet förändras, detta i syfte att förhindra en försämrad livskvalitet (Parola, 

Coelho, Sandgren, Fernandes & Apostolo, 2018). Sjuksköterskan bör likaså sträva efter att se 

döden som en normal process som inte kan påskyndas (Sekse, Hunskår & Ellingsen 2017). 

I takt med att patienter i livets slutskede vårdas inom de flesta vårdkontexter ska palliativ 

medicin och vård förekomma som ett centralt tema under sjuksköterskans hela 

grundutbildning (SOU 2001:6). Sjuksköterskan bör inneha en basutbildning som vilar på den 

palliativa vårdens fyra hörnstenar. Kommittén för regeringskansliet menar att den palliativa 

vården bör utvecklas samt prioriteras när det gäller utbildning, reflektion, forskning samt det 

kliniska arbetet inom vården.  
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3. Problemformulering 

Sjuksköterskan har en ledande roll i omvårdnaden runt en patient och ansvarar självständigt 

för de kliniska omvårdnadsbeslut som ges till patienten i syfte att uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalité. För att kunna erbjuda den omvårdnad som patient och 

närstående har rätt till vid livets slutskede behöver sjuksköterskan ha goda kunskaper kring 

död och döendet samt förmågan att lyssna och bemöta patientens känsloyttring. 

Sjuksköterskan behöver kunna identifiera och tillgodose patientens och närståendes behov. 

Mötet med patienter som är döende kan väcka många skilda känslor samt ställa höga krav på 

den professionella sjuksköterskans yrkesroll. Genom att belysa tidigare beskrivna upplevelser 

hos sjuksköterskor kan kunskap ges till framtida yrkesverksamma sjuksköterskor.  

4. Syfte  

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i ett palliativt skede. 

5. Teoretisk utgångspunkt 

Eriksson (2018) presenterar sitt teoretiska tänkande baserat på humanvetenskapliga traditioner 

och perspektiv, som söker kunskap om det vårdande som tillägnas patient och närstående. 

Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv ligger humanvetenskap till grund för existentiella 

vårdfrågor såsom innebörd och mening (Svensk sjuksköterskeförening, 2013). Den Caritativa 

vårdmodellen innefattar kärlek och barmhärtighet och är grundmotivet och kärnan för allt 

vårdande sjuksköterskan ger till patienten. Modellen önskar lyfta fram den unika individen 

och synen på människan. Motiven i Erikssons teori grundar sig i kärlek till människan, att var 

människa är unik och en omätbar enhet av kropp, själ och ande. 

  Den Caritativa omvårdnadsteorin beskriver människas lidande i relation till olika 

livssituationer (Eriksson, 2018). Lidande beskrivs som känslan av att våndas eller pinas, ett 

ont som ofredar människan. Vidare kan lidandet antingen innebära en strid eller en försoning. 

Lidandet beskrivs som unikt och skiljer sig mellan individer, samt formas av omgivningen 

och patienten själv.  

Eriksson (2018) beskriver vårdandet som en relation, inte enbart en interaktion. Utförandet 

av vård beskrivs också kräva mod. Modet att vårda beskrivs innebära att bejaka den egna 

existensen, lyssna till sin egen önskan samt låta det spegla sina handlingar och värderingar. 

Dagens vårdverklighet kräver entusiasm, hängivenhet samt en arbetsglädje och förmågan till 

att finna dessa element är något som bör komma inifrån sjuksköterskan. Den Caritativa 
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vårdteorin beskriver sjuksköterskans yrkesroll som en strävan efter att främja hälsa. Vidare 

beskrevs det att, för att kunna främja hälsa hos patienten bör sjuksköterskan även tillgodose 

sin egen hälsa. 

Vårdkultur är ett begrepp som Eriksson använder för att beskriva den vårdande miljön 

(Eriksson, 2018). Kulturen byggs upp av en rad element innehållande traditioner, ritualer och 

grundläggande värden. Grundar sig sjuksköterskans uttryck i dessa element beskrivs 

vårdmiljön bli allt mer inbjudande. Eriksson menar att en vårdande kultur påverkas av såväl 

miljön som av vårdpersonal. När en patient stiger in till en ny miljö reagerar patienten på 

stämningen och atmosfären. Hon menar att en inbjudande vårdmiljö är värdefull för 

patientens välbefinnande och kännetecknas av hur sjuksköterskan är. Patienter som erbjuds 

palliativ vård, till följd av en obotlig dödlig sjukdom, upplever inte sällan både ett fysiskt, 

psykiskt, socialt och existentiellt lidande. Författarna vill, med hjälp av Eriksson Caritativa 

omvårdnadsteori, lyfta diskussioner som berör sjuksköterskans upplevelse av mötet med 

patienter vid livets slutskede.  

6. Metod  

Arbetet är utformat som en litteraturöversikt enligt Friberg (2017) där kunskap gällande 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i ett palliativt skede samlats in i syfte att 

belysa området och skapa en ökad förståelse. Litteraturöversikt beskrivs vara användbart när 

redan befintlig kunskap inom ett specifikt område ska utforskas.      

6.1. Datainsamling  

En systematisk sökning av material enligt Friberg (2017) kopplat till litteraturöversiktens 

syfte genomfördes. Sökningarna utfördes vid olika tillfällen mellan september och oktober, 

2018. De akademiska databaserna CINAHL Complete, PubMed, Nursing and Allied Database 

och Medline valdes ut då dessa är relaterade till vårdvetenskap och därav väl passande till valt 

område. Med hjälp av Svensk MeSH översattes svenska termer till engelska för att därefter 

användas i databasen PubMed. Genom Cinahl headings identifierades användbara termer 

vilket sedan användes i databasen CINAHL Complete (se bilaga 1, sökmatris). Boolesk 

söklogik användes i två av databaserna vilket innebar användning av sökoperatorn AND, i 

syfte att antingen avgränsa eller utöka sökningarna samt koppla samman sökord (Friberg, 

2017). Vid databassökningen användes sökorden: Palliative care AND Nurses AND 

Experience AND Caring AND Care AND Coping, då dessa ansågs vara bärande ord och 

passande i anknytning till syftet. 
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Vidare gjordes fritextsökning tillsammans med MeSH-termerna Nurses, Palliative care, 

attitude och caring for terminal ill patients (se bilaga 1). För att säkerhetsställa att artiklar var 

vetenskapligt granskade valdes avgränsningen peer-reviewed. Full-text användes i syfte att få 

tillgång till artiklarna i sin helhet. Artiklarna som valdes ut avsåg sjuksköterskors upplevelse 

av att vårda patienter vid livets slutskede i en varierad vårdkontext, exempelvis på hospice, 

ASIH, allmänna vårdavdelningar och akutmottagning. Författarna valde att göra 

årsbegränsning 2008–2018 i syfte att finna artiklar med aktuell relevans samt då vald 

årsbegränsning gav tillräcklig mängd material att gå igenom. Vidare valdes endast artiklar 

skrivna på engelska. För att skapa en bredare uppfattning av sjuksköterskors upplevelse 

valdes internationella studier med ursprung från: Sverige, Norge, Kina, USA och Kanada. 

Då en del av sökträffarna innefattade pediatrik och sjuksköterskans upplevelse av att ge vård 

till barn i ett palliativt skede, begränsades sökningarna genom att enbart inkludera artiklar 

som beskriv vård av vuxna. För att precisera när människan anses vara vuxen tog författarna 

Socialstyrelsens definition till hjälp. Där beskrevs det att människan anses som vuxen vid 18 

års ålder (Socialstyrelsen, 2010). Vidare diskuterades denna förförståelse mellan de båda 

författarna innan litteraturöversiktens påbörjats.  

6.2. Urval  

Artiklarna granskades genom ett helikopterperspektiv i enlighet med Friberg (2017). På så sätt 

kunde författarna till litteraturstudien skaffa sig en övergripande uppfattning om tillgängligt 

material och dess användbarhet. Urvalet godkändes av båda författarna genom en granskning 

av titeln, abstrakt och resultat. Vidare lästes de framtagna artiklarna i sin helhet där författarna 

diskuterade om de ansågs besvara syftet samt om artiklarna ansågs användbara. Slutligen 

skrevs det valda artiklarna ut som papperskopia samt skrevs in i sök- och resultatmatris (se 

bilaga 1 och 2). 

6.3. Dataanalys  

Analys gjordes enligt Friberg (2017) vilket rekommenderar att läsa de valda artiklarna i 

fulltext med ett kritiskt förhållningssätt. De artiklar som inte innefattade den kvalité som 

författarna önskade, exkluderades. Detta kunde exempelvis vara ett otydligt urval. Under 

denna fas valdes därmed två artiklar bort. En ny sökning gjordes då på samma sätt som 

beskrivet under metod, detta i syfte att komplettera bortfallet. Vidare analyserades dessa 

enligt ovanstående. Samtliga resultatartiklar lästes av båda författarna flertalet gånger i syfte 

att undvika missförstånd. Nationalencyklopedins engelska ordlexikon användes med 
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anledning att undvika felaktiga översättningar. Författarna valde att översätta delar av 

artiklarna och sedan sammanfatta samtliga artiklar för att sedan kunna nyttja detta som stöd i 

analysarbetet. Detta för att säkerhetsställa att betydelsefullt material uppfattats samt 

dokumenterats i sammanfattningen. Eftersom studierna behandlar samma område valde 

författarna att utforska uppkomna likheter och skillnader i samband med granskningen, i syfte 

att fånga det som karaktäriserar varje enskild studie. Meningsbärande komponenter 

identifierades och färgkodades i artiklarna i form av olika känslor, upplevelser och åsikter. 

Dessa skrevs sedan ner och sammanställdes. Under nämnd process framkom fyra teman: 

Positiva erfarenheter av palliativ vård, negativa erfarenheter av palliativ vård, upplevelsen 

av fluktuerande känslor samt upplevelsen av arbetsmiljö och organisation. Vidare 

identifierades sex subteman (se tabell 1). Beskriven databasanalys resulterade slutligen i nio 

kvalitativa artiklar samt en kvantitativ artikel.  

7. Forskningsetiska överväganden   

En av forskningens etiska grunder är att värna och skydda deltagarnas värde, rättigheter samt 

uppvisa respekt gentemot dem (Kjellström, 2017). Det är genom en vetenskaplig arbetsform 

som detta kan åstadkommas. I syfte att avgöra om studien kunde inkluderas i litteraturstudien 

gjordes en kvalitetsgranskning av samtliga artiklar. Detta innebar att artiklar som inte svarade 

på litteraturstudiens syfte, inte hade granskats av forskare inom samma disciplin, eller i sitt 

resultat inte presenterade tydliga faktorer som kunde användas, exkluderades. Författarna till 

litteraturstudien valde noggrant ut artiklar som påvisade en etisk granskning. Ytterligare 

forskningsetiskt övervägande som togs i beaktning var att aktivt motarbeta felaktiga 

tolkningar av texterna, det vill säga där artiklarna fått en annan innebörd (Friberg, 2017). 

Detta beskrivs främst vara en risk vid texter som blivit översatta från annat språk. För att 

undvika detta har författarna till litteraturstudien noggrant läst, diskuterat, och analyserar 

valda artiklar gemensamt minst två gånger, i syfte att skapa en korrekt förståelse. Som 

forskare menar den statliga utredningen att tankar kring forskningsetik behöver vara en 

naturlig reflektion hos forskaren där kunskap om de etiska dimensionerna är inkluderad.  

8. Resultat  

Med syftet att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i ett palliativt skede 

resulterade datainsamlingen i fyra teman samt sex subteman (se tabell 1).   
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Tabell 1. Teman och subteman 

Teman Subteman 

 

Positiva erfarenheter av palliativ vård  

Förmåga att identifiera och distansera sig 

 

Copingstrategier 

 

Negativa erfarenheter av palliativ vård 

Svårigheten att samarbeta med närstående 

 

Mötet med det existentiella och andliga 

lidandet 

 

Upplevelsen av varierande känslor 

 

 

 

 

Upplevelsen av arbetsmiljö och organisation 

Upplevelse av höga krav på arbetet 

 

Vikten av ett gott samarbete inom 

vårdteamet   

 

Utbildning och klinisk erfarenhet  

 

8.1. Positiva erfarenheter av palliativ vård   

Upplevelsen av att känna sig känslomässigt berörd av patienter som är döende beskrevs av 

flertalet sjuksköterskor (Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Andersson, Rosengren & 

Salickiene, 2015). Att lyckas förmedla känslan av tröst till patient och närstående beskrevs, 

även det, ge sjuksköterskor känslan av fullbordande och meningsfullhet (Tornoe, Danbolt, 

Kvigne & Sorlie, 2015). Flertalet sjuksköterskor beskrev upplevelsen av närståendes 

delaktighet i vårdarbetet som hjälpande och meningsfullt (Arnaert & Wainwright, 2009). 

Genom att visa sig pålitlig och tillmötesgående i sin yrkesroll upplevde sjuksköterskor att 

vårdandet förbättrades (Andersson, Salickiene, Rosengren, 2015). Vidare beskrevs det att den 

palliativa vården bringar många stärkande erfarenheter hos sjuksköterskan, bland annat 

genom upplevelsen av hjälpsamhet i syfte att ge patienten en fridfull död och närstående ett 

minnesvärt avsked. Sjuksköterskor beskrevs uppleva sig som behövda när dem förhöll sig 
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medveten till patientens känslor, såsom oro, sorg och glädje. Flertalet sjuksköterskor uttryckte 

känslan av meningsfullhet vid vård av patienter som är döende. Det beskrevs som 

meningsfullt och stärkande att tillsammans med patienten kunna skapa en god gemenskap och 

vårdande relation, något som innebar en ökad förmåga att ge god vård (Karlsson et. al., 2017). 

Det beskrevs en känsla av motivation hos sjuksköterskor i det palliativa arbetet (Karlsson 

et al., 2017). Känslan beskrevs uppkomma i samband med att sjuksköterskorna vårdade 

patienter som genomgick ett lidande. Lidandet hos patienten skapade även en känsla av 

strävan att vilja ta ansvar och vara hjälpsam. Därmed beskrev sjuksköterskorna att det är 

viktigt att uppmärksamma och visa förståelse för patientens lidande. Detta i syfte att 

tillsammans finna motivation och inge upplevelsen av trygghet. 

8.1.1. Förmåga att identifiera och distansera sig   

I resultatet framkom det att många sjuksköterskor upplevde en förmåga att kunna identifiera 

sig med patienterna och deras situation (Andersson et al., 2015). Flertalet studier beskrev 

sjuksköterskors upplevelse av att både kunna förhålla sig igenkännande och distanserat, i 

förhållande till patienten (Andersson et al., 2015; Ingebretsen & Sagbakken, 2016). En 

sjuksköterska beskrev förmågan att enklare kunna identifiera sig med patienten när döden var 

en långtgående process (Ingebretsen & Sagbakken, 2016; Andersson et al., 2016). Detta för 

att hon föreställde sig patientens svåra situation, att behöva ta farväl av sina närstående. 

Distansering beskrevs som en copingstrategi i syfte att minska sjuksköterskornas känsla av 

närhet till lidandet. Som exempel på copingstrategi för att skapa distans, beskrevs bland annat 

självreflektion, löpning och matlagning (Andersson, Rosengren & Salickiene, 2016).  

Några sjuksköterskor beskrev förmågan att känna igen sina egna känslor i mötet med 

patienten och på så sätt ha förmågan att trycka undan och gömma dessa temporärt, för att vid 

mer passande tillfälle kunna ta upp dessa känslor till ytan och bearbeta (Ingebretsen & 

Sagbakken, 2016). Ett mer passande tillfälle beskrevs vara i hemmet tillsammans med sin 

partner. Det beskrevs som viktigt att inte förneka sina emotionella känslor utan istället 

behandla dem med försiktighet, i syfte att inte låta dem bli överväldigande. Några 

sjuksköterskor upplevde det som positivt att både kunna inta en yrkesprofessionell roll och en 

personlig roll i arbetet (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Med detta menades att, den person 

du är privat påverkar även hur du är i yrkesrollen. En sjuksköterska beskrevs uppleva det som 

en fördel att endast förhålla sig till den yrkesprofessionella rollen i arbetet. Detta i syfte att 

lämna tankar rörande yrket vid arbetets slut. Sjuksköterskor beskrev att vårdandet av patienter 

i palliativt skede ingivit en känsla av att vilja ta ansvar och visa delaktighet till patienterna.  



13 

Sjuksköterskor beskrev mötet med patienter som är döende som viktigt för den egna 

utvecklingen, något som gav nya perspektiv på livet. Erfarenheten av att ständigt arbeta i 

närhet till döden beskrevs ha bidragit till att enklare kunna acceptera döden som en naturlig 

del av livet (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Att arbeta med patienter som är döende 

beskrevs bidra till tankar på att livet är skört och hastigt kan förändras från hälsa till ohälsa. 

Sjuksköterskans personliga inställning till döendet och döden beskrevs påverka deras sätt att 

interagera med patienten (Karlsson, Kasen & Wärnå-Furu, 2017). Flera sjuksköterskor 

uttryckte att de upplevde sitt arbete inom palliativ vård som hedersamt och ärofyllt, både ur 

ett personligt och yrkesprofessionellt perspektiv (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Dessa 

känslor beskrevs bland annat uppkomma när möjlighet gavs till att spendera tid tillsammans 

med människor som lever nära döden.  

8.1.3. Copingstrategier  

Tillfälle att kunna ge uttryck för sina känslor och ventilera dessa beskrevs som hjälpande 

(Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Möjlighet till ventilering beskrevs vara genom samtal med 

familj, vänner och kollegor i syfte att hantera tankar som rör utmanande situationer. I 

samband med patientens död beskrev sjuksköterskor uppleva känslor av sorg. Vidare beskrevs 

det skilda meningar om huruvida detta ansågs som positivt eller ett tecken på svaghet. 

Känslan av sorg betraktades som en hjälpande copingstrategi då upplevelsen beskrevs skapa 

en bild av döden som en naturlig del av livet (Funk et al., 2017). Att brista ut i tårar, framför 

eller tillsammans med närstående, beskrevs som skilda åsikter. En del sjuksköterskor 

upplevde det som hjälpande och beskrev stunden av sorg och tårar som ett sätt att visa 

närstående sitt stöd. Andra sjuksköterskor såg det som en konflikt mellan sina känslor som 

personlig och professionell sjuksköterska. Ytterligare exempel uttrycktes av en sjuksköterska 

som fick möjlighet att gråta ut tillsammans med närstående och på så sätt upplevde det som en 

lättnad, för att sedan kunna återgå till att vårda patienter under sitt arbetspass (Arnaert & 

Wainwright, 2009). Sjuksköterskor beskrev att ett glatt humör på arbetet var en hjälpande 

copingstrategi (Funk et al., 2017). Det beskrevs av en sjuksköterska att ett glatt humör från 

kollegor hjälpte sjuksköterskorna att tänka mindre på händelser som relaterar till sorg. 

8.3. Negativa erfarenheter av palliativ vård  

Sjuksköterskor beskrev vård vid livets slutskede som utmanande, krävande och emotionellt 

påfrestande (Espinos, Young, Symes, Haile & Walsh, 2010). Det beskrevs som en utmaning 

att uppleva stunden när en patient oväntat dör. En sjuksköterska uttryckte synen på döden som 
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djupt berörande vilket bidrog till att hon i perioder upplevde yrket som utmanande och 

intensivt (Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Vid dessa tillfällen behövde sjuksköterskan be en 

kollega tillfälligt ta vid i arbetet. Vidare beskrev sjuksköterskor känslan av hjälplöshet och 

misslyckande när patienten hastigt avled (Espinos et al., 2010). Skuld och rädsla beskrevs 

uppkomma i samband med upplevelsen av att inte kunna göra allt för att hjälpa patienten att 

minska lidandet (Karlsson et al., 2017). Det beskrevs en känsla av rädsla i samband med 

tankar på sjuksköterskans egen dödlighet. Upplevelsen beskrevs därmed kunna ha en 

påverkan på sjuksköterskans privatliv. En sjuksköterska beskrev svårigheter med att förhålla 

sig närvarande i mötet med patienten och närstående i samband med att hon upplevde att hon 

inte kunna hjälpa dem (Ingebretsen & Sagbakken, 2016).  

8.3.1. Svårigheten att samarbeta med närstående 

Det beskrevs en betungande känsla när en patients närstående bad sjuksköterskan undvika att 

informera patienten om dess sjukdomsförlopp, därmed information om beräknad tid innan 

döendet (Arnaert & Wainwright, 2009). Detta upplevdes påfrestande då sjuksköterskan inte 

ville vara oärlig mot patienten eller hamna i kläm mellan patient och närstående. Närståendes 

delaktighet i vården beskrevs av några sjuksköterskor som ett hinder. Sjuksköterskorna 

beskrev att samspelet mellan patient, sjuksköterska och närstående kunde kompliceras, något 

som upplevdes som en frustration då närståendes oro och egen rädsla tog ett alltför stort fokus 

från patienten. 

8.3.2. Mötet med det existentiella och andliga lidandet  

Att möta patientens existentiella och andliga lidande beskrevs som viktigt, något som 

sjuksköterskan uttryckte som utmanande (Tornoe et al., 2015). En av orsakerna beskrevs vara 

svårigheten att bekräfta den existentiella smärtans ursprung. Flera sjuksköterskor upplevde att 

smärtan ofta visade sig genom förvirring oberoende av om den härstammar från fysisk-, 

emotionell- eller existentiell smärta. Samtal kring existentialism och spiritism beskrevs av 

flera sjuksköterskor som en utmanande del av yrket. En anledning till detta beskrevs vara 

bristande tid, personalbrist eller när sjuksköterskan inte delade samma tro eller åsikt. Det 

uttrycktes känslor av hjälplöshet och bristfällighet när sjuksköterskorna upplevde att de inte 

förmådde att lindra patientens existentiella lidande. 

8.2. Varierande känslor  

Berikande och dränerande 
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I resultatet framkom det att sjuksköterskor ibland upplevde varierade känslor, som skiftade 

mellan hopp och förtvivlan, i möten med patienter som är döende (Karlsson, Kasen & Wärnå-

Furu, 2017; Funk et al., 2017). Det beskrevs en balans mellan känslan av mod och rädsla i 

relation till att vara en professionell sjuksköterska (Karlsson et al., 2017). Känslan påminde 

även om deras egen dödlighet. Sjuksköterskorna uttryckte varierande känslor gällande 

upplevelsen av att arbetet både var berikande och dränerande (Ingebretsen & Sagbakken, 

2016). Berikande upplevelser beskrevs uppkomma av ett gott vårdande. Dränerande känslor 

uttrycktes uppkomma i samband med att sjuksköterskorna upplevde sig alltför känslomässigt 

berörda av patientens situation. Ytterligare beskrevs det att humöret för dagen ibland kan 

komma att påverka vårdandet. Det beskrevs ibland mer utmanande att vårda patienter 

palliativt om sjuksköterskorna upplevde att de hade det ansträngande hemma. 

8.4. Upplevelsen av arbetsmiljö och organisation  

Sjuksköterskor beskrev det som påfrestande när administrativt arbete tog mycket av deras tid, 

tid som hellre borde ges till patient och närstående (Wah Mak, Lim Chiang & To Chui, 2013). 

Ytterligare beskrevs det att administrativt arbete ansågs ha bidragit till en sjuksköterskas 

upplevelse av att ha mist förmågan att känna empati. Detta på grund av sjukhusets 

organisatoriska bestämmelser, exempelvis när en patient som nyligen har dött behöver flyttas 

ut från salen, samtidigt som en närstående är mitt uppe i att tar farväl. 

8.4.1. Höga krav på arbetet  

Det beskrevs finnas en orealistisk syn på sjuksköterskans arbete inom palliativ vård från 

personer som inte var verksamma inom yrket (Funk et. al., 2017). Några sjuksköterskor 

uttryckte att andra personer hade uppfattningen av yrket innebar obegränsad tid till samtal 

med patienten och att man som sjuksköterska alltid besitter förmågan att uttrycka sig och 

agera korrekt. Sjuksköterskor beskrev att det upplevdes svårt att möta patienter som är döende 

och deras närstående, detta för att många sjuksköterskor inte visste hur de skulle bemötas. 

Vidare beskrevs det av sjuksköterskor som arbetade inom den palliativa hemsjukvården att 

patienter och närstående ibland uttryckte en verklighetsfrämmande bild av sjukvården 

(Ingebretsen & Sagbakken, 2016). Bland annat beskrevs en orealistisk bild av att 

sjuksköterskor fanns tillgängliga för patienten dygnet runt, något som beskrevs som önskvärt 

men dessvärre inte alltid möjligt. Vidare beskrevs det av en nyanställd sjuksköterska som 

utmanande att behöva be om hjälp av andra kollegor, detta då det beskrevs framstå som en 

svaghet (Arnaert, & Wainwright, 2009). 
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8.4.2. Vikten av ett gott samarbete inom vårdteamet 

Att gemensamt med vårdteamet uppleva ett gott samarbete beskrevs som viktigt (Andersson 

et al., 2015; Seiger Cronfalk et al., 2015). I den palliativa hemsjukvården beskrevs det som 

underlättande att kunna rådfråga kollegorna innan kontakt med läkare togs. Det beskrevs som 

positivt när en kollega tillfälligt var beredd att hjälpa till med hembesök eller journalföring 

(Seiger Cronfalk et al., 2015). 

Det uttrycktes en frustration hos sjuksköterskor som arbetade på allmän vårdavdelning när 

de upplevde att läkarna främst prioriterade patienter som erhåller kurativ behandling framför 

patienter i behov av palliativ vård (Andersson et al., 2016). Känslor av lättnad beskrevs 

uppkomma när patienter som var döende och tidigare behandlats kurativt, utan resultat, 

övergick till att behandlas palliativt (Espinos et al., 2010). Orsaken till detta beskrevs vara att 

sjuksköterskorna upplevde det som smärtsamt att se patienten erhållas livsförlängande 

läkemedel som likaså förlängde den döende patientens lidande. Vidare beskrev några 

sjuksköterskor en önskan om ökad delaktighet från läkarna gällande planering av patienternas 

vård. Sjuksköterskorna upplevde att de ofta hade en tydlig bild av patientens och närståendes 

önskan gällande hur vården skulle bedrivas, men som sällan blev inkluderad. Ytterligare ett 

exempel på önskan om inkluderande var läkarnas beslut att frångå att utföra livsuppehållande 

och återupplivande åtgärder (Espinos et al., 2010). Att inte känna sig inkluderad i viktiga 

beslut beskrevs i vissa fall skapa känsla av bristande kontroll och frustration. Vidare beskriver 

sjuksköterskorna inom den palliativa hemsjukvården hur samarbetet med läkare ibland 

upplevdes som bristfälligt (Danielsen, Sand, Rosland & Forland, 2018). Detta beskrevs 

uppkomma när viktig information rörande patienten inte förmedlades vidare till 

sjuksköterskan i samband med att patienten skulle skrivas ut från sjukhuset, för att få fortsatt 

vård av palliativ hemsjukvård. Detta beskrevs i sin tur bidra till upplevelsen av oro hos 

sjuksköterskan. Ytterligare bristfälligt samarbete beskrevs vara då sjuksköterskan inom den 

palliativa hemsjukvården bad läkaren ordinera smärtstillande läkemedel, och fick i gengäld 

svar att sjuksköterskan inte besatt tillräcklig kompetens gällande behov av smärtlindring 

(Seiger Cronfalk et al., 2015). Något som upplevdes sårande. Sjuksköterskor inom den 

palliativa hemsjukvården uttryckte känslor av tvivel, något som många gånger härstammade 

från faktumet att de ofta var tvungna att ta beslut gällande smärtlindring på egen hand, detta 

för att läkaren inte var tillgänglig (Karlsson, Kasen & Wärnå-Furu, 2017). 
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8.4.3. Utbildning och klinisk erfarenhet 

Känslan av tvivel och osäkerhet beskrevs uppkomma när sjuksköterskorna ifrågasatte sin egen 

kompetens (Karlsson, Kasen & Wärnå-Furu, 2017). Denna osäkerhet beskrevs orsaka en 

sämre självkänsla, något som i sin tur beskrevs kunna påverka kvalitén på vården. 

Sjuksköterskor ansåg att palliativ hemsjukvård inte är anpassad för sjuksköterskor utan 

tidigare erfarenhet, då arbetet stundtals beskrivs utmanande, stressande och ansvarsfullt. Flera 

sjuksköterskor upplevde att arbetet kräver goda erfarenheter och tydlig evidensbaserad 

kunskap, något som i sin tur beskrevs bidra till en trygghet för patient och närstående  

(Danielsen et. al., 2018; Seiger Cronfalk et al., 2015). Exempelvis beskrevs en av 

anledningarna till detta vara att patienter i palliativ vård inte alltid verbalt kunde uttrycka sina 

smärtupplevelser, något som beskrevs kräva klinisk erfarenhet gällande kroppsspråk vid 

smärtpåverkan (Seiger Cronfalk et al., 2015). Bristande kunskap inom palliativ vård ansågs 

istället påverka vården i negativ riktning och skapa känslor av frustration hos sjuksköterskan 

(Andersson et al., 2015). 

Sjuksköterskor, verksamma på hospice, beskrev styrkan av att besitta förmågan att 

förbereda sig på att patienten plötsligt kunde försämrats i sitt sjukdomstillstånd (Ingebretsen 

& Sagbakken, 2016). Detta beskrevs som en god inre beredskap för att agera och reagera. 

Vidare beskrev sjuksköterskor som arbetade på akutmottagning, upplevelsen av att inte alltid 

känna sig förberedda inför vården som vanligen ges vid livets slutskede (Espinos et. al., 

2010). Denna känsla beskrevs uppstå på grund av brist på kunskap i utförandet av vården som 

utförs vid den senare palliativa fasen. Det beskrev vara psykiskt betungande och gav känslor 

av otillräcklighet. Sjuksköterskor beskrev upplevelsen av ilska och frustration, riktat mot sig 

själva, när de ansåg att deras förmåga att bringa patienten ett gott avslut misslyckades (Funk, 

Peters, & Stieber Roger, 2017). 

9. Diskussion 

9.1. Metoddiskussion 

Litteraturöversikt valdes och beskrivs i enlighet med Friberg (2017) som en passande modell 

vid utforskning av ett område. Arbetet påbörjades som ett utkast av författarnas gemensamma 

projektplan. Fyra databaser valdes ut, CINAHL Complete, PubMed, Nursing and Allied 

Database och Medline, i syfte att möjliggöra en ökad mängd relevanta artiklar från varierande 

databaser. Vidare ökade trovärdigheten genom att författarna, i enlighet med Friberg (2017), 

gjorde flertalet sökningar i varierade databaser. Databassökningen gjordes av författarna på 
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varsitt håll, vilket eventuellt bidragit till en risk att förbise värdefulla artiklar. För att minska 

denna risk gjordes en kontrollsökning av den andre författaren. I arbetet inkluderades 

kvalitativa och kvantitativa studier. Majoriteten av artiklarna som inkluderades var kvalitativa 

vilket författarna anser vara en styrka relaterat till litteraturstudiens syfte. 

Litteraturstudiens syfte förändrades under processens gång och ändrades från syftet att 

beskriva palliativt vårdande av patienter med cancersjukdom till att endast beskriva palliativt 

vårdande, oberoende av sjukdom. Denna ändring gjordes i syfte att öka mängden tillgängligt 

vetenskapligt material. Vidare valdes det ut några artiklar som på ett tydligt sätt berör vård i 

livets slutskede men däremot inte lika tydligt palliativ vård.    

 Författarna valde att använda sig av både boolesk söklogik samt fri sökning. Dessa olika 

sökmetoder användes för att skapa en bredare uppfattning av upplevelsen av palliativt 

vårdande. Båda författarna har lättare erfarenhet av palliativt vårdande och var väl införstådda 

med att en potentiell risk för att förförståelse kunde komma att påverka arbetet. Vidare 

diskuterades denna förförståelse mellan de båda författarna innan litteraturöversiktens början, 

i syfte att medvetandegöra detta. Under ett tidigt skede av arbetets sammanställning 

diskuterades primära teman som stod till grund för författarnas förförståelse, något som kan 

ha kommit att påverka de båda författarnas bild av resultatet. Detta skulle däremot komma att 

justeras under sammanställningen av litteraturstudiens resultat, för att på så sätt tydligare 

förankras. Litteraturöversiktens internationella aspekt upplevdes av författarna som en fördel i 

syfte att ge litteraturstudien en ökad bredd och se till länder som arbetar på liknande sätt som 

Sverige. Föreliggande resultat visade att sjuksköterskor har liknande upplevelser, oberoende 

av vart i världen vården utförs. Vidare valdes artiklar med fokus på kulturella aspekter bort, 

då författarna ansåg detta som ett alltför stort område att utforska. Samtliga artiklar var 

publicerade mellan år 2008-2018 för att på så sätt inneha den senaste forskningen inom 

området. För att läsaren enkelt ska kunna återkomma till artiklarna i sin helhet valdes 

avgränsningen fulltext till samtliga artiklar. Denna avgränsning diskuterades mellan 

författarna och ansågs vara en eventuell risk gällande att förbise relevanta artiklar men valdes, 

trots sin risk, då författarna ansåg att mängden tillgängligt material innehöll hög relevans. 

Studier som innehöll flera yrkesprofessioner, där ingen tydlig redovisning för vad som 

beskrevs vara sjuksköterskors upplevelse, exkluderades. Vidare valdes artiklar utförda på 

pediatriska vårdavdelningar bort då palliativ vård till barn ansågs innefatta en alltför stor 

skillnad i jämförelse med vård som ges till vuxna.  
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9.1.1. Samarbete  

Vid litteraturstudiens början beskrevs de båda författarna uppleva höga förväntningar på 

skrivandet. Samarbetet har inneburit ett öppet förhållningssätt med god kommunikation och 

ett mycket välfungerande skrivarbete. Under litteraturstudiens gång var båda författarna 

öppna och mottagliga för justeringar och de båda författarna kunde smidigt anpassa sig i 

skrivandet. Samarbetet och engagemanget var exemplariskt och ett lika stort ansvar togs. Vid 

handledartillfällena har författarna diskuterat osäkerheter och frågor inom handledargruppen 

samt med handledare enskilt.  

9.2. Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat visar att upplevelser hos sjuksköterskor som vårdar patienter 

palliativt är varierande. Resultatet har vidare valts att diskuteras i kommande textstycke med 

hjälp av tidigare forskning, författarnas tankar samt utifrån Katie Erikssons omvårdnadsteori.  

9.2.1. Sjuksköterskan i mötet med lidande  

En känsla av meningsfullhet beskrevs i samband med att sjuksköterskan hjälper patienter som 

genomgår ett lidande. Vidare beskrevs en känsla av misslyckande och hjälplöshet i samband 

med att sjuksköterskorna inte kunde hjälpa patienterna lindra lidandet.   

Katie Eriksson (2018) beskriver att alla människor som möter ett lidande kan uppleva mening. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie resonerar kring att det lidande patienten upplever, 

som emellanåt går att lindra, inger känslan av meningsfullhet hos sjuksköterskan. Det lidande 

som inte förmås lindras hos patienten kan i sin tur bidra till en form av lidande hos 

sjuksköterskan. Som synes i föreliggande litteraturstudie kräver mötet med lidande patienter 

mod. Detta stärks med hjälp av Eriksson (2018) som uttrycker att mötet med lidande 

patienter, samt försök till att dela patientens lidande, kräver mod. Det krävs av sjuksköterskan 

att våga befinna sig i stunden av lidandet för att kunna förstå dess ursprung och ge patienten 

stöd. I sjuksköterskans yrkesroll ingår det att kontinuerligt sträva efter att försöka främja 

patienters hälsa, vilket bland annat innebär att motverka och förebygga ett lidande (Willman, 

2014).  

Sjuksköterskorna beskrev förmågan att, tillsammans med patienten, skapa en känsla av 

gemenskap. Detta beskrevs vidare bringa en ökad upplevelse av meningsfullhet i palliativt 

vårdande, vilket i sin tur ökade förmågan till ett gott vårdande. Följaktligen beskrivs det ta tid 

och kräva planering. Friedrichsen (2013) styrker detta genom sin beskrivning av att en god 

vårdrelation är en grundförutsättning i palliativ vård och något som kräver tid, kontinuitet och 
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medvetenhet. Att sträva efter att förhålla sig både personligt och yrkesprofessionellt i den 

vårdande relationen ansågs som en fördel hos flertalet sjuksköterskor. Detta framgår likaså i 

annan forskning där det beskrivs som viktigt att befinna sig känslomässigt nära patienten, 

samtidigt som sjuksköterskan bör behålla en viss distans (Johansson & Lindahl, 2010). Likväl 

beskrevs det av en annan sjuksköterska i litteraturstudiens resultat som en fördel att enbart 

förhålla sig till sin yrkesprofession. Friedrichsen (2013) anser att det är en förmåga att kunna 

balansera både närhet och gränssättning i förhållande till patienten. Författarna till 

litteraturstudien menar att en balans mellan dessa två förhållningsätt är att föredra då 

livserfarenheter, oavsett om de skapats som privatperson eller inom yrkesrollen, är värdefulla 

inom vårdarbetet.  

 Det framkom att sjuksköterskor hade förmåga att identifiera sig med patienten och dess 

situation. Friedrichsen (2017) beskriver att, för att lyckas skapa en relation krävs det att 

sjuksköterskan är villig att tillfälligt sätta sig in i patientens situation, för att på så sätt finna en 

gemensam nämnare där en koppling kan förankras. Eriksson (2018) beskriver att besitta 

förmågan att uppleva medlidande inte är detsamma som att själv uppleva ett lidande, något 

som gynnar förmågan att kunna sätta sig in i patientens situation. På så sätt kan 

sjuksköterskan förstå patientens känslor utan att själv ta på sig dem.  

En studie som har presenterats i litteraturstudiens resultat beskriver att sjuksköterskor 

upplevde känslan av tacksamhet och ära i samband med att ge vård till patienter som är 

döende. En kvalitativ studie beskrev liknande erfarenheter där forskarna beskriver att 

sjuksköterskorna upplevde heder, tacksamhet och ett privilegium när det kom till att möta 

patienter som är döende (Johansson & Lindahl, 2010). Känslor hos sjuksköterskorna beskrevs 

uppkomma i samband med att de hjälpte patienter som befann sig i slutet av sitt liv. 

Som synes i litteraturstudiens resultat upplevde flertalet sjuksköterskor det palliativa 

vårdandet stundtals som dränerande. Detta när de upplevde sig alltför känslomässigt berörda 

av patientens livssituation. Compassion fatigue beskrivs som en form av utbrändhet och kan 

bidra till att personen, sjuksköterskan i detta fall, har en minskad förmåga att känna empati 

(Figley, 2002). Orsaken till detta beskrivs vara att personen levt sig in i andras traumatiska 

situationer. Vidare beskrivs compassion fatigue vanligen drabba personal som arbetar med 

patienter som befinner sig i utsatt situation. Denna bakgrund kan tydligt kopplas samman med 

hur viktigt det är att som sjuksköterska besitta förmågan att balansera närhet och distans till 

patienten, avsätta tid för egenvård och vara mån om sitt välbefinnande och sin egen hälsa. 

Eriksson (2018) talar om att människan kan bestå av skilda hälsohinder. Författarna till 

litteraturstudien menar att detta kan beskrivas som sjuksköterskans oförmåga att förhålla sig 
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medveten om svårigheter i arbetet, exempelvis dess arbetsmiljö och kollegor, samt att 

avsättandet av tid till egenvård. Eriksson beskriver hälsoresurser som något som stärker 

människan i riktning mot hälsa. Föreliggande litteraturstudies resultat beskriver fysisk 

aktivitet som ett användbart redskap i syfte att hantera svåra situationer. Ett redskap 

författarna till litteraturstudien likaså anser väl passande som en hälsoresurs i syfte att hantera 

känslor som upplevs som dränerande.         

9.2.2. Acceptans inför döden 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskor upplevde svårigheter med att finna 

acceptans när patienter befann sig nära döden. Det beskrevs som utmanande och emotionellt 

påfrestande att se när en patient oväntat dör. Liknande studie uttrycker att patientens lidande 

är en faktor som påverkar sjuksköterskans acceptans till döden (Braun, Gordon, & Uziely, 

2010). Det beskrevs som viktigt att sjuksköterskan reflekterar över döden och döendet för att 

på så sätt finna acceptans. Med den insikten är det viktigt att sjuksköterskan ges handledning i 

skapandet av förmågan att lära sig reflektera kring döden för att på så sätt skapa acceptans. 

Nordenhielm (2015) stärker detta resonemang genom att beskriva reflektion inom arbetet som 

ett grundläggande redskap och en förutsättning för lärande.  

9.2.3. Klinisk erfarenhet och utbildning 

Erfarenhet och utbildning beskrevs i föreliggande litteraturstudie som en viktig komponent 

inom palliativ vård. Vidare ansågs detta påverka sjuksköterskans förmåga att hantera 

vårdandet av patienter som är döende och i sin tur bidra till känslor av tvivel. Annan studie 

bekräftar sjuksköterskors känsla av tvivel vid upplevelsen av bristande kunskap och 

erfarenhet (Zheng, Guo, Dong, & Owens, 2015). Studien beskriver sjuksköterskornas 

osäkerhet kring om de ansågs vara nog kunniga att utföra palliativt vårdarbete. I en studie 

gjord i syfte att jämföra sjuksköterskors skilda upplevelser vid vård av patienter i ett palliativt 

skede på akutmottagning och på en palliativ vårdavdelning, beskrevs det att erfarenhet och 

utbildning var av betydelse (Peters et al., 2013). Sjuksköterskor med utbildning inom palliativ 

vård samt tio års erfarenhet eller mer, beskrevs uppleva en bättre acceptant till döden i 

jämförelse med sjuksköterskorna verksamma på akutmottagning, utan utbildning inom 

palliativ vård samt med mindre erfarenhet. Det som framträder gemensamt är att utbildning 

och klinisk erfarenhet är av betydelse för sjuksköterskans upplevelse av det palliativa 

vårdandet.  
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9.2.4. Samarbete, relation och kommunikation  

Ett bristande samarbete mellan sjuksköterska och läkare beskrevs påverka vården i negativ 

riktning. Litteraturstudiens resultat visar att ett bristfälligt samarbete med läkare kunde ge 

upphov till att information som rör patienten inte nådde fram till sjuksköterskan.  

Nyckeln till ett gott och välfungerande vårdteam beskrivs vara kommunikation 

(Socialstyrelsen 2018; Todoulos, 2013). Willman (2014) menar att för att patienten ska kunna 

få en helhetsvård krävs det ett gott samarbete mellan samtliga vårdprofessioner.  

Sjuksköterskor beskrevs erfara varierande känslor i samband med att vårda patienter 

kurativt parallellt med att vårda patienter palliativt. Friedrichsen (2013) beskriver det som att 

sjuksköterskan bör vara anpassningsbar och inte allra minst när sjuksköterskan i den ena 

stunden vårdar patienter med syfte att bota, till att i nästa stund vårda obotligt sjuka patienter.   

Det beskrevs som frustrerande när kurativ behandling förlängdes hos patienter som var 

döende. Annan forskning styrker denna upplevelse hos sjuksköterskan med argumenten att 

behovet och syftet med behandlingen hos de båda patientgrupperna skiljer sig (Johansson & 

Lindahl, 2012). Något som kan försvåra känslorna kring arbetet. 

Som beskrivits i litteraturstudiens resultat är kommunikation med patienten stundtals 

utmanande för sjuksköterskan. Kommunikation framställs av Friedrichsen (2013) som en av 

de viktigaste förmågorna hos sjuksköterskor inom den palliativa vården. Det beskrevs viktigt 

att i samband med samtal med patienten vara medveten om vilka dimensioner, fysiska, 

psykiska och emotionella, man som sjuksköterska behärskar. En sjuksköterska kan, lika litet 

som andra yrkesprofessioner, behärska allt.  

I en studie i litteraturstudiens resultat antyder forskarna att sjuksköterskor ansåg det vara 

lättare att bemöta patienters fysiska lidande i jämförelse med det emotionella och existentiella 

lidandet. Anledningen till detta beskrevs vara att lidande, oavsett orsak, visade sig i oro och 

ångest och att sjuksköterskor därav prioriterade det lidande som är enkelt att tolka. Ytterligare 

studie som insinuerar detta beskrev sjuksköterskans upplevelse av mötet med patientens 

existentiella behov som en svårighet och något som många gånger skapade en osäkerhet 

(Johansson & Lindahl, 2012). Författarna anser och hoppas att det bör vara i varje 

sjuksköterskas intresse att finna kunskap att bemöta båda dessa aspekter på lidande.   

  

10. Kliniska implikationer  

Sjuksköterskan kommer i sitt yrkesverksamma liv att möta patienter som är döende med 

behov av palliativ vård. Det förekommer behov av palliativ vård i varierande grad inom de 
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flesta vårdkontexter. Denna litteraturstudie kan komma att hjälpa blivande samt 

yrkesverksamma sjuksköterskor då den belyser och ger ytterligare förståelse för hur mötet 

med patienter i ett döende skede påverkar sjuksköterskan. Både i den yrkesprofessionella 

rollen och som privatperson. Litteraturstudien kan vidare användas i utbildningssyfte för att 

bringa ökad förståelse hos sjuksköterskestudenter som står inför mötet med patienter i ett 

palliativt skede.  

11. Förslag till fortsatt forskning  

Det är av betydelse att bedriva fortsatt vetenskaplig forskning av sjuksköterskans upplevelse 

av palliativ vård i syfte att finna strategier som bidrar till en yrkesprofessionell utveckling. 

Författarna till denna litteraturstudie anser att fortsatta vetenskapliga forskningar av kulturella 

aspekter inom palliativ vård är av värde. Detta med avsikt att utforska skillnader och likheter 

av det palliativa vårdandet samt ge en ökad förståelse för hur palliativ vård bedrivs i andra 

kulturer. Compassion fatigue, utbrändhet och sjukskrivning är i varierande grad 

förekommande inom såväl sjukvård som andra yrken. Det har väckts tankar hos författarna 

gällande fortsatt forskning av palliativ vård i relation till utbrändhet och sjukskrivning, med 

förhoppning att åskådliggöra dess problematik samt bidra till goda kunskaper kring 

sjuksköterskans förmåga till egenvård och hur den kan tillämpas i arbetet.  

12. Slutsats 

Litteraturstudiens resultat visade att sjuksköterskan erfar både positiva och negativa 

upplevelser av att vårda patienter i ett palliativt skede. Sjuksköterskans egen syn på döden och 

döendet, tillfälle för ventilation och utbildning samt klinisk erfarenhet har visats generera i 

positiva upplevelser. Vidare beskrevs känslor av skuld, hjälplöshet och tidsbrist tendera att 

bidra till negativa erfarenheter av det palliativa vårdandet. När sjuksköterskan gavs möjlighet 

till ventilation och då det funnit varierande copingstrategier, beskrivs det att arbetet varit 

enklare att hantera. Utbildning och klinisk erfarenhet beskrevs som viktigt för en positiv 

upplevelse av palliativ vård. Med hjälp av utbildning och tillfälle till klinisk erfarenhet kan 

sjuksköterskan ges goda kunskaper av att vårda patienter i ett palliativt skede. För att finna ett 

professionellt förhållningssätt och en trygghet i sin yrkesroll krävs det att sjuksköterskan 

erbjuds utbildning och tid till reflektion över döden samt sin egna dödlighet. Litteraturstudiens 

resultat visar att acceptans till döendet och död genererar i goda förutsättningar för 

sjuksköterskan att bedriva meningsfull och högkvalitativ palliativ vård. 
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Metod: Deskriptiv studie, kvalitativ metod, 
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intervjuer. 
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med tre-stegs process tematisk analys.  
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1.Brist på kunskap. 

2.Roll för döende patienter. 

3.Personliga erfarenheter. 

4.Hantering av känslor som uppstår kring 

döende patienter.  
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