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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Människan lever allt längre och behovet av vårdpersonal som kan tillgodose 

adekvat palliativ vård och vård vid livet slutskede ökar. Palliativ vård är 

komplext och synen på döden har förändrats över tid. Vården är beroende av 

att närstående tar på sig en informell roll som vårdgivare. Sjuksköterskor bär 

ett ansvar och förväntas ha kunskap för att ge vård vid livets slutskede med 

god kvalitet utan att vara specialistutbildade inom området. 

Syfte:  Belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livet slutskede 

inom allmän palliativ vård. 

Metod: En litteraturöversikt bestående av elva vetenskapliga artiklar. De databaser 

som involverats i sökningar av artiklar är Cinahl complete, Nursing & Allied 

Health Database samt PubMed. Artiklar som inkluderats berör 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livet slutskede, inom 

allmän palliativ vård.  

Resultat: Resultatet visade på följande teman, Möjligheter och hinder med två 

subteman, Möjligheter vid vård vid livets slut samt Hinder vid vård vid livets 

slut.  Kommunikation med två subteman, Kommunikation mellan professioner 

samt Kommunikation med patient och närstående. Kunskap och till sist 

Personalens behov av stöd.  

Diskussion: Intressanta fynd gjordes under sammanställandet av resultatet. Där författarna 

valde att resonera kring kommunikation och kunskap bland sjuksköterskor. 

Författarna har diskuterat resultatet utifrån Katie Erikssons caritativa teori - 

att lindra lidande. 

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelser, vård i livets slutskede, allmän palliativ vård. 



 
 

 
 

 

Abstract 

Background: Human beings live longer and longer and the need for health-care 

professionals that can supply adequate palliative care and care in the final 

stages of live increases. Palliative care is complex and the view on death 

has changed over time. The health-care is dependent on the next of kin to 

take on a unofficial role as a caregiver. Nurses carry a responsibility and 

are expected to have knowledge to be able to care for patients in the final 

stages of life with good quality without having further education in the 

field. 

Aim: To illuminate nurse’s experiences of caring for patients in the final stages 

of life in general palliative care. 

Method: A literature review consisting of eleven scientific articles. The databases 

that are involved in the search of the articles are Cinahl complete, Nursing 

& Allied Health Database and PubMed. The articles that are included 

concern nurse’s experience of caring for patients in the final stages of life, 

in general palliative care.  

Results: 
The result revealed the following themes, Opportunities and obstacles with 

two subthemes, Opportunities in care at the finals stages of life and 

Obstacles in care at the final stages of life. Communication, with two 

subthemes, Communication between professions and Communications with 

patient and next of kin. Knowledge and lastly Support to personnel. 

Discussion: Several interesting findings were made during the compilation of the result. 

The authors chose to resonate on communications and the knowledge 

among nurses. The authors have discussed the results off of Katie Erikson’s 

caritative theory - to alleviate suffering. 

Keywords: Nurse’s experience, nurse’s perceptions, care in the final stages of life, 

general palliative care. 
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1. Inledning 

Döden är oundviklig och beskrivs som en av de få saker vi vet kommer att hända alla. Av 

dem som avlider i Sverige så uppskattas det att ungefär tre fjärdedelar har palliativa 

vårdbehov fram till livets slutskede. Detta innebär att sjukvårdspersonal från och till möter 

döden på sin arbetsplats. De ovan nämnda påståendena utgör grunden i följande arbete, 

särskilt då vi delar gemensamma upplevelser av att vårda personer i livets slutskede. 

     Reflektioner kring tidigare erfarenheter bidrog till att vi ville fördjupa våra kunskaper 

kring ämnet palliativ vård. I sjuksköterskans roll ingår det att vara arbetsledare och därmed 

också kunna utbilda patienter, närstående och kollegor. Detta kan bli en utmaning om 

sjuksköterskan själv inte besitter adekvat kunskap inom ämnet. 

 

2. Bakgrund 
 

2.1 Begrepp inom palliativ vård 

Begreppet palliativ används kliniskt inom hälso- och sjukvård som en beskrivning för 

patienter som vårdas i livets slutskede. För att läsare ska få förståelse för olika begrepp, har 

författarna valt att använda sig av Socialstyrelsens termer samt förtydliganden kring 

vederbörande. Begreppet palliativ kan brytas ner i flera delar beroende på vad som syftas till 

inom den palliativa processen.  

Palliativt förhållningssätt, övergripande begrepp som omfattar all personal inom vård och 

omsorg som möter patienter med obotliga sjukdomar där livets slut närmar sig. Förberedelse 

och planering ska ses som en naturlig del för att förekomma möjlig sjukdomsutveckling samt 

behandlingars för- och nackdelar. Patientens välbefinnande är utgångspunkt och 

förhållningssättet ska gå att applicera i samtliga vårdkontexter där patienter med palliativt 

vårdbehov befinner sig. Inom det praktiska arbetet ingår att identifiera patienter med palliativt 

vårdbehov samt kontinuerligt göra en professionell bedömning av patientens tillstånd. De 

bedömningar som görs ska omfatta patientens psykologiska, fysiska, sociala och existentiella 

behov och önskemål. Inom ramen för palliativt förhållningssätt ingår även närståendes behov. 

Patienten bör få möjlighet att tillskansa sig information om vård och behandling och då kunna 

ta autonoma beslut och vara delaktig i vården (Socialstyrelsen, 2018). Palliativ vård, är vård 

som ges med avsikt att lindra, likväl förbättra livskvaliteten för de patienter som befinner sig i 

stadium av sjukdom där kurativ vård inte kan erbjudas. Palliativ vård är uppbyggd på fyra 

hörnstenar vilka omfattar symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd 

till de närstående. Symtomlindring involverar all form av lidande, psykisk, fysisk och 



 
 2 (38) 

 

existentiellt. Samarbete skall omfatta alla involverade yrkesgrupper. Vidare ska all 

kommunikation och relation vara god och finnas mellan personal och patient, inom 

personalgruppen samt mot de närstående. Allt för att stödja patientens livskvalitet. Slutligen 

ska stöd till de närstående erbjudas, vilket kan inkludera möjligheten att vara delaktig i vården 

såväl under vårdprocessen som efter patientens bortgång (Socialstyrelsen, 2013). Allmän 

palliativ vård, syftar till den palliativa vård som kan ges av all personal med grundläggande 

kompetens. Specialiserad palliativ vård ges av multiprofessionella team som består av 

specialutbildad personal, detta blir aktuellt om patienten har komplexa symtom med särskilda 

behov som inte personal med grundläggande kompetens kan tillgodose (Socialstyrelsen, 

2011).  

 Brytpunkt till vård i livets slutskede ska ske när vård med avseende att bota avslutas, målet 

blir istället att lindra lidande. Innan brytpunkten ska det göras en helhetsbedömning av 

patientens tillstånd.  Brytpunktssamtal vid övergången mellan palliativ vård och vård vid 

livets slutskede sker då döden är oundviklig inom en överskådlig framtid. Samtalet förs i 

vårdteamet, mellan läkare, patient och närstående med patientens behov och önskemål som 

utgångsläge. Palliativ vård i livets slutskede, vård som ges patientens sista tid i livet, målet 

med vården är att lindra lidande och främja livskvalitet (Socialstyrelsen, 2011).     

 
2.2 Döden, en historisk sammanfattning  

Det senaste århundradet har samhällsutvecklingen gått snabbt. Tidigare generationer kan 

vittna om hur döden, under bondesamhället var en naturligare del livet. Infektionssjukdomar 

som modern medicin idag kan bota men som på den tiden var livshotande samt 

barnadödlighet. Var två orsaker till att människor kom i kontakt med döden tidigt. 

medellivslängden var kortare och sjukdomsförloppen fortskridande, vilket bidrog till att 

människor dog i hemmen omgivna och vårdade av sina nära (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 

2014). Medellivslängden har enbart under de senaste sju decennierna ökat med tio år, från 70 

år på 1950-talet till att 2018 ökat till över 80 år. Ökningen omfattar både kvinnor och män, 

kvinnor hade tidigare en markant högre livslängd än män. Sedan slutet av 1970-talet har 

männens medellivslängd ökat mer än kvinnornas vilket medfört att skillnaderna har minskat 

(Statistiska Centralbyrån, 2019). Under det moderna samhällets utveckling flyttades vården av 

den döende bort från hemmet. Fokus hamnade på den medicinska delen och det naturligt 

holistiska synsättet som förekommit i hemmet bleknade. Den kristna förankringen i samhället 

som fanns under bondesamhället försvann allt mer, tidigare seder och traditioner suddats ut. 

Merparten av samhället tolkar och hanterar död på sitt eget vis detta kan leda till att somliga 
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inte vet hur de ska hantera döden då den inte talas om på samma sätt som förr (Jakobsson et 

al., 2014). Under de senaste decennierna har vårdandet fått flytta tillbaka hem till patienterna. 

Hemmet anses vara den plats som är mest optimal för återhämtning, en trygg plats där 

patienten är bekant med miljön och kan vara omgiven av närstående (Kinoshita et al., 2015). 

Trots kunskap och evidens om fördelar med att patienten tillbringar sista tiden i livet hemma 

var det 2012, 42% av alla dödsfall i Sverige som inträffade på sjukhus. Personer mellan 18–

29 år var den grupp som hade högst frekvens av människor som dog hemma, där låg siffran 

på 44% (Håkanson, Öhlén, Morin & Cohen, 2015). En förklaring till att det är en majoritet av 

alla dödsfall som sker på sjukhus kan vara att de primära vårdgivarna inte alltid kan tillgodose 

patientens behov av vård i hemmet. Istället blir sjukhusvård en betydande del av både 

patienters och närståendes liv (Dahlborg Lyckhage & Lindahl, 2013). Håkanson et al. (2015) 

lyfter i sin studie att 45 % av de människor som dog 2012 gjorde det av tillstånd möjligen i 

behov av palliativ vård.   

 

2.3 Patient och närståendes delaktighet 

Patienter och närstående skall ges möjlighet att vara delaktiga och informerade, detta sker 

genom samtal med, och information från, vårdgivare. Patienten ska också ha rätt till att ta 

välinformerade beslut om sin vård, även om det innebär att hen väljer att avstå vård 

(Socialstyrelsen, 2018). Patienter med palliativa behov beskriver ofta hur de inte vill bli en 

börda. Om patienten vårdas i hemmet läggs ett stort ansvar på närstående som vittnar om att 

de erfarit en tomhet när den sjuke avlidit. Samtidigt känner de sig stolta, lättade och med en 

upplevelse av samhörighet under tiden de varit delaktiga i vården (Linderholm & 

Friedrichsen, 2010). 

    Kastbom, Milberg och Karlsson (2016) skriver att somliga patienter vill dö i en vårdmiljö, 

andra vill spendera sin sista tid i hemmet. Detta ger närstående en viktig roll inom palliativ 

vård, stundom ses det till och med som en förutsättning att närstående deltar i vårdandet. 

Närstående beskriver att de upplevt förväntningar både från sjukvården och patienten att 

aktivt delta i vården. Det kan även ses som en moralisk plikt och skyldighet att ta hand om sin 

sjuka familjemedlem. Att bli en informell vårdgivare kräver kunskap och stöd från den 

formella vårdgivaren. Om det skapas en relation, byggd på information och kommunikation 

till ansvarig sjuksköterska kan ansvarsområden urskiljas. Är information från sjuksköterskan 

bristfällig, bidrar det till frustration hos närstående och innebär att stöd och kunskap uteblir. 

Vidare bör sjuksköterskan identifiera eventuell kunskapsbrist hos närstående för att förhindra 
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uppkomst av maktlöshet och hopplöshet. Närstående beskriver ett behov av bekräftelse då de 

kan uppleva att sjukvården enbart ser patienten. Konsekvensen blir att närstående inte känner 

sig lyssnade till (Linderholm & Friedrichsen, 2010). Soroka, Frogatt och Morris (2018) 

skriver i en studie om närståendevård att närståendes självförtroendet och vilja att vårda föll 

samman med ansvarstagande och lojalitet mot patienten. Även om den närstående inte hade 

någon erfarenhet eller kunskap kring att vårda, kunde de lära sig genom att observera och 

delta i praktiska moment utförda av professionell personal. Soroka et al. beskriver även att 

närståendes tro på den egna förmågan att vårda och personalens uppmuntran och bekräftelse 

hade ett tydligt samband. 

     Patienter har berättat om vikten av att leva ett meningsfullt liv även när livets slutskede 

närmar sig. Att ha närstående närvarande bidrar till meningsskapande under tiden som finns 

kvar. Vidare möjliggör det att patienten kan förbereda sig, samt sina närstående om att livet 

går mot sitt slut. Genom förberedelse ökar möjligheten för patienten att behålla sin autonomi 

och sitt självbestämmande in i det sista. Det finns en tro på att sjukvården kommer medverka 

till en komfortabel död genom att lindra smärta och ångest som skapar lidande hos patienten. 

Att dö behöver inte vara något fruktat. Patienter som har en tro på att det finns något som 

väntar efter döden kan skapa en trygghet och ett lugn både hos sig själv och sina närstående 

(Kastbom et al., 2016). 

 

2.4 Sjuksköterskans roll 

Dobrina, Tenze och Palese (2014) skriver i en litteraturöversikt att sjuksköterskans roll omfattar 

att vara närvarande. Sjuksköterskan kan lindra patientens lidande och underlätta transitionen 

från sjukdomslidande till en fridfull död. För att medvetandegöra tankar om döden och 

döendet bör sjuksköterskan reflektera över egna värderingar, rädslor och erfarenheter.  

Svensk sjuksköterskeförening (2016) förtydligar sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden 

vilka omfattar omvårdnadens teori och tillämpning av denna, forskning, utveckling, 

utbildning samt ledarskap. Arbetet ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och 

sjuksköterskor ska även på eget initiativ vara uppdaterade om ny forskning inom det område 

de är verksamma. Sjuksköterskan besitter en viktig roll som omvårdnadsansvarig, i livets 

slutskede omfattar det att bara utföra omvårdnadsåtgärder som gagnar patienten. Åtgärder 

som inte ökar välbefinnande bör därmed avstås. Alla beslut om vilka åtgärder som är aktuella 

måste noggrant utvärderas utifrån patientens välbefinnande, något som kan vara svårt att 

avgöra. Omvårdnadsåtgärder som inte bör uteslutas är, vätska, nutrition, munvård och 

trycksårsprevention (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Att som sjuksköterska arbeta med 
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patienter i livets slutskede kan vara emotionellt påfrestande och ångestfyllt. En sorg och ett 

lidande kan infinna sig även hos sjuksköterskor efter en patients bortgång. Utöver att hantera 

patienters och närståendes sorg blir även hanteringen av sin egen sorg en del av rollen som 

sjuksköterska (Funk, Peters & Stieber Roger, 2017). Enligt Malloy et al. (2014) växer behovet 

av en god palliativ vård, samtidigt som kunskapen om hur den skall ges kan saknas hos 

sjuksköterskan. När det förväntas att sjuksköterskan ska utföra ett arbete hen inte har adekvat 

utbildning inom så kan vården inte utföras.  

 

2.5 Problemformulering 

Eftersom livslängden ständigt ökar har sjukvården fått möta nya utmaningar med en allt större 

patientgrupp som är i behov av att vårdas palliativt. Under det senaste århundradet har 

samhället förändrats och människor har andra krav på sin tillvaro och livskvalitet. Livets 

slutskede som tidigare var styrt av kultur och traditioner har nu blivit ett uppdrag för olika 

vårdprofessioner där sjuksköterskan har en betydande roll.  Det palliativa vårdandet skiljer sig 

från det kurativa vårdandet där målet är att bota. Inom palliativ vård är målet istället att lindra 

symtom och att patienten ska ha livskvalitet den tid som hen har kvar i livet. Vården omfattar 

även närstående och det blir många aktörer kring patienten eftersom hen i olika stadium av sin 

sjukdom behöver olika typer av vård. Även om målet är att patienten ska få vistas hemma så 

är det vanligt att hen hamnar på sjukhus, när behovet av vård blir för avancerat och därmed 

inte möjlig att utöva utanför sjukhus. Sjuksköterskor arbetar både inom primärvård och 

slutenvård vilket innefattar att de kan möta patienter med palliativa vårdbehov i hemmet, på 

vårdcentral och sjukhus.  

 

3. Syfte 

Belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livet slutskede, inom allmän 

palliativ vård. 

 

4. Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har valt Katie Erikssons caritativa teori - att lindra lidande (Eriksson, 2015, 2018), 

som teoretisk referensram i förevarande litteraturöversikt. Eriksson beskriver centrala begrepp 

i vårdkontext utifrån de fyra konsesusbegreppen, människa, hälsa, vårdande och miljö. I 

Erikssons teori finns även ett femte begrepp, lidande, vilket beskrivs som ett kärnbegrepp 

inom vården (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Lidandet ses som drivet och motivet i all 
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vård. Lidande är en del av livet och ska inte ses som något ont, människan kan skapa mening 

för lidandet. Hur lidandet ter sig är unikt för varje individ och kan vara kopplat till de olika 

dimensioner människan består av. Det kan även ta uttryck i ett vårdlidande, sjukdomslidande 

eller livslidande. Lidandets kamp, beskrivs som att människan slits mellan det som är och det 

som önskas, det som upplevs som ont och gott. Lidandets drama är ett uttryck för en process i 

tre delar där lidandet kan lindras. De tre delarna gestaltas som bekräfta lidande, vara i lidande 

och försonas med lidande. Om patientens lidande bekräftas kan hen få kraft och mod att vara i 

sitt lidande, engageras i kampen mot det. Det är en kamp för patienten att möta sitt lidande 

och ta till sig av de förändringar detta innebär. Med sjuksköterskans hjälp kan patienten 

slutligen försonas med sitt lidande och vad det innebär.  Sjuksköterskor kan lindra lidandet, 

genom att bära och dela det med patienten, detta görs med kärlek inför 

medmänniskan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).   

Synen på människan är en kardinal del av teorin och enligt Eriksson lever hen i en 

spänning mellan varande och icke-varande. Detta beskrivs på tre nivåer, görandenivån där 

hälsan är objektiv och mätbar, varandenivå då människan strävar efter att uppleva 

välbefinnande. Slutligen kommer vardandenivån vilken beskrivs som ständig förändring där 

hälsan är relativ, hälsa och lidande kan existera samtidigt eftersom outhärdligt lidande kan 

ingå i hälsa. Människan kämpar för sitt liv och sin hälsa samtidigt som hen är fri att söka sin 

mening i relation med vad som sker (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Kärlek, benämns 

som carita och beskrivs av Eriksson (2018) som en kärlekshandling och hyllning till 

människan. Att uttrycka kärlek är en naturlig och medfödd egenskap, besitter en individ 

caritas kan viljan att vårda uttrycka sig i form av ett kall. Vårdande handlingar beskrivs som 

estetiska akter vilka genomsyras av harmoni med sin grund i kristendomen. Sjuksköterskan 

ska icke döma, hen ska förlåta så många gånger som behövs för att patienten ska få den kraft 

som behövs för att nå hälsa.  Lidandet ses som motivet till att vårda, caritas är grunden som 

genomsyrar vårdandet. Carita och lidande är de begrepp inom Erikssons teori som författarna 

valt att fokusera på i föreliggande litteraturöversikt. I resultatdiskussionen belyses synen på 

hur kärlek och lidande återspeglas i valda artiklar. 

 

5. Metod 

5.1 Design 

För att vidga kunskaperna inom valt vårdvetenskapligt område har författarna genomfört en 

allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017). Ett urval av befintlig forskning har gjorts 
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genom val och avgränsningar, relevant forskning valdes med ett kritiskt förhållningssätt av 

författarna. Metoden är schematiskt uppbyggd för att ge en enkel och tydlig överblick av valt 

problemområde. De artiklar som valdes ut till litteraturöversikten var både av kvalitativ och 

kvantitativ design, varav nio kvalitativa och två kvantitativa artiklar. Dock bedömde 

författarna att de två kvantitativa artiklarna snarare var uppbyggda på en mixad metod, då det 

framkommer både numerisk data och textdata. Enligt Borglin (2012) innehåller mixade 

metoder både kvalitativ och kvantitativ data. 

 

 

5.2 Datainsamling 

För datainsamling har ett antal sökningar genomförts med intention att finna vetenskapliga 

artiklar som återkopplar till syftet i förevarande litteraturöversikt. De databaser som sökningar 

har gjorts i är Cinahl Complete, Nursing & Allied Health Database samt PubMed. Författarna 

har valt dem då de innehåller vetenskapliga artiklar inom sjuksköterskans yrkesområde 

(Friberg, 2017). För att ta fram användbara söksträngar genomförde författarna i enlighet med 

Friberg först en inledande litteratursökning. Där sökord baserade på syftet kombinerades i 

olika formationer med söktekniker som fritextsökning, blocksökning och trunkering för att 

hitta användbara söksträngar. Slutgiltigt urval av sökord gjordes genom att författarna först 

sökte efter synonymer för varje enskilt ord i syftet. Därefter översattes de svenska 

synonymerna till engelska för att slutligen sökas i respektive databas ämnesordslista eller 

tesaurus. I Cinahl Complete finns Cinahl subject headings att tillgå vid sökning av ämnesord, 

de stämmer till stor del överens med de MESH-termer som används både i PubMed och 

Nursing & Allied Health Database. Det var främst MESH-termer som användes i samtliga 

databaser eftersom de genererade i många träffar som vid första genomgången sammanföll 

med syftet. MESH- termer som användes för att finna artiklar var; palliative care, terminal 

care, nurses, nursing, nursing care, och perception.  De ord som inte gick att identifiera som 

ämnesord fick författarna istället söka i fritext; end of life, nurses experiences och 

experience*. I Nursing & Allied Health Database användes hospice and palliative care 

respektive hospice and palliativ care nursing som fritextsökning. Då författarna eftersträvade 

träffar inriktade mot livets slutskede och upplevde att de inte fick fullgoda resultat enbart med 

end of life under inledande databassökning. Slutligen för att få snävare resultat vid sökningar i 

Cinahl Complete användes följande Cinahl subject headings; hospice and palliative care samt 
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registered nurses. Författarna tog tillsammans fram söksträngar för att under den egentliga 

sökningen dela upp arbetet och söka i olika databaser likvärdigt systematiskt. 

Den slutliga litteratursökningen strukturerades enligt en boolesk söklogik där AND och 

OR har använts i sökningarna för att vidga respektive minimera sökområdet. För att begränsa 

sökningen ytterligare använde författarna ett antal inklusionskriterier. Artiklarna skulle vara 

publicerade mellan 2009 och 2019, skrivna på engelska, vara originalartiklar och 

vetenskapligt förhandsgranskade (peer reviewed). Författarna sökte efter artiklar som omfattar 

vårdkontext inom allmän palliativ vård och inte specialiserad palliativ vård. Det framkom 

relevanta artiklar med studier gjorda inom intensivvård, en kontext som författarna är 

medvetna om är specialistvård. Fyra av de elva artiklar som valdes ut, är studier med 

sjuksköterskor inom intensivvård informanter. Författarna fann under den inledande 

sökningen en relevant artikel som inte återfanns under den egentliga litteratursökningen. 

Författarna beslöt sig för att göra en manuell sökning efter vald artikel för att kunna inkludera 

artikeln i litteraturöversikten. Genom att söka efter artikelns titel som en fritextsökning, i 

Nursing & Allied Health Database kunde artikeln återfinnas och inkluderas i 

litteraturöversikten.  

 

5.3 Urval 

Under urvalsprocessen anlade författarna ett helikopterperspektiv enligt Friberg (2017) detta 

gjordes för att vidga synfältet och inte låta författarnas egna erfarenheter styra urvalet. 

Författarna har enskilt ansvarat för översyn av titlar som uppkommit vid aktuell sökning, för 

att avskilja de artiklar som kunde vara relevanta. Sedan läste författarna valda titlars abstract 

för att bilda sig en uppfattning av innehållet, författarna läste abstract enskilt för att avgöra om 

artiklarna var relevanta till syftet. Första överblicken genomfördes av författarna med ett 

öppet men kritiskt förhållningssätt för att ta del av olika gestaltningar av forskningsområdet 

(Friberg, 2017). De artiklar vars abstract svarat mot syftet delades upp mellan författarna och 

första läsningen av hela artiklar gjordes enskilt. Artiklarna delades upp oberoende av vem 

som från början läst artikelns abstract. Efter första läsningen skiftade författarna artiklar med 

varandra. När författarna läst samtliga artiklar som valts ut efter abstract gick de igenom 

artiklarna tillsammans, för att avgöra vilka artiklar som svarade mot syftet. Totalt lästes 809 

titlar, 55 abstract och 19 hela artiklar för att slutligen komma fram till elva artiklar vilka 

ansågs vara relevanta. Artiklar från hela världen inkluderades då författarna efter diskussion 

var överens om att syftet omfattar sjuksköterskor i allmänhet. Ytterligare en anledning till att 
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inte begränsa sökningen geografiskt var att det förekommer patienter från olika kulturer och 

världsdelar inom hälso- och sjukvården i Sverige. 

 

5.4 Analys 

Författarna läste samtliga artiklar enskilt vilket bidrog till enskilda uppfattningar om 

innehållet som sedan diskuterades författarna emellan. Sedan lästes artiklarna ytterligare för 

att tydliggöra innehåll och sammanhang (Friberg, 2017) detta bidrog till att författarna 

identifierade delar som varit särskilt framträdande. I enlighet med Friberg har sedan varje 

studie sammanfattas som stöd för att underlätta skapandet av en översiktstabell (se bilaga 2).  

Författarna kunde tydliggöra teman genom färgkodning av områden och aspekter på följande 

sätt; färgen rosa utmärkte temat Lidande. Grön markerade positiva upplevelser, orange blev 

utbildning/kunskap, lila var kommunikation slutligen markerades negativa upplevelser med 

färgen blå. De teman som först identifierades, bearbetades under analysprocessen, författarna 

granskade skillnader och likheter i studiernas resultatdelar. De första teman som framkom 

sammanställdes och efter det framträdde nya, slutgiltiga teman. Dessa presenteras vidare i 

resultatet. 

 

6. Forskningsetiska överväganden 

Forskning är reglerat av lagar och principer, endast om dessa efterföljs så får forskning 

genomföras (Kjellström, 2012). Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) personuppgiftslagen, GDPR (SFS 2018:218) samt CODEX 

(http://www.codex.vr.se) är några av de regleringsverk som finns. De artiklar som ingår i 

förevarande litteraturöversikt är främst kvalitativa intervjustudier med hälso- och 

sjukvårdspersonal. I samtliga artiklar framgår att etiskt godkännande inte behövts för att 

utföra studien. Istället har forskarna till respektive studie först presenterat syfte för ansvariga 

chefer eller styrelse. Därefter fick deltagarna både muntlig och skriftlig information innan de 

godkände sin medverkan. Deltagarna fick när som helst under studiens gång välja att avsluta 

sitt deltagande. Författarna har tagit del av vardera studies etiska överväganden innan 

artiklarna inkluderats.    

Vid urvalet av datainsamlingen har ingen begränsning kopplat till deltagarna i studierna 

gjorts. Alla har inkluderats, oavsett, kön, ålder och etnicitet, olikheter hos informanterna var 

inte relevant för syftet i förevarande litteraturöversikt. Även om författarnas databassökningar 

inte exkluderat artiklar med avsikt att utesluta informanter, har respektive studie använt sig av 
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specifika grupper i deras urval. För att möjliggöra en rättvis överblick har de inkluderade 

studierna utgått från olika urval för att uppnå respektive syfte. Eftersom författarna tagit 

hänsyn till elva olika studier, som alla beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede. Det som var tyngdpunkten för författarnas förmåga att vara ärliga 

mot forskningen var att medvetandegöra tidigare erfarenheter, förkunskap och förhållningssätt 

till området. Detta var nödvändigt för att uppnå ett objektivt resultat utifrån de studier som 

analyserats.  

 

7. Resultat 

Alla artiklar som ingår i förevarande litteraturöversikt är studier gjorda inom olika 

vårdkontext. Gemensamma nämnaren är att de omfattar personal som förväntas ge adekvat 

palliativ vård trots avsaknad av specialistutbildning inom palliativ vård. Det framkom fyra 

teman. Det första temat var möjligheter och hinder vilken delades upp i två subteman som var 

möjligheter vid vård vid livets slut samt hinder vid vård vid livets slut. Det andra temat var 

kommunikation som omfattar två subteman, kommunikation mellan professioner samt 

kommunikation med patient och närstående. Det tredje temat var kunskap och det fjärde och 

sista temat var personalens behov av stöd.  

 

7.1 Möjligheter och hinder 

Majoriteten av de studier som analyserats i förevarande litteraturöversikt belyser olika 

perspektiv med att vårda patient och närstående vid livets slutskede. Det framkom positiva 

upplevelser där en vördnad för arbetet som sjuksköterskor belystes, samtidigt som de vittnade 

om hinder och uppgivenhet.  

 

7.1.2 Möjligheter vid vård vid livets slut 

Att hjälpa patienten och föra hens talan är en del av sjuksköterskans arbete. Det kan innefatta 

allt från fysiska göromål, att tvätta patienten och se till att hen har rena kläder. Till mer 

psykiska uppgifter som att motivera patienten att skriva ner sina sista önskningar. Att stötta i 

olika typer av pappersarbete samt utföra basal omvårdnad är uppgifter som sjuksköterskor 

beskriver som goda och stöttande för både patient och familj. Att verkligen lyssna till 

patienten och dennes behov belyses som väsentligt för att kunna ge adekvat stöd för både 

patient och närstående. Vidare så kan sjuksköterskan hjälpa närstående att släppa taget och 

inse att livet för patienten går mot sitt slut vilket i förlängningen blir en del av stödet till 
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patienten (Arbour & Wiegand, 2014; Kisorio & Langley, 2016). Om närstående deltar under 

patientens sista skede i livet finns möjlighet att ta till vara på tiden och säga farväl ordentligt. 

Sjuksköterskor beskriver att de uppskattar närvaron av närstående främst för patientens skull. 

Om det finns engagerade närstående som kan berätta om patientens liv bidrar det till ett 

tydligare band mellan patient och sjuksköterska. För närstående kan deras deltagande 

underlätta till acceptans för patientens situation (Calvin, Lindy & Clingon, 2009). Även om 

närståendes deltagande uppskattas ska sjuksköterskan bibehålla en aktiv roll där patienten är i 

fokus. Detta kan skapa förtroende mellan närstående och sjukvården genom att närstående ser 

att patienten får god omsorg och omvårdnad. Att respektera patient och närståendes kulturella 

tillhörighet och låta dem utöva sin tro ingår i stödet sjuksköterskan förväntas ge. Närstående 

kan hjälpa till att organisera kring patientens spirituella behov, till exempel ordna möte med 

en präst. Sjuksköterskor tillåter familjen att vara närvarande för patientens skull dygnet runt 

och tillgodoser familjens önskan om att vara delaktig i vården i de fall där de önskas (Kisorio 

& Langley, 2016). Symtomlindring beskrivs som en positiv del av arbetet när 

sjuksköterskorna upplever att de tillgodosett patienten med adekvat omvårdnad och 

medicinering. Känslan för sjuksköterskan när hen har lindrat patientens lidande, är att hen har 

gjort gott. I de fall sjuksköterskan vårdat en patient länge, underlättas patientens bortgång för 

sjuksköterskan av vetskapen att hen gjort sitt bästa. Patienten har med sjuksköterskans hjälp, 

fått komma till en bättre plats, utan smärta och lidande (Arbour & Wiegand, 2014; Croxon, 

Deravin & Anderson, 2018).  

 Att vårda patienter i livets slutskede utanför specialiserad palliativ vård beskrivs som 

utvecklande, utmanande och positivt (Andersson, Salickiene & Rosengren 2016). Somliga 

sjuksköterskor beskriver dessutom att det är ett privilegium att få vara närvarande under en 

patients sista tid i livet (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009; Johansson & Lindahl, 2012). En 

aspekt som framställs är balansen mellan kurativ och palliativ vård, sjuksköterskor får lättare 

att se döden som en naturlig del av livet. Målet är att skänka patient och närstående 

meningsfullhet i den unika situationen genom att ge bästa möjliga vård. Att närstående får ett 

fridfullt ögonblick tillsammans med patienten som just avlidit är en uppgift sjuksköterskor har 

möjlighet att tillgodose (Hussin, Wong, Chong & Subramanian, 2018b). Sjuksköterskor 

känner att de gjort ett bra jobb om döden har varit en fridfull och lugn process. Vidare bidrar 

det till känslor av tacksamhet och meningsfullhet hos sjuksköterskor, något som framställs 

som en belöning inombords. Vård vid livets slutskede är kreativt, meningsfullt och bör skapa 

välmående hos både patient och närstående. När patienten och närstående visar att de är nöjda 

bidrar det till att sjuksköterskan känner tillfredsställelse (Andersson et al., 2016). Att tillåta 



 
 12 (38) 

 

patienten ha sina närstående runt sig förstärker känslan av tillfredställelse hos 

sjuksköterskorna (Johansson & Lindahl, 2012). I Hussin et al. (2018b) var de sjuksköterskor 

över 40 år samt dem som deltagit i en allmän påbyggnadskurs, som såg flest möjligheter. 

Förslag till förbättring är att inrätta riktlinjer/guider, se till personaltätheten samt ge utbildning 

i vård vid livets slutskede, framförallt när de kommer till kommunikation och samarbete 

mellan vårdpersonalen och stöd för personal. Även möjligheten att kunna tillgå religiösa 

experter skulle förbättra vården och dessa personer skulle fylla en funktion som 

sjuksköterskorna inte alltid kan tillgodose.  

 
7.1.2 Hinder vid vård vid livets slut 

Hussin et al. (2018b) lät sjuksköterskor rangordna upplevda hinder för att kunna tillgodose 

vård vid livets slutskede. Rangordningen visade att hantering av närstående, kunskapsbrist, 

brist på personal samt kommunikation, både med patient, närstående och läkare upplevdes 

som de främsta hindren. Attityder till att vårda patienter i livets slutskede var kopplade till 

sjuksköterskornas ålder och erfarenhet. Där de över 40 och med mer än 20 års erfarenhet eller 

deltagit i en allmän påbyggnadskurs visade på en mer nyanserad attityd. Detta skiljde sig från 

yngre sjuksköterskor med mindre erfarenhet (Hussin, Wong, Chong & Subramanian, 2018a). 

Att vårda patienter i livets slutskede beskrivs bland annat som smärtsamt, traumatiskt, 

utmattande och stressigt. Desto yngre patienten är eller om en relation mellan patienten och 

sjuksköterskan skapats, desto mer dramatiskt blir det även för sjuksköterskan (Kisorio & 

Langley, 2016). I Croxon et al. (2018) beskriver nyexaminerade sjuksköterskor en känsla av 

att konfronteras med döden, något de känner sig oförberedda att göra. Osäkerhet leder bland 

annat till att nyexaminerade sjuksköterskor har en tendens att lämna närstående ensamma med 

patienten trots att närvaro av sjuksköterskan är högt värderad (Calvin et al., 2009; Kisorio & 

Langley, 2016). 

 Mer erfarna sjuksköterskor vittnar om att de inte alltid har möjlighet att ge den tid till 

närstående som behövs på grund av åtskilliga andra ansvarsområden. Sjuksköterskor 

beskriver avsaknad av en speciell instans eller person som kan tillgodose närståendes olika 

behov av stöd (Kisorio & Langley, 2016). Samtidigt nämner deltagarna i studien av 

Andersson et al. (2016) att sjuksköterskan har ett ansvar att vara närvarande hos de patienter 

som inte har närstående närvarande. Detta blir svårt att tillgodose under pressade situationer 

när personalbrist råder, ansträngda situationer innebär att patienter i livet slutskede inte 

prioriteras. Har en akut situation inträffat måste sjuksköterskorna prioritera patienter med 

kurativa vårdbehov i första hand (Andersson et al., 2016; Croxon et al., 2018; Ecarnot et al., 
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2018). Tillfredsställelsen i att göra ett bra arbete går inte alltid att uppfylla, sjuksköterskorna 

känner att de vill göra sitt bästa men att det stundom inte är möjligt. Patienternas psykiska och 

existentiella behov kan sätta sjuksköterskor i en trängd position. Där de känner sig osäkra i sin 

profession, då de inte vet hur de ska hantera känslomässiga behov hos patienten. Att vårda 

patienter vid livets slutskede parallellt med patienter som är akut sjuka, skapar en tudelad 

känsla kring ansvarsområden. Tiden räcker inte till för att ha ansvar över flertalet patienter 

med olika vårdbehov samtidigt (Andersson et al., 2016; Johansson & Lindahl, 2012). 

Sjuksköterskor tenderar att utveckla en fasad för att skilja på vad som är privat och inte privat 

i emotionellt svåra situationer. Trots detta behöver sjuksköterskor många gånger ge både av 

sig själva som människor och som professionella vårdgivare. Vård av patienter i livets 

slutskede är energikrävande vilket leder till att sjuksköterskornas energi slutligen ebbar ut 

(Calvin et al., 2009).  

Det upplevs att läkare inte alltid inser att patientens status är oföränderlig. När 

sjuksköterskor anser att patienten är i behov av ett brytpunktssamtal med efterföljande 

palliativ vård. Kan det skapa ångest hos sjuksköterskor om de blir instruerade att fortsätta ge 

kurativ vård (Ecarnot et al., 2018). När det tagits beslut om att avsluta livsuppehållande 

behandlingar flyttas sjuksköterskornas fokus från patienten till dennes närstående. Att 

sjuksköterskor får ett nytt mål med sin omvårdnad kan skapa en osäkerhet kring var fokus bör 

hamna, om det är på patienten eller på närstående (Efstathiou & Walker, 2014). Patienterna 

beskrivs må bra av att ha närstående närvarande, sjukhusmiljö med stress och tidsbrist samt 

strikta besökstider på avdelningen utgör ytterligare hinder för god vård (Arbour & Wiegand, 

2014).  

 

7.2 Kommunikation 

Kommunikation beskrivs som en avgörande faktor för huruvida sjuksköterskor kan erhålla 

god vård och omvårdnad. Är kommunikationen bristfällig blir samarbete mellan professioner, 

patient och närstående lidande. Sjuksköterskor förväntas inneha en nyckelroll där hen 

kommunicerar med kollegor samt närstående och patient för att ge adekvat vård samt 

ombesörja patientens behov. 

 

7.2.1 Kommunikation mellan professioner 

Hussin et al. (2018b) skriver att bristande kommunikation och samarbete mellan professioner 

identifieras som den största svagheten i vård vid livets slutskede. Detta bekräftas i andra 
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studier som beskriver att avsaknad av rak och tydlig kommunikation mellan läkare och 

sjuksköterskor, skapar oenighet mellan professioner om när den kurativa behandlingen bör 

stoppas (Calvin et al., 2009; Ecarnot et al., 2018; Efstathiou & Walker, 2014). Sjuksköterskor 

vittnar om att de inte involveras i diskussioner med läkarna angående beslutsfattanden som 

rör patienter. Detta lyfts som problematiskt då sjuksköterskorna är dem som spenderar mest 

tid med patienterna. Även under möten tillsammans med närstående beskrivs det som ovanligt 

att sjuksköterskorna deltar. Om sjuksköterskorna deltog skulle samspelet mellan 

professionerna öka och sjuksköterskor skulle ha lättare att förtydliga information till 

närstående om de är medvetna om vad läkaren tidigare förmedlat. Kommunikation över 

professionsgränser skulle bidra till ett samspelt vårdteam, där alla är likvärdigt delaktiga och 

patientens önskemål och behov står i centrum (Kisorio & Langley, 2016). Sjuksköterskans 

handlingar baseras på viljan att maximera patientens komfort och minska lidande, en central 

del består av läkemedelsadministrering. Det kan uppstå svårigheter att som sjuksköterska få 

gehör från läkare när det gäller att lindra patientens smärta (Arbour & Wiegand, 2014; 

Ecarnot et al., 2018).  En växande frustration med att läkare inte prioriterar de palliativa 

patienterna uppmärksammas i olika studier. Något som inbringar en hjälplöshet när döende 

patienter inte får den vård som sjuksköterskorna anser att de behöver (Andersson et al., 2016; 

Ecarnot et al., 2018).  

 

7.2.2 Kommunikation med patient och närstående 

För att begränsa patienters och närståendes lidande och istället medverka till komfort och 

välinformerade beslut, bör sjuksköterskorna inte utsätta patienterna för onödiga tester och 

behandlingar (Hussin et al., 2018b). Sjuksköterskor vittnar om att familj och närstående 

reagerat med förnekelse, frustration och ångest till en realitet som innebär att deras närstående 

nått sin sista tid i livet. Vidare kan sjuksköterskan lätta bördan genom att förbereda familj och 

närstående om ett tänkbart händelseförlopp. En brist av att vilja kommunicera kan infinna sig 

bland närstående om de befinner sig i ett tillstånd av stress och oro för att någon de håller kär 

närmar sig livets slut (Kisorio & Langley, 2016; Croxon et al., 2018). En annan problematik 

som sjuksköterskor belyste var att avslöja information till närstående, det uppkom osäkerhet 

huruvida de bör berätta eller avstå. Argument att avstå omfattade risken att informationen i ett 

senare skede riskerade att användas mot sjuksköterskorna och därmed skuldbelägga dem. Vad 

sjuksköterskor väljer att informera om är knutet till vad läkarna tidigare har kommunicerat till 

patienten (Kisorio & Langley, 2016). I Calvin et al. (2009) beskrivs läkarnas ord som lag då 
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det enbart är ansvarig läkare tillsammans med patient och närstående som tar beslut kring 

vården. Eventuellt avslut av livsuppehållande åtgärder är också ett beslut som sjuksköterskor 

belyser att de exkluderas från. Sjuksköterskor inleder inte konversationer rörande vård vid 

livets slutskede med patienter och närstående om inte läkarna redan berört frågan (Ecarnot et 

al., 2018). Sjuksköterskan besitter en nyckelfunktion i kommunikationen mellan patient, 

familj och läkare. I kontrast med det upplever sjuksköterskor att kommunikationen mellan 

läkare och närstående är bristfällig (Calvin et al., 2009). Då sjuksköterskor endast refererar till 

vad läkaren sagt blir närståendes frågor obesvarade, om de frågar sjuksköterskan någonting 

som hen inte vet att läkaren redan informerat om. Säger sjuksköterskan för mycket riskerar 

hen att få repressalier från ansvarig läkare, om hen inte säger något kan det påverka relationen 

med närstående. Det är ständigt en fin linje mellan vad sjuksköterskorna kan berätta och vad 

de bör avstå från att berätta (Calvin et al., 2009; Ecarnot et al., 2018).  

Sjuksköterskor involverar och motiverar patientens närstående att vara närvarande. 

Omsorg där patient och familj får vara tillsammans är värdefull även om den ibland är svår att 

tillgodose. Vid livets slutskede påminner sjuksköterskorna patientens närstående om att sista 

fasen av döendet är genomsyrat av värdighet och lugn oberoende av patientens tidigare 

lidande (Calvin et al., 2009; Fridh et al., 2009). Kommunikation är således ett verktyg som 

kan användas för att inbringa trygghet hos de närstående. Tyst kommunikation kan användas 

för att lugna närståendes oro. Sjuksköterskor berättar att de gett extra läkemedel på 

närståendes förfrågan, trots att den professionella bedömningen är att behovet inte 

förekommer hos patienten. Information om patientens tillstånd kommuniceras inte med 

patienten, utan till närstående. Med patienterna samtalade sjuksköterskorna om vardagliga 

ting och omvårdnaden de utförde (Fridh et al., 2009). 

 
7.3 Kunskap 

Att tillhandahålla vård vid livets slutskede kräver djup kunskap om palliativ vård hos 

sjuksköterskan. Om hen inte känner att hen besitter adekvat kunskap från sin grundutbildning 

förlitar sig sjuksköterskan på kollegors erfarenheter. Sjuksköterskors kunskaper om vård vid 

livets slut utvecklas i takt med erfarenhet, detta kräver mod och självinsikt för att möta 

eventuella svårigheter som kan uppstå. 

 

Kunskap innefattar inte endast extern kunskap utan även en inre självmedvetenhet 

(Johansson & Lindahl, 2012).  Sjuksköterskor vittnar om bristande kunskaper kring 

färdigheter och förmåga att kunna tillgodose god vård vid livets slutskede. Det sjuksköterskor 
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tycker är svårast är att kommunicera med patienterna och deras familjer (Hussin et al., 

2018b). Desto mer utbildning sjuksköterskorna har desto mer självförtroende får de vilket 

leder till att de kan förse patienterna med vård av god kvalitet. Sjuksköterskornas kunskaper 

utvecklas i takt med praktiska erfarenheter (Croxon et al., 2018; Hussin et al., 2018b). Detta 

stärks av Hussin et al. (2018a) vars studie visar på att kunskapen hos sjuksköterskor över 40 

år. Samt de med minst 20 års erfarenhet eller de som någon gång medverkat vid en 

påbyggnadskurs, var de som besatt störst kunskap inom vård vid livets slutskede. De 

kunskaper sjuksköterskor besitter är sådant de lärt sig genom stöd och coaching från mer 

erfarna sjuksköterskor. (Andersson et al., 2016). Croxon et al. (2018) skriver att den kunskap 

sjuksköterskor besitter är sådan som de fått genom mer erfarna kollegor. Trots det vittnar 

nyexaminerade sjuksköterskor om att de väntat sig få vägledning i högre utsträckning från 

erfaren personal. Bland de nyexaminerade finns en osäkerhet kring vilken roll och vilket 

ansvar deras roll innebär. När sjuksköterskor resonerar kring vård vid livets slutskede, 

hänvisar de till erfarenhet och kollegor. De är sällan de refererar till litteratur och forskning 

om vård vid livets slutskede (Fridh et al., 2009). 

Under utbildningen till sjuksköterska har djupare kunskap om vård av patienter vid livets 

slutskede efterfrågats. Nyexaminerade sjuksköterskor känner inte att de besitter all kunskap 

som behövs för att tillgodose vård i livets slutskede. De känner sig mest förberedda på att 

vårda den fysiska människan (Andersson et al., 2016; Croxon et al., 2018). 

Förbättringsområden som identifierats i utbildningen är kommunikation med närstående, 

strategier att hantera svåra situationer och hur de kan skydda sig känslomässigt. Mer kunskap 

om de patientorganisationer som finns tillgängliga. Samt om den fysiologiska processen med 

vad som händer hos den döende människan, för att kunna utbilda och informera patient och 

närstående om vad som kommer att ske (Croxon et al., 2018). Att fylla patienternas 

kunskapsluckor och utbilda närstående är en naturlig och viktig del av interaktionen för 

sjuksköterskan. Kunskapen tas bäst emot då den ges med en känslighet, genomsyrad av 

respekt, empati och är patientcentrerad. Uttrycker familjen en oro kan sjuksköterskan lindra 

den genom att förmedla kunskap (Arbour & Wiegand, 2014; Ecarnot et al., 2018). 

Att kunna bistå med spirituell och religiös stöttning är något som sjuksköterskor inte 

känner sig ha kunskap för att kunna tillgodose patienter i livets slutskede med. 

Nyexaminerade sjuksköterskor drar sig från att stanna med familjen, då de inte känner sig 

förberedda att hantera familjens känslor (Kisorio & Langley, 2016). Besitter sjuksköterskan 

kunskap om sin egen uppfattning om sitt varande i världen kan det bidra till att lättare kunna 

möta patienter och närstående i dessa frågor (Johansson & Lindahl, 2012). Det har även 
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framkommit en avsaknad av riktlinjer vid vård i livets slutskede, vilket bidrar till osäkerhet 

kring vad som är rätt att göra när en kurativ behandling ska avslutas (Efstathiou & Walker, 

2014). Om riktlinjer inrättades beskriver sjuksköterskor att det skulle underlätta för alla i 

vårdteamet att bli mer samspelta (Hussin et al., 2018b).  

 

7.4 Personalens behov av stöd 

Enligt de fyra hörnstenarna så ska närstående erhålla stöd både före och efter patientens död. 

Sjuksköterskor som vårdar patienter, framförallt under en längre period, vittnar om att vården 

vid livets slutskede samt patientens bortgång påverkar sjuksköterskor på ett emotionellt plan. 

Detta bidrar till ett behov av stöd även bland sjuksköterskorna.  

 

Med motiveringen att sjuksköterskor endast är människor, önskar de mer emotionellt och 

moraliskt stöd (Ecarnot et al., 2018). Mentorskap tas upp som adekvat, och syftar till att stötta 

en kollega vilken kan vara en nyutexaminerad sjuksköterska. Eller en kollega som genomgår 

en svår period privat och därmed är i behov av stöd. Vikten ska läggas på att förmedla till 

kollegorna att de inte står ensamma (Arbour & Wiegand, 2014). Ökat stöd till sjuksköterskor 

bidra till ökad kvalité på vården som sjuksköterskor ger. Sjuksköterskor som stöttas och 

känner sig trygga kan i sin tur stötta patienter och närstående (Andersson et al., 2016; Hussin 

et al., 2018b). Diskussioner mellan sjuksköterskor rörande frågor om vård vid livets slutskede 

beskrivs som vanligt förekommande. Framförallt när sjuksköterskornas upplevelse av 

patientens situation inte går i linje med läkarnas ordination (Ecarnot et al., 2018).  

Nyexaminerade sjuksköterskor berättar att deras roll varit mer krävande än förväntat. 

Svårigheter att förstå rutiner försvårar arbetet och sjuksköterskorna känner sig inte stöttade 

under den första tiden då de lär sig sin roll som sjuksköterska. När medarbetare inte känner 

sig bekväma med vård i livets slutskede bidrar och påverkar det vilken typ av stöd de kan ge 

sina kollegor. Råd för att hantera kommunikation specifikt med närstående under patientens 

döendeprocess beskrivs som värdefullt av nyexaminerade sjuksköterskor. Att tillsammans 

kunna reflektera med kollegor beskrivs som ovärderligt (Croxon et al., 2018; Ecarnot et al., 

2018; Johansson & Lindahl, 2012).  

 

8. Diskussion 

Under skapandet av förevarande litteraturöversikt har författarna gemensamt fört dialog om 

arbetets gång, prioriteringar samt styrkor och svagheter. Genom att diskutera strukturen på 
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upplägget har båda författarna tillsammans bestämt vad som ska diskuteras i 

metoddiskussionen respektive resultatdiskussionen. Författarna önskar ge läsaren en 

sammanfattad och bred bild av arbetets gång samt belysa det författarna själva ansett vara 

mest intressant. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Genom att redovisa sökord, sökvägar, antal resultat och orsak till att artiklar inkluderats 

respektive exkluderats har författarna motiverat valet av artiklar (Friberg, 2017). Etisk 

granskning av valda artiklar blev ett hinder då forskare i intervjustudier som omfattar 

sjukvårdspersonal inte behövde ha ett etiskt godkännande. Artiklar där det inte tydligt 

framkom att de var etiskt granskade, synades för att se hur forskarna sökt godkännande av 

beslutande organ för att kunna utföra sin studie. Ämnesområdet visade sig vara omfattande 

beforskat ur olika synvinklar, vilket utgjorde en risk att författarnas tidigare erfarenheter 

skulle färga valet av artiklar. Fokus lades på exklusions- och inklusionskriterier för att få en 

tydlig ram för vilka artiklar som svarade mot syftet. Vidare uppmärksammade författarna 

tidigt i sökprocessen att sökningar i databaser gav ett bredare resultat än vad som var 

önskvärt. Författarna var oerfarna av databassökning, det bidrog till att processen att krympa 

söksträngar tog längre tid än beräknat. Det var nödvändigt att krympa de ursprungliga 

söksträngarna för att hitta relevanta artiklar som kunde inkulderas. Boolesk söklogik bidrog 

till snävare sökning, genom att främst använda AND kunde sökningarna begränsas, och 

genererade i bra sökresultat både till antalet träffar samt relevans. Genom användning av 

trunkering av ett fritextord i en av sökningarna, kunde författarna omfatta fler former av ordet. 

Detta bidrog till att den annars snäva söksträngen kunde breddas utan att omfatta andra 

ämnen. Att hitta en lämplig avsmalning samt sökord är den del av datainsamlingen som varit 

svårast och mest tidskrävande för författarna. I tidigt skede uppstod ett missförstånd i hur 

sökningarna skulle vara uppbyggda för att få inkluderas i litteraturöversikten. Det resulterade 

i att författarna valde att utesluta ursprungliga sökningar som gjorts och på så vis kunna 

uppvisa en mer systematisk söksträng. Språkförbistringar framkom när författarna skulle 

översätta orden i syftet till engelska. I svenska språket skiljer vi på orden erfarenhet och 

upplevelse samt omvårdnad och omsorg. Den engelska översättningen motsvarade experience 

och care, vilket resulterade i att sökningarna hade kunnat förbättras genom att ha flera 

synonymer att tillgå. Vid första läsningen av artiklar framkom ord som varken var mesh-

termer eller synonymer. Perception var ett ord som forskare använde sig av när de beskrev 
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sjuksköterskors upplevelse, på svenska betyder det perception som inte är en synonym till 

orden i syftet. Författarna valde efter övervägande, att lägga till ordet i en av de sista 

sökningarna.   

Att sitta tillsammans även vid enskilt arbete underlättade diskussioner om fynd samt 

fortsatt framskridande av arbetet. De delar som utförts enskilt har varit präglade av tillit och 

med ett genomgående öppet diskussionsklimat om vardera författares styrkor respektive 

svagheter. Styrkor i samarbetet har varit att båda författarna från början varit öppna för 

varandras känslor under skrivprocessen. Tyngdpunkten var att båda författarna ska arbeta 

efter egen förmåga. Författarna har kunnat komplettera och hjälpa varandra genom svackor. 

Svagheter har varit prioriteringar samt uppskattning av hur mycket tid som behövts till ett 

moment. När författarna fastnat i något moment har det resulterat i diskussioner mellan 

författarna om vilka delar som bör prioriteras att färdigställas. 

Fyra artiklars studier utgår från intensivvård, som i Sverige innebär en bemanning av 

specialistsjuksköterskor. Författarna har trots det valt att inkludera artiklarna eftersom 

deltagarna i studierna inte är specialister inom palliativ vård och därmed blir studierna 

relevanta i förevarande litteraturöversikt. Sjukvård är uppbyggd på olika vis i olika länder, 

eftersom studier från olika länder inkluderats kan det påverka resultatet. Två av de 

inkluderade artiklarna är författade av samma forskargrupp, studierna som genomförts 

involverar samma urvalsgrupp och deltagare. Fördelar med att inkludera två studier av samma 

forskargrupp är att studierna belyser olika aspekter. Författarna var överens om att ovan 

nämnda studier kan bidra till en bredare förståelse av området. En nackdel skulle kunna vara 

att det är samma deltagare i studierna. Då deltagarna kan besitta en viss attityd eller kunskap 

och det skulle kunna påverka resultatens riktning. Anledningen till att författarna valt att 

inkludera båda artiklarna är att de styrker resultaten i övriga artiklar. Studierna visar två olika 

resultat då det har olika syfte och forskarna har utgått från två olika frågeformulär.  

 Beroende på vilka metoder som använts i de inkluderade artiklarnas datainsamling och 

analys redogörs resultaten på olika sätt. Detta har inneburit ett hinder för att göra en exakt 

jämförelse i analysen av resultaten. Trots detta anser författarna att det är en styrka att 

inkludera de två kvantitativa artiklarna i arbetet då statistiken i dessa styrker de kvalitativa 

artiklarnas resultat. Författarna använde sig av färgkodning vilket föreslås av Friberg (2017) 

som metod vid analysering av artiklar. Färgkodningen gav en bra översikt av artiklarnas 

resultat och underlättade vid sammanställningen av fynd då författarna kunde överblicka 

artiklarna på ett strukturerat vis. Generaliserbarheten av resultatet är hög ur den aspekt att 

inkluderade artiklar har visat på likartade fynd, trots omfattande demografiska- samt 
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geografiska ursprung. Det som talar emot generaliserbarheten är litteraturöversiktens storlek 

samt författarnas bristande erfarenheter av databassökning och analysering.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturöversikten visade på fyra teman samt fyra subteman varav 

Kommunikation och kunskap är de teman som författarna valt att belysa i 

resultatdiskussionen. Ovan nämnda teman beskrivs som de största hindren för att utöva 

adekvat vård i livets slutskede. I Sverige vilar den palliativa vården på fyra hörnstenar, 

symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. I resultatet 

återfinns delar av hörnstenarna genomsyrade i alla teman och utifrån hörnstenarna har en del 

intressanta fynd och tankar identifierats av författarna. I bakgrunden har författarna belyst 

främst lidande och kärlek ur Erikssons (2015, 2018) teori. Dessa två begrepp utgör orsaken 

till att sjuksköterskan vårdar samt grunden till vårdandet, därav har författarna valt att inte 

integrera Erikssons teori övergripande i de två teman som belyses. Istället har den teoretiska 

utgångpunkten diskuterats under en egen rubrik kopplat till litteraturöversiktens resultat. 

  

8.2.1 Kommunikation och kunskap 

Kommunikationsbrist är en orsak till att misstag sker inom vården. Sjuksköterskor och läkare 

kommunicerar på olika sätt, för att ge god vård är det avgörande att det inte sker missförstånd 

i kommunikationen inom vårdteamet (Haddleton, 2018). I resultatet beskrivs en hierarki 

mellan professionerna, detta blir ett hinder när läkaren inte vill ta del av den kunskap 

sjuksköterskan besitter om patienten. Trots att sjuksköterskor belyser att de tillbringar mest 

tid hos patienten och hinner skapa en vårdrelation, förekommer det att sjuksköterskor helt och 

hållet exkluderas från beslutsfattanden. Sjuksköterskan förväntas föra patientens talan, när 

sjuksköterskan exkluderas från samtal kan det påverka patienten och den vård hen får. 

Sjuksköterskan beskrivs besitta en nyckelfunktion i arbetet kring patienten. Detta bekräftas av 

Sekse, Hunskår och Ellingsen (2018) som skriver att sjuksköterskan blir den naturliga 

knutpunkten för kommunikation mellan patient, närstående och övrig personal. Speciellt 

kommunikation mellan sjuksköterska och läkare tas upp som central. I de fall där 

sjuksköterskan inte kan inta denna nyckelroll kan hen inte tillhandahålla den vård som är 

optimal för patienten.  

 Ett samband mellan sjuksköterskors kunskap och erfarenheter och deras sätt att 

kommunicera med övrig personal, patient och närstående framkom i resultatet. De 
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nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev fler hinder i kommunikationen än sjuksköterskor 

med erfarenhet. Moir, Roberts, Martz, Perry och Travis (2015) bekräftar det i en studie som 

visar att sjuksköterskor med begränsad erfarenhet uttryckt ett obehag när det kommer till att 

kommunicera med både patienter i livets slutskede och deras närstående. Mer utbildning 

skulle kunna förbättra säkerhet för patienten genom ökad bekvämlighet hos sjuksköterskor att 

våga vara närvarande och samtala om döden. Att närvara hos patient och närstående är något 

sjuksköterskor som besitter erfarenhet beskriver som positivt och något de kan tillgodose 

patienterna med. Medan nyutexaminerade eller sjuksköterskor i pressade situationer inte 

känner att de vill eller kan vara närvarande. De sjuksköterskor som besitter kunskap och 

erfarenhet upplever sig hantera vård av patienter i livets slutskede bättre i förhållande till 

novisa sjuksköterskor. Utifrån kunskap och erfarenhet upplevs situationer kopplat till vård av 

patienter vid livets slutskede olika. Reimer-Kirkham, Sawatzky, Roberts, Cochrane och 

Stajduhar (2016) skriver i sin studie att begreppet palliativt förhållningssätt associerades med 

specialistvård hos sjuksköterskor. Deltagarna i studien vårdade patienter med kroniska och 

livshotande sjukdomar, med palliativa vårdbehov. Trots det avstod sjuksköterskorna från att 

prata om palliativ vård då de trodde att patienter i tidigt stadie av sin sjukdom skulle förlora 

hopp. Reimer-Kirkham et al. beskriver likt andra forskare, att tidsbrist, kunskapsbrist och brist 

på självförtroende utgör hinder för sjuksköterskor. Författarna väljer att belysa det ännu en 

gång eftersom det genomsyrar majoriteten av artiklarna i resultatet. När det kommer till de 

fyra hörnstenarna, verkar de hamna i skuggan av sjuksköterskornas känslor av otillräcklighet 

samt brist på självförtroende. Ett fungerande samarbete i arbetslaget bleknar om 

kommunikation saknas, symtomlindringen riskerar att bli bristfällig och stöd till närstående 

uteblir om sjuksköterskan inte vågar prata om svåra ämnen. 

 

8.2.2 Teoretisk utgångspunkt 

I resultatet framkommer det att somliga sjuksköterskor ser det som ett privilegium att få 

närvara under vård vid livets slutskede. Detta går att koppla till Erikssons (2015, 2018) 

kärleksbegrepp. Kalfoss (2011) beskriver hur sjuksköterskans medvetenhet, tankar och 

känslor till döden påverkas av hur hen upplever situationer kopplade till döden. När 

sjuksköterskor tillhandahåller både fysisk och psykisk vård till den döende belyses vikten av 

att helt och hållet vara närvarande och äkta i mötet. Grunden till vården bör vila på 

medkänsla, barmhärtighet och kärlek inför patienten, för att mötet mellan sjuksköterskan och 

den döende patienten ska bli lyckat. På samma sätt beskrivs vårdandet i Erikssons teori som 

en akt som återspeglar kärlek inför medmänniskan (Wiklund Gustin & Lindvall, 
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2012).  Resultatet i litteraturöversikten visar att sjuksköterskor känner en tillfredsställelse då 

de kunnat ge god vård och lindra en patients lidande. Detta går att koppla till vad Eriksson 

(2015, 2018) beskriver i sin teori, att alla människor besitter vårdande egenskaper. Hos 

sjuksköterskan beskriver Eriksson dessa egenskaper som ett kall. 

    Det framkommer i resultatet upplevda hinder. Tidsbrist anges som en bidragande faktor till 

att patienter i livets slutskede inte prioriteras. Ett vårdlidande uppkommer av sjuksköterskans 

oförmåga att tillgodose patienten med den vård hen är i behov av. Samtidigt är målet enligt 

den caritativa teorin, att sjuksköterskor ska lindra patienternas lidande. Att lindra lidande kan 

då handla om att bekräfta det och hjälpa patienten att försonas med det (Wiklund Gustin, & 

Lindwall, 2012). I de fall där vården orsakat en faktisk skada och därmed ökat lidande för en 

patient, ska det anmälas till inspektionen för vård och omsorg enligt patientsäkerhetslagen 

(SFS 2010:659). Det finns även en etisk aspekt kopplat till att sjuksköterskor upplever 

tidsbrist och blir tvungna att prioritera. I dessa situationer är det viktigt att sjuksköterskan 

reflekterar över sina handlingar och orsaken till att hen gör på ett visst sätt. Även reflektion 

över vilka känslor prioriteringarna bottnar i, är nödvändigt för att förstå sitt agerande. 

Värdighet och respekt inför sina medmänniskor bör vara utgångspunkter i sjuksköterskans 

agerande. Genom att reflektera själv och tillsammans med andra kan flera synvinklar belysas. 

Sällan finns det endast ett svar kring vad som är rätt i etiska dilemman (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2016).  

 

8.2.3 Faktorer som kan påverka resultatet 

Eftersom syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelser, ansåg inte 

författarna att en begränsning behövde göras till ett geografiskt område. Att 

intensivvårdsavdelningar inkluderades kan ha påverkat resultatet med aspekten att 

sjuksköterskor på intensivvårdsavdelningar eventuellt möter patienter i livets slutskede i 

högre utsträckning än sjuksköterskor som inte arbetar på intensivvårdsavdelningar. Trots att 

de inte innehar en specialistutbildning inom palliativ vård besitter de mer erfarenhet att 

tillgodose palliativ vård och vård vid livets slutskede. Detta skulle kunna innebära att de 

genom sin erfarenhet, besitter mer kunskap i ämnet. Vidare så resonerade författarna att de 

studier med intensivvårdssjuksköterskor stärker de delar av resultatet som visar på att det 

finns behov av mer utbildning. Ytterligare en faktor som kan haft inverkan på resultatet är att 

författarna inte har engelska som modersmål. Eftersom de inkluderade artiklarna är författade 

på engelska kan i viss mån en språkförbistring skett. Vetenskapliga artiklar innehåller ett 

avancerat språk, med ord och synonymer som inte alltid går att översätta till svenska.   
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8.3 Kliniska implikationer  

Förevarande litteraturöversikt är möjlig att implementera i praktiken då resultatet synliggör 

kommunikations- och kunskapsbrist hos sjuksköterskor. Socialstyrelsen (2018) skriver att de 

förutsätter att alla hälso- och sjukvårdsutbildningar lär ur adekvat kunskap om palliativt 

förhållningssätt och palliativ vård. Författarna har efter fem terminer på 

sjuksköterskeprogrammet samt tidigare vårdutbildning, inte tagit del av den adekvata 

kunskapen socialstyrelsen förutsätter. Om de tidigare nämnda utgångspunkterna åtgärdas tror 

författarna att kvalitén på vården har potential att förbättras. Resultatet bekräftar den 

forskning som finns inom området som visar att det finns brister i vård som ges vid livets 

slutskede. En indikation på att utbildning och riktlinjer som finns behöver ses över på både 

nationell- och lokal nivå, vilket skulle förbättra vården vid livets slutskede för vårdgivare, 

vårdtagare samt närstående som tillsammans utgör samhället. De positiva delar med att vårda 

människor i livets slutskede som framkommer i denna litteraturöversikt, kan bidra till ett ökat 

intresse hos sjuksköterskor.  

 

8.4 Förslag till fortsatt forskning  

Deltagarna i flera studier beskriver att deras kunskaper i ämnet kom från kollegor och 

erfarenhet. Detta hade varit förståeligt om vi enbart haft studier från andra länder än Sverige 

men eftersom vi eftersträvat en nyanserad bild grundar sig studierna både i Sverige och 

utomlands. Ett förslag på fortsatt forskning blir därmed att forska kring hur stor del ämnet 

palliativ vård faktiskt har i läroplanen inom alla hälso- och sjukvårdsinriktade utbildningar 

både i Sverige och andra delar av världen. Kommunikation mellan professioner går att 

förbättra oavsett arbetsplats. Om sjuksköterskor får grundläggande utbildning eller om 

arbetsplatser ger utrymme för att utbilda personal att skapa riktlinjer vid vård i livets 

slutskede. 

 

9. Slutsats  

Litteraturöversikten har visat att det finns en kunskapsbrist bland sjuksköterskor när det 

kommer till att tillgodose vård vid livets slutskede. Kunskapsbristen beror delvis på brister i 

utbildningen och bristfälliga riktlinjer. Sjuksköterskors inställning till döden återspeglar 

vilken vård de ger patienterna. Med erfarenhet kommer kunskap och kunskap leder till 

självförtroende att våga stanna kvar hos den döende och dennes familj under emotionellt 
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påfrestande situationer. Att kommunicera om vård vid livet slutskede upplevs som en svår 

arbetsuppgift och sjuksköterskor vittnar om behov av stöd från kollegor. Dock finns det inte 

alltid tid för bearbetning av emotionellt svåra situationer och sjuksköterskor kan uppleva en 

maktlöshet. Även om det framkommer fler negativa aspekter av att vårda patienter i livets 

slutskede utanför en specialiserad vårdkontext. Är de positiva perspektiven varmt 

genomträngande, deltagare i studierna belyser sitt arbete som meningsfullt, kärleksfullt och 

med en vilja att göra gott. Att pendla mellan kurativt och palliativt vårdande ställer krav på 

reflektion över varför en person handlar på ett visst sätt samt vad som skulle kunna gjorts 

annorlunda. 
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För att familjen ska hinna säga hej då, och få 
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Hantera symtom: 

Samband mellan möjligheten att ge god 

symtomlindring och sjuksköterskornas 
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vård vid livets slutskede.  

Bekräftande läkare: 
Läkaren ses som den som ska inleda 

konversationer och ta beslut. Det är även av 

betydelse att läkarna informerar 

familjemedlemmar om patientens status.  

En fin linje: 
Vård vid livets slutskede är komplicerat. Det 

är en fin linje mellan vad man kan berätta 

för familjemedlemmar och inte. 

Sjuksköterskor tycker det är svårt att få läkare 

att tala klarspråk med familjen.  

Croxon, L., 

Deravin, L., & 

Anderson, J.  

Dealing with end 

of life - new 

graduated nurse 

experiences  

 

2018. 

 

Australien. 

 

Wiley Journal of 

Clinical Nursing.  

 

Utforska nyexaminerade 

sjuksköterskors uppfattningar 
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sjukhus och i samhällen på 

landsbygden.  
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Kvalitativ tolkningsstudie.    

Urval: 

Sköterskorna som deltog tog 

examen 1-2 år tidigare, inom 
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slutskede. Fem av deltagarna 

var aktiva på landsbygden. Alla 

deltagande var kvinnor och 

kom från samma universitet.  

Datainsamling:  

Sju stycken halvstrukturerade 

intervjuer. Datainsamlingen 

skedde under en sex månaders 

period. 

Analys:  
Sex-stegs analys. 

Nyutexaminerade sjuksköterskors roll vid 

vård vid livets slutskede:  
Vård vid livets slutskede ses som en viktig 

del. De känner sig osäkra vad deras exakta 

roll är. De hade förväntat sig guidning i deras 

handlingar av mer erfarna.  

Beredskapen hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor att hantera död och 

döendet: 
Den känslomässiga och psykologiska biten är 

svår att hantera. Ofta infinner sig en känsla av 

att vara oförberedd. Vägledning av mer 

erfarna värderas högt.    

Förberedelser för palliativ vård i 

sjuksköterskeprogrammets läroplan:  
Läroplanen hade varit förberedande för 

psykisk vård av palliativa patienter. De hade 

önskat mer erfarenhet av kontakt med 
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närstående till den döende. Samtidigt var vård 

vid livet slutskede något de undvek under 

praktiken.  

Förbättringsförslag utifrån identifierade 

glapp i den förberedande utbildningen:  
Ta del av mer levda erfarenheter och familj 

och närståendes perspektiv. Öva på 

kommunikation, samt mer kunskap om 

relevanta stödgrupper och organisationer. 

Kunskap att kunna hantera sin egen reaktion.  

Ecarnot, F., 

Meunier Beillard, 

N., Seronde, M-F., 

Chopard, R., 

Schiele, F., 

Quenot, J-P., & 

Meneveau, N. 

 

End-of-life 

situations in 

cardiology: a 

qualitative study 

of physicians’ and 

nurses’ 

experience in a 

large university 

hospital 

 

 

2018. 

 

Frankrike.  

 

BMC Palliative Care. 

 

Beskriva uppfattningar och 

attityder bland vårdgivare 

inom kardiologin angående 

vård vid livets slutskede.  

 

Metod: 
En kvalitativ studie med semi-

directiv intervjuer.  

Urval: 

Sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor. Deltagarna var 

fastanställda på ett 

universitetssjukhus i Frankrike.  

Datainsamlingen: 
Från mars till juli, 2017. 

Frågorna som ställdes var 

öppna och intervjun skedde i 

enrum. 

Analys: 
Tematisk analysmetod.  

 

Sjuksköterskornas resultat del. 

Kommunikation:  
Sjuksköterskorna är begränsade till vad 

läkarna sagt. De upplever sig vara obetydliga 

under möten. Lagstiftningen är i vissa fall 

begränsade. Även patientens sjukdomsstatus 

kan påverka kommunikationen.  

Försoning: 
Sjuksköterskor vittnat att de blir delegerade 

uppgifter som strider mot den palliativa 

vården patienten är i behov av. Alla behöver 

vara samspelta och gå efter samma plan och 

vara stöttande inom- och mellan 

professionerna. 

Komfort givande:   

Sjuksköterskor känner en oro över att inte 

kunna ge den komfort som patienten är i 

behov av. De vill lindra lidande.  

Efstathiou, N. & 

Walker,W.  

 

Intensive care 

nurse’s 

experiences of 

providing end-of-

life care after 

treatment 

withdrawal: a 

qualitative study.  

 

 

 

2014. 

 

Storbritannien. 

 

Journal of Clinical 

Nursing 

Utforska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av att ge vård vid 

livets slutskede till vuxna 

patienter och deras familj efter 

att ett bslut om avslutad 

behandling.  

 

Metod: 
Beskrivande, utforskande 

kvalitativ studie. 

Urval: 

Strukturerad målmedveten 

urvalsmetod. 13 

intensivvårdssjuksköterskor 

medverkade.  

Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer. 

Juni-Augusti 2010.   

Vårda den döende och dess familj: 
Strävan efter en bekväm och värdig död. 

Även de små som omvårdnadsåtgärderna är 

viktiga. Att ta hand om familjen och skapa en 

relation är lika viktigt som att ta hand om den 

döende patienten. 

Tillhandahålla och uppmuntra närvaro: 
När familjemedlemmar inte finns närvarande 

ska en sjuksköterska alltid finnas hos 

patienten. Uppmuntra till att familjen ska 

vara närvarande.  
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 Analys: 
En tolkningsfenomenologisk 

analys (IPA) användes för att 

identifiera teman.  

 

Återförena patienten och familjen: 
Ge rum för egen tid för familjen tillsammans 

med patienten. Anpassa miljön och ta bort de 

hinder som finns. 

Hantera känslor och tvetydigheter: 
I vissa situationer är det okej att visa sina 

känslor. Men det är viktigt att kunna dölja 

dem också. Tvetydigheter hos 

sjuksköterskorna när behandlingen ska 

avslutas, Osäkerheten grundar sig bland annat 

i den bristande kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och läkare. 

Fridh, I., Forsberg, 

A. & Bergbom, I.  

 

Doing one’s 

utmost: Nurses’ 

descriptions of 

caring for dying 

patients in an 

intensive care 

environment  

 

 

2009. 

 

Sverige. 

 

Intensive and Critical 

Care Nursing.  

 

Utforska sjuksköterskors 

erfarenheter och upplevelser 

av att vårda döende patienter 

inom 

intensivvårdsavdelningar. 

Med fokus på patienter utan 

sällskap, närheten av 

familjemedlemmar samt  

miljöaspekter. 

Metod: 
Ett kvalitativt och beskrivande 

förhållningssätt applicerades. 

Urval: 
Intervjuer organiserades med 

nio sjuksköterskor alla med 

erfarenhet och tillhörande inom 

intensivvården. Fem kvinnor 

deltog och två män med 

erfarenheter som sjuksköterskor 

i mellan 7-35 år. Deltagarnas 

ålder var mellan 33-58 år.  

Datainsamling: 
Intervjuer.  

Analys: 
En konventionell innehålls 

analysmetod applicerades. 

 

Säkerställa patientens värdighet och 

komfort: 
Se till patientens bästa då ett beslut tagits om 

vård vid livets slutskede.  

Omsorg för den ensamma patienten: 
I de fall där patienter dör utan närvarande 

familjemedlemmar, agerar sjuksköterskorna 

medmänniska och professionell 

sjuksköterska. Många gånger togs de 

livsuppehållande åtgärder bort fortare och 

sjuksköterskorna kan sakna den återkoppling 

kring patienten som familjemedlemmarna kan 

ge.  

Stötta familjen: 
När patienten är bekväm lägger 

sjuksköterskorna tid på familjen. Viktigt att 

motivera till att våga prata till och röra den 

döende patienten samt att vara närvarande 

som sjuksköterska för att kunna ge familjen 

stöd. Oförutsedd död är svårare att hantera. 

Miljömässiga hinder påverkar möjligheten 

att göra sitt yttersta: 
Brist på privata rum, påverkar framförallt 

familjen. Specifikt inredda rum uppskattas av 

både familjer och vårdpersonal.  

Brister i samarbetet som rör beslutsfattanden.  

Hussin, E.O.D., Factors associated 2018. Att undersöka faktorer Metod:  Kunskap om vård vid livets slutskede: 
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Wong, L. P., 

Chong, M.C., & 

Subramanian, P. 

 

with nurse’s 

perceptions about 

quality of end-of-

life care.  

 

 

Malaysia. 

 

International Nursing 

Review 

kopplade till sjuksköterskors 

uppfattningar om kvalitet av 

vård vid livets slutskede.  

 

En beskrivande tvärsnitts 

korrelationsstudie. 

Urval: 

 553 sjuksköterskor med minst 

ett års erfarenhet. Från 29 olika 

avdelningar på University of 

Malaya Medical Centre.   

Datainsamling: 

 Februari 2014 till slutet av 

januari 2015, genom ett 

frågeformulär.  

Analys:  

Beskrivande statistik användes 

för att beskriva demografiska 

data. En-vägs analys av 

skillnader genomfördes samt ett 

t-test. En multilinjär 

regressionsanalys utfördes för 

att identifiera faktorer.  

Bäst kunskap finns kring, kommunikation och 

minst kring medicinsktekniska kunskaper. 

Sjuksköterskornas demografiska faktorer 

spelar in på kunskapsnivån.  

Attityder gentemot vård vid livets 

slutskede: 
Beroende på demografiska faktorer varierar 

attityderna. Äldre mer erfarna och högre 

utbildade sjuksköterskor visar på mer poäng. 

Kvalitet vid vård vid livets slutskede: 
Sjuksköterskor över 40 år och med mer än 20 

års erfarenhet och någon gång medverkat vid 

en allmän påbyggnadskurskurs, visade på 

störst kunskap om kvalitet.  

Hussin, E.O.D., 

Wong, L. P., 

Chong, M.C., & 

Subramanian, P. 

 

Nurse’s 

perceptions of 

barriers and 

facilitators and 

their associations 

with the quality of 

end-of-life care.  

 

2017. 

 

Malaysia. 

 

Wiley Journal of 

Clinical Nursing 

Undersöka sjuksköterskors 

uppfattningar om hinder och 

möjligheter vid vård vid livets 

slutskede, likaså sambandet 

med kvaliteten på vård vid 

livets slutskede.  

 

Metod: 
En tvärsnittsstudie 

Urval:  

553 sjuksköterskor med minst 

ett års erfarenhet. Från 29 olika 

avdelningar på University of 

Malaya Medical Centre. 

Datainsamling:  
Februari 2014 till slutet av 

januari 2015, genom ett 

frågeformulär. 

Analys: 
Beskrivande statistik användes 

för att beskriva demografisk 

data. En-vägs analys av 

skillnader genomfördes samt ett 

t-test. En multilinjär 

regressionsanalys utfördes för 

att identifiera faktorer. 

Barriärer: 
Den största barriären är att hantera upprörda 

familjemedlemmar samtidigt som man ger 

vård till patienten.  

Möjligheter: 
Att ge en värdig och fridfull bedside scen 

efter att patienten dött är den största 

möjligheten för sjuksköterskorna att kunna 

tillgodose. 

 

Beroende på kunskap, erfarenheter varierar 

de upplevda barriärerna och möjligheterna 

bland deltagande sjuksköterskor.  Där högre 

utbildning och erfarenhet leder till att 

sjuksköterskorna har lättare att ge god 

palliativ vård.  

Johansson, K. & Moving between 2012. Beskriva meningen av allmän Metod: Naiv förklaring: 
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Lindahl, B.    

 

rooms- moving 

between life and 

death: nurses’ 

experiences of 

caring for 

terminally ill 

patients in 

hospitals.  

 

 

 

Sverige. 

 

Journal of Clinical 

Nursing. 

 

sjuksköterskors erfarenheter 

av att ge palliativ vård till 

patienter på allmänna sjukhus 

avdelningar. 

En kvalitativ, beskrivande och 

tolkande studie.  

Urval: 

Åtta sjuksköterskor från två 

olika sjukhus deltog med 3-32 

års erfarenhet. Datainsamling 

skedde mellan december 2006 

till februari 2007.  

Datainsamling:  

Intervjuer med öppna frågor.  

Analys:  
Fenomenologisk och 

hermeneutiskt förhållningssätt 

utifrån Ricoeurs filosofi.  

 

En känsla av tacksamhet. Ett privilegium att 

få möta patienter i livets slutskede. Men det 

är inte alltid lätt att göra sitt bästa.  

Tacksamhet över att få ta del av en annan 

persons sista tid: 
Sjuksköterskorna strävar efter en 

fullständighet där sjuksköterskorna känner att 

de har gjort allt de kan. Samtidigt som det är 

viktigt att sjuksköterskorna behåller en 

professionell relation till patienten och dess 

familj. 

Bli rörd av fysisk och existentiell mening: 
Som sjuksköterska kunna känna både empati 

och sympati är av stor vikt. Då blir de 

existentiella frågorna tydligare. Hantera dessa 

frågor kan påverka sköterskornas identitet 

både i och utanför sin professionella roll.  

Att existera i tid och rum:  

Speciellt inredda rum påverkar harmonin och 

kan underlätta kommunikationen och 

möjliggöra för familjen att vara närvarande 

under patientens sista tid. Kvaliteten på 

vården förbättras i anpassade rum.  

Att ge och ta energi:  

Krävs energi från sjuksköterskorna både 

professionellt och på en personlig nivå. Men 

de får energi tillbaka, vilket bidrar till 

sjuksköterskornas känsla av meningsfullhet.  

Att vara öppen i relationen mellan 

patienter och kollegor:  
Att bära ansvaret för både kurativa och 

palliativa patienter påverkar kontinuiteten, 

och blir ett hinder. Dela erfarenheter mellan 

kollegor är betydelsefullt. 

Kunskapens uttryck: 
Kunskap om sig själv och hur man kan 

använda sig av erfarenheter är kunskaper 

sjuksköterskor har utan att tänka på det. 

Tid som inte existerar: 
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Tiden finns inte och sjuksköterskor känner 

sig otillräckliga.  

Kisorio, L.C., & 

Langley, G.C. 

 

Intensive care 

nurse’s 

experiences of 

end-of-life care 

 

 

 

2016. 

 

Sydafrika. 

 

Intensive and Critical 

Care Nursing.  

 

Att utforska 

intensivvårdssjuksköterskors 

erfarenheter av vård vid livets 

slutskede, på 

intensivvårdsavdelningar för 

vuxna.  

 

Metod:  

En utforskande och beskrivande 

kvalitativ studie.  

Urval: 

24 sjuksköterskor från tre olika 

sjukhus i Sydafrika, fast 

anställda med minst 

sexmånaders erfarenhet inom 

intensivvården. 

Datainsamling:  

Diskussioner på respektive 

sjukhus genomfördes. Under 

diskussionerna användes en 

mall för att diskussionerna 

skulle behålla rätt fokus.  

Analys: 

Long-table analys användes för 

att identifierade kategorier. För 

att bidra till trovärdigheten 

användes Lincoln and Gubas 

kriterier.  

 

Svårigheter vi erfarit: 

Psykologiska och emotionella utmaningar. 

Smärtsamt, rörande, hjärtskärande, 

traumatisk, deprimerande, stressigt. Extra 

tufft vid vård av unga patienter eller där det 

skapats en fin vårdrelation. 

Diskussion och beslutsfattande: 
Läkarna tar beslut utan konsultation med 

sjuksköterskorna.  

Stötta patienten:  
Vård som bidrar till en komfortabel sista tid. 

Även spirituell och religiös stöttning behövs 

men få sjuksköterskor kände att de kan 

erbjuda detta. 

Stötta familjen: 
Sjuksköterskorna vill stötta familjerna men 

upplever tidsbrist. På grund av att de har flera 

ansvarsområden. Önskar att det fanns 

personal med endast familjestöd som 

arbetsuppgift.  

Stötta sjuksköterskan: 
Att ge vård vid livets slutskede är svårt detta 

skulle kunna underlättas om det fanns olika 

typer av stöttning under vårdprocessen för 

sjuksköterskorna att ta del av.  

 


