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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Av Sveriges befolkning är ungefär 80 % i ett behov av palliativ vård. 

Majoriteten av dessa beskrivs vara äldre med en långdragen 

sjukdomsprocess. I ett palliativt vårdande ska sjuksköterskorna utgå från fyra 

hörnstenar, vilka Socialstyrelsen utvecklat från WHO:s riktlinjer. Enligt dessa 

ingår det i sjuksköterskans roll att lindra besvärande symtom, arbeta utifrån 

ett tvärprofessionellt teamarbete, ha goda kommunikationer och relationer 

samt att ge stöd till närstående. 

Syfte: Att belysa erfarenheter av sjuksköterskerollen vid vårdande i livets slutskede. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes där tio kvalitativa och kvantitativa artiklar 

användes till resultatet som belyser erfarenheter av sjuksköterskerollen vid 

vårdande i livets slutskede. Sökningarna gjordes i databaserna, CINAHL 

Complete, PubMed och Medline with Fulltext. Artiklarna analyserades med 

hjälp av färgkodning. 

Resultat: Resultatet visade på sjuksköterskors erfarenheter av att agera patientens 

advokat, vikten av att arbeta i ett vårdteam, sjuksköterskornas erfarenheter av 

att vara utbildad och föra sin kunskap vidare samt sjuksköterskornas 

erfarenhet att vilja främja hälsa. 

Diskussion: Metoddiskussionen belyser tillvägagångssättet, svagheter och styrkor. 

Resultatdiskussionen lyfts utifrån Watsons caritasprocesser som stärker det 

sjuksköterskorna återger, där relationen är en nyckelkomponent i vårdandet 

samt hur brister i kommunikationen kan förstås. Det framgick att 

sjuksköterskor hade olika erfarenheter av vård i livets slutskede och att de 

mer erfarna var de som kände sig tryggast. Ur detta ges egna reflektioner av 

det ideala vårdandet enligt Watson, och hur det kan användas i praktiken av 

sjuksköterskor. 

Nyckelord: Sjuksköterskor, erfarenheter, sjuksköterskors roll, vård i livets slutskede 



 
 

 
 

 

 

Abstract 

 

Background: Of the Swedish population it is estimated that about 80 % are in need of 

palliative care. The majority of these are elderly and with a protracted 

disease process. In a palliative care, the nurses should work from four 

cornerstones, which Socialstyrelsen developed from WHO's guidelines. 

According to these, the nurses’ role is to relieve oppressive symptoms, work 

from a cross-professional teamwork, have good communications and 

relationships, and to provide support to relatives. 

Aim: To highlight experiences of the nursing role in caring for the end of life. 

Method: A literature review was made where ten qualitative and quantitative articles 

were used in the result that highlights experiences of nurses’ role in end-of-

life care. The searches were made in CINAHL Complete, PubMed and 

Medline with Fulltext. Parts answering the aim were organized using color 

coding, and the result was presented in different categories. 

Results: The result showed the nurses’ experiences of acting the patient's lawyer, the 

importance of working in a care team, the nurses’ experiences of being 

educated and passing on their knowledge and the nurses' experience of 

wanting to promote health. 

Discussion: The method´s approach, weaknesses are highlighted and the various findings 

based on Watson´s caritas processes, reinforce what the nurse experience 

are, where the relationship is a key component and how the shortcomings in 

communication that often occur can be understood. It also emerged that 

nurses had different experiences of care in the final stages of life and those 

who had more experience also felt safest in responding to palliative care 

needs. From this, self- reflections on how the ideal care as proposed by 

Watson can be used in practice based on the role. 

Keywords: Nurse, experiences, nurses’ role, end-of-life care 
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1. Inledning 

Under vårt arbete i vården möter vi ständigt patienter som befinner sig i livets slutskede. 

Skiftet från livsförlängande vård till palliativ vård har ibland skett plötsligt, andra gånger inte, 

oavsett vilket så har det krävts ett nytt förhållningssätt. I dessa lägen var sjuksköterskornas 

arbete centralt, de ansvarade för omvårdnaden och fungerade som en länk mellan vårdteam, 

patient och närstående. Vi uppfattade att sjuksköterskorna hade en viktig roll där de arbetade 

dels utifrån riktlinjer men framförallt utifrån sjuksköterskans förmåga att se de olika behoven 

och kunna möjliggöra att patienternas sista tid i livet blev betydelsefull. Som blivande 

sjuksköterskor önskar vi bli lika trygga i vår yrkesroll för att kunna vårda patienter med behov 

av palliativ vård på samma professionella sätt. Det går att läsa sig till vad som ingår i 

sjuksköterskors arbetsuppgifter, men vi var nyfikna på sjuksköterskors egna erfarenheter av 

att vårda i livets slutskede och valde därför att göra en litteraturöversikt över ämnet. Vi 

hoppades med detta generera kunskap för att göra oss förberedda inför vår framtida yrkesroll 

som sjuksköterskor. 

 

2. Bakgrund 

Ternestedt, Henoch, Österlind och Andershed (2017) utgår från att vår syn på döden formas 

av samhället vi lever i, vilket idag präglas allt mer av ett individualistiskt synsätt där 

självbestämmandet hålls högt. Idag ska individen ges möjlighet till delaktighet i beslut som 

rör vården under sin sjukdomstid, en tid som för många blir allt längre då den medicinska 

utvecklingen möjliggjort ett mer utdraget döende. 

Fastställandet av döden sker på medicinsk väg genom vissa kriterier enligt Socialstyrelsens 

författningssamling (SOSFS 2005:10). Tiden innan dödsinträffandet, döendeprocessen och 

när den startar saknar däremot motsvarande kriterier. Socialstyrelsen (2018) anger att av 

Sveriges befolkning så dör ungefär 90 000 personer varje år. Lindqvist och Rasmussen (2014) 

beskriver att de flesta av dessa är äldre och dör vad som kan kallas en långsam död efter en 

längre tids sjukdom. De har ofta flera diagnoser och en mer långdragen sjukdomsprocess som 

gör det svårare att avgöra när döendet börjar och livets slutskede närmar sig. Många önskar 

innan de blir sjuka att få dö i hemmet, men den största andelen dör på sjukhus (42 %), eller på 

vård- och omsorgsboende (38 %). Endast 18 % dör i sitt hem (Håkanson, Öhlén, Morin, & 

Cohen, 2015). Hur den sista tiden i livet ser ut för den svenska befolkningen är förhållandevis 
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odokumenterad, men i ett försök av Socialstyrelsen (2006) ges en bild av att det generellt sett 

finns tre grupper av de som dör en långsam död. Där beskrivs cirka en tredjedel av dem leva 

ett relativt lugnt sista år i livet med fokus på ett gott vardagsliv och visst stöd med boende, 

mat och hygien antingen på kommunala boenden eller hemma med hjälp av hemtjänst och 

kommunala sjuksköterskor. Den andra gruppen beskrivs kunna bo hemma till viss del men är 

även beroende av sjukhusvård. Den tredje gruppen beskrivs leva med täta oförutsägbara 

symtom som kräver specialiserad palliativ vård, till exempel. patienter som dagligen 

drabbades av smärta, ångest och illamående. 

 

2.1 Konkretisering av livets slutskede 

Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) menar att begreppet livets slutskede ofta används 

som term för att beskriva en människas sista tid i livet, men att det inte finns någon 

vedertagen definition av begreppet. Även om det är odefinierat så finns det skildrat hur 

slutskedet kan upplevas och se ut, och där framkommer skillnader både avseende längd och 

hur den upplevs men även ur ett omvårdnadsperspektiv (Jakobsson et al., 2014). Livets 

slutskede finns inte heller med i Socialstyrelsens termbank som en egen term, men finns med 

som term i samband med palliativ vård i form av termen “palliativ vård i livets slutskede”. 

Det beskrivs av Socialstyrelsen (2018a) som palliativ vård som ges i den allra sista tiden i 

livet, när det rör sig om timmar, dagar eller månader kvar, lite olika baserat på diagnoser, 

livets slutskede är fortfarande dock abstrakt i tidslängd. 

Livets slutskede motsvaras på engelska av “end of life”. General Medical Council (GMC, 

2010) definierar livets slutskede (end of life) som tiden då döden sannolikt kommer inträffa 

inom de närmsta 12 månaderna. Detta inkluderar de vars död förväntas inom timmar eller 

dagar. Även extremt för tidigt födda som inte beräknas kunna överleva anses vara i livets 

slutskede. 

Vård i livets slutskede (end-of-life care) är ett begrepp som används världen över, vilket 

Salins et al. (2018) definierar som ett förhållningssätt gentemot en patient som ligger inför 

döden, där fokus skiftar till symtomkontroll, komfort, värdighet, livskvalitet och dödskvalitet 

snarare än behandlingar med syfte till att bota eller förlänga livet. 

 

2.2 Vårdformer när livets slut närmar sig 

Salins et al. (2018) definition av vård i livets slutskede har en del gemensamt med den 

palliativa vården. Socialstyrelsen (2018a) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård för 
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patienter med obotlig sjukdom eller skada. Syftet är att lindra lidande och främja livskvalité 

hos dem som inte längre kan behandlas med botande utgång, detta inbegriper även patientens 

närstående som ska erbjudas samordnat stöd. För att kunna tillgodose dessa palliativa 

vårdbehov krävs helhetssyn på kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov. 

Socialstyrelsen (2013a; 2018b) uppskattar att omkring 80 % av de 90 0000 som dör årligen i 

Sverige har behov av palliativ vård för att få adekvat vård för sina symtom. 

World health organizations (WHO, u.å.) definition av palliativ vård beskrivs som vård som 

varken ska skjuta upp eller skynda på döden, den ska lindra lidandet och främja livskvaliteten 

hos patienten och närstående. Definitionen säger även att den palliativa vården innefattar en 

tidig fas och en sen fas där den tidiga fasen pågår under en längre tid medan den senare fasen 

endast omfattar från några dagar till månader. 

Socialstyrelsen (2013b) utgår från WHO:s (u.å.) definition av palliativ vård och 

människovärdesprincipen när de formulerar fyra hörnstenar vid palliativ vård. Dessa fyra är 

symtomlindring, tvärprofessionellt teamarbete, goda kommunikationer och relationer samt 

stöd till närstående. Symtomlindringen handlar om att se patienten som en individ där den 

kroppsliga, själsliga och andliga smärtan, patientens självbestämmande och integritet ska tas i 

beaktande. Det tvärprofessionella teamarbetet är en central del i det palliativa vårdandet där 

olika yrkesgrupper samverkar i ett team för att kunna tillgodose patientens och närståendes 

behov. God kommunikation och bra relationer mellan vårdteam, patienten och närstående bör 

finnas för ett gott palliativt vårdande där det inte finns utrymme för missförstånd och beslut 

tagna utan konsultation med de involverade. Stöd till närstående är den sista hörnstenen som 

inte får glömmas bort. Stödet ska finnas där både under vårdtiden och efter dödens inträffande 

samt att de närstående ska få känna sig involverade och delaktiga i den mån de önskar 

(Socialstyrelsen, 2013b). Hörnstenarna appliceras bäst de kan i situationer som kan uppstå i 

palliativ vård. Att lindra smärta kunde till exempel enligt Ballie et al. (2018) vara komplicerat 

då den subjektiva upplevelsen av smärtan kunde vara svår att tyda när en patient hade svårt att 

uttrycka sig. 

 

2.2.1 Nivåer av palliativ vård 

Länder med utvecklad palliativ vård skiljer ofta på allmän palliativ vård och specialiserad 

palliativ vård. Allmän palliativ vård ska enligt World Palliative Care Alliance och WHO 

(WHPCA & WHO, 2014) samt Socialstyrelsen (2006) kunna erbjudas av all vårdpersonal i 

arbetet med patienter som har obotlig sjukdom eller befinner sig livets slutskede, oavsett 

vårdform. I den allmänna palliativa vården ingår för vårdgivaren att kunna identifiera när en 



 
 4 (43) 

 

 

patient har behov av palliativ vård, göra en bedömning av förväntad livslängd, kunna 

identifiera vanligt förekommande symtom, palliativ omvårdnad, behandling av vanliga 

symtom och brytpunktssamtal. Stöd och information till patient och närstående är en viktig 

del. Vid behov ska specialiserad kompetens kontaktas. 

Socialstyrelsen (2006), Ahmedzai et al. (2004) och WHCPA och WHO (2014) beskriver 

den specialiserade palliativa vården som vård som utförs av multiprofessionella team med 

särskild utbildning i palliativ vård och erbjuds patienter med komplexa symtom eller andra 

särskilda behov. Vården kan ske inom särskilda verksamheter eller genom att som konsulter 

bistå den allmänna palliativa vården. Den specialiserade palliativa vården behövs när den 

allmänna palliativa vårdens åtgärder inte räcker till, som när komplexa symtom inte lindras av 

primära åtgärder, när det palliativa behovet bedöms vara oklart eller när speciell medicinering 

krävs. Inom specialiserad palliativ vård finns även kompetens för psykosociala problem eller 

utmaningar inom kommunikation. 

Socialstyrelsen (2006) och WHCPA och WHO (2014) beskriver också det palliativa 

förhållningssättet som en viktig komponent. Det tillämpas oavsett vårdform och ska kunna 

tillämpas av alla som vårdar patienter som befinner sig livets slutskede eller har obotlig 

sjukdom. Den kan användas även under livsförlängande behandlingar. Det innebär att se 

patienten utifrån ett helhetsperspektiv och göra avväganden av för- och nackdelar vid 

eventuella insatser i samråd med patienten och dess närstående. 

 

2.3 Patienters upplevelser 

Jakobsson et al. (2014) menar att döden är en individuell upplevelse, där vanligt är att reagera 

med motstånd, acceptans alternativt en kombination av båda. Thulesius (2016) beskrev att det 

är vanligt förekommande att den döende blir nedstämd och får ångest, lider av smärta, 

illamående, muntorrhet, känner sig orkeslös, samt drabbas av förstoppning och diarré. Renz et 

al. (2018) menade att patienter som var i livets slutskede upplevde rädsla och smärta minst en 

gång under döendeprocessen. Patienten fick även en kontakt med sin inre andlighet. 

Forskarna i studien upplevde att patienterna dog en lugn och stilla död. Socialstyrelsens 

(2007) sammanfattning av patienternas upplevelser av döden beskrivs bland annat som en 

förändrad identitet, ett pendlande mellan olika känslor, existentiella frågor kommer på tal där 

ett behov av samtal finns samt att döden upplevs befriande av äldre men även något man 

känner rädsla inför. Det finns även ett behov av en förbättrad symtomlindring av besvärande 

symtom. Den Herder-van der Eerden et al. (2017) visade att en tillförlitlig relation till ett 
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begränsat antal sjukvårdspersonal som var tillgängliga, närvarande, kommunicerade och gav 

information mellan alla involverade var viktiga komponenter för upplevelsen av kontinuitet i 

vården. 

 

2.4 Närståendes upplevelser 

Syrén, Saveman och Benzein (2006) intervjuade närstående där en av familjemedlemmarna 

stod inför döden. Där identifierades känslor av samhörighet, styrka och kontinuitet vilket 

hjälpte dem, men de kände även ensamhet, hjälplöshet och förlust, vilket ledde till existentiell 

ångest och smärta som yttrade sig i individuella problem som depression och ångest. 

Drentea, Williams, Bailey, Kathryn och Burgio (2016) visade att det kunde bli 

känsloladdat för närstående när deras sjuka närstående behövde flyttas till ett sjukhus om de 

kunnat vårdas i hemmet under en längre tid. Att kunna vårda i hemmet hade givit dem en 

känsla av kontroll som nu gått förlorad, likaså deras sociala samvaro. Det är viktigt att förstå 

de olika mekanismerna bakom dessa känslor för att kunna stötta närstående i palliativ vård. 

Brännström, Strandberg och Ekman (2007) visade att närstående upplevde lättnad och 

trygghet när de kände ett delat ansvar med den specialistutbildade personalen som kom till 

deras hem. Om de närstående inte fick en möjlighet att ha ett delat ansvar kunde de uppleva 

en känsla av ensamhet. De närstående såg sjukvårdspersonalen som en förutsättning att kunna 

hantera sin vardag och kunna ta hand om sin sjuka närstående i hemmet samt att de kände en 

lättnad över att vården i hemmet minskade antalet sjukhusbesök. Brännströms et al. (2007) 

resultat visade även på känslor av att känna sig isolerad i hemmet, ha ett stort ansvar över sin 

sjuka närstående, kampen om att ha en normal vardag, en ständig oro över sin sjuka 

närstående och en fysisk belastning på grund av den dagliga omvårdnaden. 

 

2.5 Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområde beskrivs i International Council of Nurses 

etiska kod (ICN, 2017) som att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa 

hälsa. Den etiska koden menar också på att det är viktigt att sjuksköterskan värnar om sin 

egen hälsa för att kunna upprätthålla ett gott vårdande och att även vara ständigt i ajour för 

egen utveckling. Sjuksköterskan ska även värna om den etiska värdegrunden, ha ett kritiskt 

förhållningssätt och jobba evidensbaserat. 

Enligt Socialstyrelsen (2013b) är samverkan inom yrkesrollerna viktig för ett gott vårdande 

i livets slutskede. Denna samverkan innebär att kontinuerligt samtala om värdegrund och etik 
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samt att följa upp vårdplanen så att vården som ges är patientsäker och följer patientens behov 

utan att integritet och värdighet utmanas. Sjuksköterskor ska enligt Socialstyrelsen (2013b) 

kunna möta patientens existentiella livsfrågor genom att vara lyssnande och kunna samtala 

med patienten. Vården ska också vara lika för alla oavsett kön, ålder och etnicitet. Att den är 

lika betyder inte att den ser ut på samma sätt då alla individer har olika behov och resurser 

som ska ses över av sjuksköterskan och annan vårdpersonal. 

Utifrån Socialstyrelsen (2018a) bör det palliativa förhållningssättet vara grundläggande i 

sjuksköterskans möte med en människa som befinner sig i livets slutskede. Omvårdnaden 

kännetecknas då av ett holistiskt synsätt med mål att optimera välbefinnandet. I 

allmänsjuksköterskans kompetensområde ingår det alltid att kunna bemöta patienter med 

någon typ av palliativt vårdbehov. 

Sawatzky et al. (2017) menar att trots då det palliativa förhållningssättet som begrepp 

sällan används i litteratur så är det underförstått att det är en integrerad del i allt av 

sjuksköterskans arbete. I allmänsjuksköterskans kompetensområde ingår det att kunna 

applicera det palliativa förhållningssättet när palliativa vårdbehov identifierats. Genom att 

sjuksköterskan använder sig av det palliativa förhållningssättet så underlättas transitionen 

mellan kurativ vård och palliativ vård, genom att den får övergången att bli mindre skarp. Den 

tar också hänsyn till livskvaliteten även då sjukdom fortfarandes behandlas i hopp om botande 

eller bromsande utgång. Vidare så beskriver Sawatsky et al. (2017) hur satsningar på vård i 

livets slutskede varit framgångsrika i primärvård och på olika vårdboenden, men att det har 

varit svårare att applicera satsningarna i akutvårdskontext där vårdkontakten är kortare och 

behandlingen är mer lösningsorienterad. 

 

3. Problemformulering 

Döendet är en process som i takt med den medicinska utvecklingen blir allt mer utdragen. 

Gemensamt för många i livets slutskede är existentiella funderingar, att pendla mellan kamp 

och acceptans inför att dö, att identiteten förändras och att drabbas av fysiska besvär som 

smärta och ångest. Det är hälso- och sjukvårdens uppgift att tillgodose vård i livets slutskede 

genom att främja livskvalité och lindra lidandet hos patienten och dennes närstående. En 

förutsättning för detta är att patient och närstående har en tillförlitlig relation till hälso- och 

sjukvårdspersonalen som då bör vara tillgängliga och närvarande, även kontinuitet anses 

viktigt. Palliativ vård är en typ av vård i livets slutskede som förespråkas av flera institutioner. 

Den finns i olika former, dels finns allmän palliativ vård som kan utföras av utbildad personal 

oavsett vårdform men även specialiserad palliativ med specialkompetens för mer komplexa 
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palliativa vårdbehov. Det palliativa förhållningssättet är ett brett begrepp som kan användas 

även utanför den palliativa vården vilket handlar om att se människans perspektiv och väga 

insatser utefter livskvalité. De närstående har en stor del i vården i livets slutskede och även 

deras känslor och tankar måste fångas upp av hälso- och sjukvårdspersonalen för att helheten 

av ett gott vårdande ska kunna äga rum. Sjuksköterskan har en viktig roll i vård vid livets 

slutskede, varje patient och dess närstående ska bemötas utefter deras individuella behov. Det 

ligger i allmänsjuksköterskans kompetensområde att kunna bemöta palliativa vårdbehov. 

 

4. Syfte 

Att belysa erfarenheter av sjuksköterskerollen vid vårdande i livets slutskede. 

 

5. Teoretiska utgångspunkter 

Jean Watsons omsorgsteori har en humanistisk inriktning mot mänskliga omsorgsprocesser, 

fenomen och erfarenheter. Sjuksköterskans arbete vid vård i livets slutskede innebär ständigt 

pågående omsorgsprocesser tillsammans med vårdteam, patient och närstående. 

Omsorgsteorin vilar på vetenskaplig grund, men är i utövandet en konstform som kräver 

känsla, lyhördhet och att kunna gå utanför ramarna vid behov (Watson, 2018). Ett 

omsorgsvetenskapligt perspektiv utgörs av att synen på existensen och varandet står i relation 

till varandra och hör samman. Handlingar och skeenden sprider sig likt ringar på vattnet 

mellan individer, samhälle, hela världen och universum, likt en omsorgshandling vid vård i 

livets slutskede som sprider sig och påverkar miljön kring patienten och dess närstående. 

Omsorgen menar Watson, är en genuin kärlekshandling som gör skillnad för allt och alla i 

dess närhet (Watson, 2018; Wiklund, Gustin & Lindwall 2012). Författarna anser att den här 

teorin är relevant utifrån syftet. Resultatet kommer att delas upp i fynd och belysas utifrån 

relevanta caritasprocesser, vilka väljs ut i resultatdiskussionen baserat på applicerbarhet. 

Caritasprocesserna utgörs av tio altruistiska värdeantaganden där sjuksköterskans arbete 

består av att vara kärleksfull mot sig själv och andra, ha autentisk närvaro, bejaka sitt andliga 

jag, utveckla och upprätthålla kärleksfulla relationer, ge utrymme för känslor, använda 

vetenskap kreativt, anpassa kunskap och lärande efter förutsättningar, skapa en helande miljö 

på alla nivåer, respektera personliga behov och ha en öppenhet inför det okända och tillåta 

mirakel (Watson, 2018; Wiklund et al., 2012). 
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6. Metod 

Författarna gjorde en litteraturöversikt för att skapa en överblick och få en förståelse över 

arbetets syfte med hjälp av redan befintlig kunskap. 

 

6.1 Datainsamling 

Litteraturöversikten utgick från Fribergs (2017) metod där författarna riktade sig in på att 

belysa sjuksköterskors erfarenheter av sjuksköterskerollen vid vårdande i livets slutskede. 

Författarna valde att söka artiklar till resultatet i de tre databaserna CINAHL Complete, 

PubMed och Medline with Fulltext. CINAHL Complete anses vara ledande inom artiklar i 

ämnet omvårdnad vilket gjorde det till en självklarhet för författarna att använda databasen då 

sannolikheten att hitta relevanta artiklar som speglade syftet var stor. Databasen PubMed 

användes då även denna databas riktar sig in på omvårdnad, men också medicinsk och hälso- 

och sjukvård. Den tredje databasen, Medline with Fulltext, berörde även den ämnet 

omvårdnad vilket var relevant till syftet (Segesten, 2017). Författarna använde sig av 

fritextsökning, ämnesordsökning i form av MeSH-termer, ämnestitelsökning, boolesk 

sökteknik samt trunkering för att få fram artiklar som var relevanta. 

I utformandet av sökorden använde sig författarna av syftet för att finna artiklar som var 

relevanta. Sökorden ändrades under arbetets gång med att syftet ändrades. De slutgiltiga 

sökorden blev till sist: Nurse’s role, experiences, perceptions, end-of-life, end-of-life care, 

palliative care, nursing, nurses, nurse. 

 

6.2 Urval 

Författarna valde att avgränsa artiklarna till att vara skrivna på engelska, vara peer reviewed 

och tidsbegränsade mellan år 2008-2019. Med dessa avgränsningar efterlystes modern 

forskning som gav en ny och användbar kunskapsöversikt från artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2017). Etiskt godkända artiklar prioriterades då dessa 

studier enligt Kjellström (2017) har en god vetenskaplig kvalitet, tar upp väsentliga frågor 

samt indikerar att studierna genomförts på ett etiskt sätt. 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor verksamma inom allmänsjuksköterskans 

verksamhetsområde, som arbetade med patienter som hade någon typ av palliativt vårdbehov. 

Artiklar som definierade palliativ vård liknande WHO:s (u.å) riktlinjer samt artiklar som 

belyste sjuksköterskors erfarenheter ingick även som inklusionskriterier. Författarna valde att 

inkludera artiklar som behandlade sjuksköterskor erfarenheter inom någon typ av vård i livets 
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slutskede, utan krav på befintliga definitioner av vård i livets slutskede. Dock så var det ett 

krav att artiklarna inte skulle innehålla definitioner som motsade WHO:s (u.å.) eller 

Socialstyrelsen (2018a) definitioner av palliativ vård. De artiklar som inte hade tydliga 

definitioner av palliativ vård eller vård i livets slutskede visade på andra sätt att deras 

definition av vård i livets slutskede var gott nog för att kunna inkluderas, som de artiklarna 

som utgick från begreppet “a good death” vilket enligt deras definitioner går i linje med 

WHO:s och Socialstyrelsens definitioner av vad som är god vård i livets slutskede. Två av 

artiklarna hade inte ett etiskt godkännande. Författarna valde att ta med artiklarna trots detta 

då anledningen var att etiska godkännanden inte var lagstadgade på sådana typer av 

vetenskapliga artiklar i de länder godkännandet var ansökt i och kunde därför inte få ett etiskt 

godkännande. Författarna gjorde en egen bedömning av dessa artiklars etiska lämplighet 

utifrån Kjellströms (2017) rekommendation om kvalitetsgranskning och bedömde artiklarna 

som etiskt lämpliga och inkluderingsbara. 

Med hjälp av sökorden och begränsningarna gjordes ett helikopterperspektiv av författarna 

på varsitt håll där de fann artiklar som speglades mot syftet (se bilaga 1). Artiklarnas titlar 

lästes först för att se över relevansen till syftet. De artiklar vars titlar inte berörde valt 

ämnesområde sorterades bort. Abstrakten lästes sedan i de artiklar som ansågs vara relevanta 

för att kunna göra en kritisk bedömning över innehållet i artikeln. Slutligen lästes hela 

innehållet i artikel om de fortfarande ansågs ha en tydlig koppling till syftet och valt 

problemområde. Författarna fann tio artiklar av både kvalitativ och kvantitativ studiedesign 

vilka de ansåg vara relevanta för litteraturöversikten. Författarna valde ut majoriteten av 

artiklarna med kvalitativ studiedesign då dessa bidrar med en djupare förståelse och som 

berör erfarenheter, vilket var författarnas mening i litteratursökningen. De artiklarna med 

kvantitativ studiedesign bidrog med statistik över hur kunskapen inom ämnet fördelade sig 

över sjuksköterskor och hur det påverkade vårdandet i livets slutskede (Dahlborg Lyckhage, 

2017). 

Enligt Friberg (2017) är det nödvändigt att göra en kvalitetsgranskning utifrån en mall som 

finnes hos Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014). Då 

författarna valt både artiklar av kvalitativ och kvantitativ studiedesign gjordes 

kvalitetsgranskning i två granskningsmallar, mall för kvalitativ forskningsmetodik och mall 

för observationsstudier. När granskningen genomförts hade författarna fått en tydligare bild 

över vad artikeln handlade om och hur studien var utformad. 
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6.3 Dataanalys 

För att få en förståelse för artiklarna rekommenderar Friberg (2017) att författarna skulle läsa 

dem flera gånger, vilket de gjorde på varsitt håll. Under genomläsningen av artiklarna söktes 

relevant substans och kontext utifrån syftet. Kvalitetsgranskningen, genomläsningen och ett 

kritiskt förhållningssätt underlättade nästa steg där författarna på varsitt håll gjorde en 

sammanställning av utvalda artiklars resultat. De färgkodade därefter artiklarnas resultat på 

datorn utefter tre av litteraturöversiktens sökord; upplevelser, uppfattningar och 

sjuksköterskans roll för att lättare få en överblick över det som var relevant mot syftet. 

Författarna sammanstrålade sedan och jämförde de färgkodade resultaten för att kontrollera 

att båda hade uppfattat artiklarna på liknande sätt och diskuterade problem som de hade stött 

på under läsningen. Till exempel diskuterades de olika titlarna sjuksköterskor använde sig av i 

olika länder samt svårigheter med att förstå vissa ord i artiklarna. Ur färgkodningen 

framträdde sedan fyra teman som valdes ut; “Rollen som patientens advokat”, “Erfarenheter 

av att ge och få kunskap” och “Betydelsen av kommunikation” samt “Främja livskvalitet”. 

Med dessa fyra teman kunde författarna koppla syftet till resultatet. 

När författarna förstått innehållet och funnit dem relevanta för litteraturöversikten 

presenterades de tio artiklarnas syfte, metod och resultat i en tabell (se bilaga 2) för att göra en 

tydlig översikt över artiklarnas innehåll för läsaren som då kan avgöra om artiklarna är 

relevanta till syftet och problemområdet (Friberg, 2017). 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiken beaktades före och under arbetets gång för att se till att studierna som valts 

ut till litteraturöversikten sett till deltagarnas rättigheter och skyddat deras integritet. Med 

etikprövningslagen (SFS 2003:460) och personuppgiftslagen (SFS 1998:204) som riktlinjer 

samt ett kritiskt förhållningssätt granskades artiklarnas lämplighet. Personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) och lag om etikprövning (SFS 2003:460) av forskning avser människor för att 

värna om autonomi, integritet och människors lika värde (Kjellström, 2017). Kjellström 

(2017) menar på att deltagare i studier ska respekteras och ha en frihet att själva kunna 

påverka sin medverkan i studier. 

Författarna hade en bild av att det var svårt att som oerfaren sjuksköterska kunna stödja 

närstående till patienter som vårdades i livets slutskede. Författarna var därmed medvetna om 

att de hade en förförståelse som kunde komma att påverka deras objektivitet, och arbetade 

aktivt för att bibehålla en så objektiv syn som möjligt. Detta gjordes genom löpande 
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granskning av sökningar och funnet material, där tillvägagångssätten ifrågasattes genom att se 

om det fanns en tillräcklig bredd i urvalet samt diskussioner och reflektioner mellan 

författarna. Under granskningen av artiklarna söktes det efter ett etiskt godkännande av etiska 

kommittéer för att kunna fastställa att studiernas deltagare har hanterats på ett etiskt korrekt 

vis (Kjellström, 2017). 

 

8. Resultat 

Genomgående beskrivs erfarenheter av bristande kommunikation mellan den egna 

professionen, andra yrkeskategorier, patient och närstående. Även vikten av kunskap om vård 

i livets slutskede och utförandet upplevdes av sjuksköterskorna i artiklarna. Vikten av ett 

fungerande teamarbete och strävan efter att värna om patienten, samt främja livskvaliteten för 

de som står inför döden var också återkommande erfarenheter hos sköterskorna. Resultatet 

presenteras i fyra kategorier, Rollen som patientens advokat, Erfarenheter av att ge och få 

kunskap, Betydelsen av kommunikation samt Främja livskvalitet. 

 

8.1 Rollen som patientens advokat 

Sjuksköterskornas erfarenheter var att rollen som patientens advokat var en stor del i deras 

arbete (Croxon, Deravin & Anderson, 2018; Verschuur, Groot & van der Sande, 2014). I 

agerandet skulle de föra fram patientens och närståendes åsikter och önskemål samt att de 

skulle se till att inga beslut skulle tas av läkare eller närstående som gick emot patientens 

önskemål (Dillworth et al., 2016). I rollen att föra patientens talan handlade det också om att 

se till att patienten inte utsätts för onödigt lidande genom att fokusera på patientens egen 

livskvalitet och välbefinnande istället för att fokusera på behandlingen och att förlänga livet 

ytterligare (McCallum & McConigley, 2013). 

Rollen som patientens advokat tas upp av majoriteten av sjuksköterskorna som en 

erfarenhet av att det var en viktig nyckel som byggde förtroende hos patienter och närstående 

samt en skyldighet sjuksköterskor hade för att möjliggöra ett gott vårdande. Sjuksköterskorna 

nämner även erfarenheter av vikten, i rollen som sjuksköterska, att de såg till patientens och 

närståendes önskemål (Johnstone, Hutchinson, Redley, & Rawson, 2016). Att även se till 

hygien och basal omvårdnad, autonomi och värdighet samt att de gjorde patienten och 

närstående införstådda i den informationen som vårdpersonalen framförde var även viktigt för 

sjuksköterskorna (Dillworth et al., 2016; McCullum & McConigley, 2013; Verschuur et al., 

2014; Johnstone et al, 2016). 
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Sjuksköterskorna beskrev sina erfarenheter av att de respekterade patientens önskemål, 

visade respekt för autonomin samt att de medlade mellan patientens och närståendes 

önskemål (Dillworth et al., 2016). Andra erfor rollen som att de underlättade för närstående, 

gjorde ett grundarbete och att komma över språkliga barriärer ifall det fanns några (Johnstone 

et al., 2016; Verschuur et al., 2014). Rollen beskrevs även som en länk mellan läkare och 

patient där deras uppgift var att se till att patienten hade förstått vad läkaren hade sagt och att 

de hjälpte patienten att uttrycka det som patienten upplevde var svårt att prata om (Veerschuur 

et al., 2014). 

Sjuksköterskorna tog upp det problematiska med att de inte alltid kunde upprätthålla detta 

då det inte alltid fanns den tiden samt att det blev svårt att fullfölja rollen när beslutsfattaren 

var okänd eller inte hade ett klart beslut (Dillworth et al., 2016). Det bekräftades av andra 

sjuksköterskor som också upplevt en frustration över att ha sett patienter utstå onödigt lidande 

när de upplevde att läkarna hade försökt förlänga livet istället för att se patientens aktuella 

behov och önskningar (McCallum & McConigley, 2013). 

När sjuksköterskorna inte kunde uppfylla rollen som patientens advokat fick de en känsla 

av maktlöshet då de inte kände att de kunde ge en god vård till patienten och de kände även 

att de inte fick någon respekt eller stöd när de försökte uträtta advokatrollen (McCallum & 

McConigley, 2013; Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes, Apóstolo, 2018). 

 

8.2 Erfarenheter av att ge och få kunskap 

En annan viktig del av erfarenheter av sjuksköterskerollen vid vårdande i livets slutskede var 

vikten av att besitta den kunskap som krävdes för att dels kunde utbilda patient och 

närstående, men också för att det gav en trygghet i vårdandet (Kaasalainen et al., 2014; 

Verschuur et al., 2014; Croxon, Deravin & Anderson, 2018). 

Utbildning i vård vid livets slutskede ansågs vara nödvändig för att det då lättare kunde 

hantera komplexa situationer som sjuksköterskan hamnade i. Det framkom även att 

sjuksköterskorna tyckte att utbildning i kombination med erfarenhet av att vårda palliativt var 

av betydelse för att de skulle kunna ge en god vård för personer med palliativt vårdbehov 

(Croxon et al., 2018; Verschuur et al., 2014). 

Sjuksköterskorna erfor att det fanns en brist i kunskap om vård i livets slutskede i 

sjuksköterskeutbildningen. Utbildningen och framförallt kunskapen ansåg sjuksköterskorna 

vara en viktig komponent för att kunna ge en god vård (Croxon et al., 2018; Hussin, Wong, 

Chong & Subramanian, 2018; Reimer-Kirkham, Sawatzky, Roberts, Cochrane & Stajduhar, 
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2016). Kunskapsnivån varierade även mellan olika länder trots att sjuksköterskorna uttryckte 

att ämnet var viktigt att ha kunskap i då det var komplext (Hussin et al., 2018; Dillworth et al., 

2016; Croxon et al., 2018). Sjuksköterskor uttryckte även att de var i behov av vidare 

utbildning om hur de bland annat kunde förbereda sig på att skydda sig själva emotionellt i de 

komplexa situationer de utsattes för i det dagliga arbetet inom palliativ vård (Croxon et al., 

2018). 

Bristen på kunskap hos patient och närstående erfor sjuksköterskor som en utmaning då det 

var tidskrävande att utbilda samt att för mycket information kunde förvirra dem (Dillworth et 

al., 2016). Sjuksköterskor hade trots det erfarenheter av att utbildningen till patienter och 

närstående var en viktig komponent för en god omvårdnad i livets slutskede (Hussin et al., 

2018). En annan grupp sjuksköterskor bekräftade tidsbristen som fanns för sjuksköterskorna 

att sätta sig ned med patienten och närstående för att ha en ordentlig genomgång med 

information och utbildning av det som de inblandade behövde veta (Dillworth et al., 2016). 

Bristen på teoretisk kunskap inom kulturkompetens vid vård i livets slutskede hos ett fåtal 

sjuksköterskor sågs inte som ett hinder utan snarare som en styrka i att de hade hittat ett 

arbetssätt som utgjorde ett praktiskt lärande vilket fungerade tillräckligt bra för dem för att 

kunna utföra en god vård. Arbetssättet innebar att de lärde sig att bemöta olika kulturer genom 

att ställa frågor, prata med och observera andra (Johnstone, Hutchinson, Redley, & Rawson, 

2016). 

 

8.3 Betydelsen av kommunikation 

Sjuksköterskornas erfarenheter av att ha förmåga att kunna läsa av om patienten var redo att 

diskutera känsliga ämnen påverkade implementeringen av ett palliativt förhållningssätt. För 

att kunna komma in på djupare diskussioner om önskemål och vårdstrategier med patient och 

närstående använde sjuksköterskorna samtalstekniker som byggde på närvaro och aktivt 

lyssnande, en förutsättning för att kunna göra det var att en god relation fanns etablerad 

(Reimer-Kirkham et al., 2016). Nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter var att de kände 

sig oförberedda i att kommunicera med närstående och vårdgivare till en patient som vårdades 

i livets slutskede. De kände sig osäkra på hur döendet såg ut vilket gjorde dem obekväma i 

samtal med patient och närstående. Kommunikation med närstående och att kunna hantera 

svåra samtal rapporterades vara den aspekten av vård i livets slutskede som de ansåg hade 

flest förbättringsområden i deras sjuksköterskeutbildning (Croxon et al., 2018). I palliativ 

vård av patienter med annan kultur framhölls betydelsen av sjuksköterskors roll som en slags 
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brobyggare av kommunikation mellan patient, närstående och läkare. Sjuksköterskors 

erfarenheter var att de ansågs ha en viktig roll att spela i att överbrygga luckor i 

kommunikation och kontinuitet i vården, utan deras insats skulle kvaliteten på döendet bli 

klart sämre (Johnstone et al., 2016). Bristande kommunikation mellan vårdpersonal, patient 

och närstående försvårade övergången till vård i livets slutskede då det kunde skapa 

motsättningar mellan viljan att förlänga liv samt viljan att värna livskvalitén (Dillworth et al., 

2016). 

Brister i kommunikationen identifierades mellan alla som var involverade i 

beslutsprocessen av vård i livets slutskede (Dillworth et al., 2016). Framförallt framkom 

erfarenheter av brister i kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare vilket försvårade 

och försämrade vårdandet. 

Sjuksköterskorna erfor att läkarna brast i sin förmåga att se när behandlingsalternativen 

inte längre förbättrade livet, och när ett palliativt förhållningssätt hade varit bättre (McCallum 

& McConigley, 2013; Dillworth et al., 2016). Brister fanns även när patient och närstående 

gavs besked om att livsuppehållande åtgärder inte längre var ett alternativ. Beskedet var ofta 

startskottet för sjuksköterskornas palliativa vårdande, men de upplevde ofta att beskedet 

lämnades försent (Verschuur et al., 2014). Det fanns också uppfattningar om att läkare kunde 

kommunicera oärligt avseende patientens prognos, vilket försenade väsentliga diskussioner 

om eventuella förändringar av behandling (Dillworth et al., 2016). De av sjuksköterskorna 

som arbetade mer självständigt hade erfarenheter av att det i deras roll ingick att göra 

bedömningar av när en patient hade palliativa vårdbehov, och att de fick gehör för sina 

bedömningar, även om en läkare för det mesta var ansvarig för den slutgiltiga bedömningen 

om övergång till vård i livets slutskede. Det var emellertid ofta dessa sjuksköterskor som fick 

lämna de tråkiga beskeden till patienter och närstående (Kaasalainen et al., 2014). 

Brister i kommunikationen beskrev sjuksköterskor som det paradoxala i att utföra 

livsuppehållande åtgärder och förlänga liv gentemot att värna patientens livskvalitet. De 

framhöll att vårdande kunde vara olämpligt, onödigt och orsaka patientlidande istället för att 

fokusera på patientens komfort. En viktig del i kommunikationen var den som rörde huruvida 

den lidande döende äldre patienten skulle tillåtas att inte få livsuppehållande åtgärder, 

läkarnas samtal om detta med patient och närstående hölls antingen för sent eller inte alls. 

Önskvärt var att beslut om livsuppehållande åtgärder fastställs så snart som möjligt, det skulle 

göra det lättare för sjuksköterskorna att följa patienters och närståendes önskemål och onödig 

vård skulle kunna undvikas (Dillworth et al., 2016; McCallum & McConigley, 2013). Ett 

annat resultat av bristande kommunikation var att vårdare och närstående fick en orealistisk 
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bild av tillståndet och därmed fick svårare att acceptera behovet av beslut om vård vid livets 

slutskede och palliativ vård. Orealistiska förväntningar från närstående om patientens 

livskvalitet under och efter sjukhusvistelsen förstärktes av brist på tydlig och enkel 

kommunikation av läkare om patientens tillstånd och möjligheter. Även 

meningsskiljaktigheter eller missnöje bland närstående försenade kliniska beslut och skapade 

konflikter med personalen. Centralt i denna fördröjning i beslutsprocessen var en bristande 

kommunikation om patientens önskemål. Vanligtvis beskrev sjuksköterskor att det i avsaknad 

av dokumenterade instruktioner med patienternas önskemål sattes in aggressiv behandling 

som standard (Dillworth et al., 2016). 

 

8.4 Främja livskvalitet 

Sjuksköterskors erfarenheter av hur de kunde främja livskvaliteten vid vård i livets slutskede 

ansågs vara genom att ha kunskap om symtom, kunna kontrollera patientens smärta genom att 

smärt- och symtomlindra (Kaasalainen et al., 2014; Kaasalainen et al., 2013; Johnstone et al., 

2016; Verschuur et al., 2014; Dillworth et al., 2016; Reimer-Kirkham et al., 2016). Viktigt var 

även att själv reflektera över sina egna tankar och ställning till smärta och död (Reimer-

Kirkham et al., 2016; McCallum & McConigley 2013). Det ingick även i sjuksköterskans roll 

att ha ett holistiskt förhållningssätt där hela patienten med autonomi, integritet, värdighet, 

hygien, tankar om döden och döendet samt familj togs i beaktande (Reimer-Kirkham et al., 

2016). Att skapa personcentrerade interpersonella relationer ansågs vara särskilt viktiga för att 

främja livskvaliteten genom att kunna öppna upp för samtal om vård i livets slutskede. Att ha 

kännedom om den individuella personen ansågs ha betydelse för att kunna ge en god vård och 

kunna fatta etiska beslut. Genom att ha en helhetsbild över patienten såsom bakomliggande 

sjukdomar, bakgrund och livserfarenheter, fysiska tillstånd, behov och resurser kunde 

sjuksköterskorna ge patienterna en god vård (Reimer-Kirkham et al., 2016; Hussin et al., 

2018). 

 

9. Diskussion 

I diskussionen ingår delarna metoddiskussion och resultatdiskussion. I metoddiskussionen 

diskuterar författarna svagheter och styrkor hos dem själva under arbetsprocessens gång samt 

i metodens alla steg för att stärka arbetets trovärdighet. I resultatdiskussionen diskuteras 

resultatet som författarna tagit fram i litteraturöversikten. Bakgrund, resultat och syfte 

diskuteras i förhållande till Watsons omsorgsteori och vetenskapliga artiklar. 
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9.1 Metoddiskussion 

Litteraturöversikten gjordes med syftet att belysa sjuksköterskors erfarenheter 

sjuksköterskerollen vid vårdande i livets slutskede. Denna modell var lämplig för arbetet för 

att författarna skulle få en överblick och förståelse över forskning som redan gjorts inom 

ämnet. Författarna utgick ifrån Fribergs (2017) och Henricsons (2017) rekommendationer i 

metoddiskussionen. 

Databaserna som artiklarna söktes i ansågs vara utmärkande i att ha ett brett utbud av 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap vilket författarna ansåg skulle ge störst chans till 

relevanta artiklar som gick i linje med syftet (Östlundh, 2017). Författarna fann tio artiklar 

som var relevanta till syftet. Fem av dessa hittades i databasen Medline with Fulltext vilket 

inte förväntades på grund av att CINAHL Complete anses ha det största utbudet inom artiklar 

om omvårdnad. Anledningen till det kan ha varit att Medline with Fulltext har färre artiklar att 

tillgå vilket gjorde att likadana sökningar i båda databaserna genererade olika många artiklar 

vilket ledde till att det var svårare att finna relevanta artiklar i CINAHL Complete på grund av 

det stora utbudet av artiklar. Resultatet hade kanske sett annorlunda ut om mer specificerade 

sökningar gjordes i CINAHL Complete. 

En svaghet i sökprocessen var antalet artiklar som författarna fann i sina sökningar med 

hjälp av de bestämda sökorden. Vissa sökningar genererade hundratals artiklar vilket kunde 

påverka resultatet negativt då det var en omöjlighet att gå igenom alla dessa och risken fanns 

att missa högst relevanta artiklar. Gjorde författarna om sökningen genom att lägga till ett 

sökord alternativt byta ut ett sökord kunde detta resultera i att sökningen inte gav någon träff. 

Därför gjordes en avvägning om att ändå använda sig av sökningen som genererade många 

artiklar för att sedan gå igenom cirka hundra av dessa artiklar för att hitta de mest relevanta 

artiklarna till syftet. 

Författarna har i litteraturöversikten inkluderat artiklar som avhandlar både end-of-life care 

och palliative care då de till viss del liknar varandra och ibland används synonymt, vilket 

ansågs kunna ge en bredare bild för att kunna besvara syftet. Dock så är inkluderandet av båda 

begreppen även att betrakta som en svaghet då de ändå har vissa skillnader. Det kan ha 

påverkat resultatet negativt då det inte går att se skillnader i vilka erfarenheter som kommer 

från respektive typ av begrepp. Ändock så resonerades som så att erfarenheterna fortfarande 

var relevanta att belysa utifrån båda begreppen då de båda utgår från ett palliativt 

förhållningsätt och att erfarenheterna är lika relevanta oavsett vårdform. 
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Resultatet kan även ha påverkats negativt av flera olika typer av utbildningsnivå hos 

sjuksköterskor inkluderats. Då olika länder har olika typer av utbildningssystem för 

sjuksköterskor så inkluderades de vars utbildningsnivå ansågs vara så lik den svenska 

kandidatexamen som möjligt. Vid osäkerhet exkluderades artiklar till förmån för artiklar där 

utbildningsnivå var enklare att urskilja. Vissa studier har inkluderats trots att deltagarna haft 

specialiserad kompetens men undantagen gjordes då de var verksamma inom 

allmänsjuksköterskans arbetsfält. 

Två artiklar av samma forskare har inkluderats i litteraturöversikten. Författarna har varit 

medvetna om att detta kunde påverkat resultatet negativt då litteraturöversikten utgick från så 

få artiklar. Författarna valde trots det att ta med dessa då de ansågs vara relevanta mot syftet 

samt att de avhandlade olika synvinklar av sjuksköterskornas erfarenheter, dels i 

hemsjukvården och dels på långtidsboenden vilket gav författarna i litteraturöversikten en 

bredare kunskap och förståelse inom ämnet. 

Majoriteten av artiklarna som inkluderades var kvalitativa för att de ansågs kunna besvara 

syftet på ett djupare plan då författarna sökte efter sjuksköterskornas erfarenheter. För att 

bredda förståelsen valdes två artiklar med kvantitativa resultat för att även få in något med 

mätbarhet (Friberg, 2017). 

Författarnas förförståelse om att ämnet är komplext kan ha påverkat resultatet på så sätt att 

i artiklarna som togs fram diskuterades svårigheter av att vårda patienter i livets slutskede 

samt att sjuksköterskorna såg svårigheter istället för möjligheter. 

Begränsningarna användes i sökningen av de vetenskapliga artiklarna för att hitta den 

senaste forskningen inom ämnet mellan år 2008–2019 samt för att alla artiklarna skulle vara 

vetenskapligt granskade, vara aktuella och kunna diskuteras i relation till dagens vård. På 

grund av att året 2019 precis hade påbörjats vid arbetets start valde författarna att inkludera 

även år 2008 för att ha möjligheten att hitta artiklar som publicerats under tio hela år. 

I analysdelen formades de olika teman som sedan användes i resultatet. Författarna var 

eniga om vilka teman som var mest relevanta för arbetets resultat och genom att vara 

noggrann i urvalet av artiklar riktade de sig alla mot syftet vilket gjorde det lättare att 

kategorisera och tematisera dem. 

Artiklarnas kvalitet granskades enligt Statens beredning för medicinsk och social 

utvärderings (SBU, 2014) mallar för kvalitetsgranskning av vetenskapligt arbete, utefter 

rekommendation av Friberg (2017). Enligt Eriksson och Hultman (2014) bör data- och 

källkvalitet bör betraktas utefter validitet, relevans och reliabilitet vilket vi kunde säkerställa i 

hög mån, utifrån kvalitetsgranskningen. Med hjälp av kvalitetsgranskningen säkerställdes att 
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data som representerades var vad som uppgavs, den var väsentlig utifrån syftet, och innehöll 

inga systematiska felvariationer. 

Styrkan i författarnas arbete var strävan efter att få en objektiv syn på ämnet genom att ha 

en bred geografisk bredd på artiklarna med flera olika typer av vårdformer. Detta för att 

författarna i litteraturstudien ansåg att kunskapen är bra att ha då Sveriges mångkulturella 

samhälle. Författarna hade även en god ton mot varandra under hela arbetet vilket bidrog till 

ett gott samarbete som förde arbetet framåt och blev en positiv upplevelse för de båda. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

I följande diskussion kommer centrala delar av resultatet diskuteras med hjälp av Watsons 

omsorgsteori som ram. 

Denna litteraturöversikt syftar till att belysa erfarenheter av sjuksköterskerollen vid 

vårdande i livets slutskede. I resultatet framgick att samtliga sjuksköterskor hade olika 

erfarenheter. Erfarenheterna skiljer sig åt utifrån vilken typ av vårdenhet, erfarenhet och 

utbildningsnivåer samt geografisk plats. De sjuksköterskor som hade mer erfarenhet av att 

möta patienter i livets slutskede var också de som kände sig tryggast i att bemöta palliativa 

vårdbehov. 

I resultatet fanns att erfarenheter av sjuksköterskerollen vid vårdande i livets slutskede 

visar på att relationen mellan patient, närstående och sjuksköterska är en nyckelkomponent. I 

resultatet lyfter flera sjuksköterskor att de utvecklar relationer med hjälp av samtalsfärdigheter 

och genom att vara närvarande och lyssna aktivt vilket är i linje med Watsons (2012) fjärde 

caritasprocess där hon beskriver vikten av sjuksköterskans förmåga att kunna utveckla och 

upprätthålla kärleksfulla relationer. Den gör även gällande att det förutom det krävs en äkthet, 

vilket uppnås genom att ge den andre utrymme och att rollerna vi tilldelats som vårdpersonal 

och patient läggs bort för att istället mötas som människor. 

Watson (2012) menar att det möjliggör sjuksköterskans förståelse för vilka behov som 

finns, vilket i sin tur möjliggör för att för patient och närstående att bli delaktiga och att de 

kan ges information på rätt sätt (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Att även vara lyhörd för 

närståendes behov visades i resultatet vara viktigt, vilket bekräftas av Watson, Hockley och 

Murray (2010) som menar på att relationer stärks när närstående upplever att sjuksköterskor 

är lyssnande, ser till patientens önskemål och även att de ges möjlighet till att få ha 

kontinuerlig kontakt med sin vårdpersonal så att tid finns till att lära känna varandra. Detta 

belyser vikten av goda relationer vid vård i livets slutskede, som också i resultatet visat sig 
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vara en förutsättning för ett annat centralt fynd, betydelsen av kommunikation. Det går i linje 

med Watsons (2012) syn på kommunikation och är även i konsensus med vad Socialstyrelsen 

(2013b) beskriver i utifrån sina riktlinjer vad som gäller vid palliativ vård där kommunikation 

och vårdteamets betydelse är hörnstenar. I resultatet fanns återkommande erfarenheter av 

kommunikationens betydelse för teamarbetet och flertalet beskrev att de upplevde brister i 

kommunikationen mellan professionerna. Till följd av detta upplevde sjuksköterskorna att 

patienternas livskvalité försämrades då livsförlängande behandlingar vidhölls trots att 

sjuksköterskorna upplevde det tydligt att en övergång till palliativ vård vore det bästa för 

patienten. Watsons (2012) omsorgsteori handlar främst om relationen mellan sjuksköterska 

och patient, men även relationer till kollegor och samhället i övrigt lyfts fram som en viktig 

del i vårdandet, då även det påverkar atmosfären runt patienten och det gäller att skapa en 

helande miljö på alla nivåer (Wiklund-Gustin & Lindwall, 2012). Det stämmer överens med 

resultatet, där flera deltagare pekar på brister i vårdandet som uppstod till följd av bristfälliga 

relationer mellan professionerna. 

Sjuksköterskorna i resultatet verkade alla sträva efter att arbeta palliativt men tyckte sig 

ofta stöta på hinder. De mer oerfarna sjuksköterskorna upplevde ett hinder av att de kände sig 

dåligt rustade för samtal om döden, detta då de upplevde sig ha för lite kunskap och 

erfarenhet. De i resultatet som hade längre erfarenhet av sjuksköterskeyrket var tryggare i 

samtal om döden. Rosa, Estes och Watson (2017) styrker detta då de menar på att vara trygg i 

samtal om döden är viktigt för att kunna ge god vård i livets slutskede. Sett ur Watsons (2008) 

omsorgsteoretiska perspektiv finns här ett samband med ett annat centralt fynd i resultatet, att 

vara patientens advokat, där flera sjuksköterskor återger att en stor del av deras arbete går ut 

på att tillvarata och stå upp för patientens intresse. Watson (2008) menar att en trygghet i 

diskussioner om döden gör det lättare för sjuksköterskan att förespråka andra metoder än de 

ibland överdrivet hårda och dyra insatserna, som ofta hotar det som är mest värdefullt för 

patient och närstående; stunder av att få ge kärlek och tid till avslut med sina älskade. Detta 

går i linje med Watson (2008) som belyser styrkan av kunskap och hur det ger sjuksköterskor 

argument för att stå upp för patienten genom att värna dennes livskvalité när den hotas av 

behandlingar vars huvudmål är att förlänga liv, kunskap är viktig del i rollen som patientens 

advokat. Kunskap hade också kunnat komma sjuksköterskorna i sammanhanget till gagn 

genom den sjätte caritasprocessen som handlar om att vara kreativ i användandet av kunskap. 

Där förordar Watson (2012) att sjuksköterskan bör utgå från vetenskap, men lika mycket 

kunna gå från gängse normer och använda sig av andra lösningar för att finna rätt vård till 
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patienten. Genom att utnyttja alla sorters källor till kunskap kan sjuksköterskor utveckla vissa 

omsorgsfärdigheter där de utifrån situation kan se vad som krävs för att finna en lösning. 

I resultatet återger sjuksköterskorna erfarenheter av maktlöshet i sin roll inför de palliativa 

vårdbehov som inte bemöts på grund av bristerna i kommunikationen mellan professionerna. 

Genom Watsons (2008) sjätte caritasprocess skulle detta kunna tolkas som att det i 

sjuksköterskors roll ingår, trots frustration och känslor av maktlöshet, att sträva efter att 

utveckla sina omsorgsfärdigheter för att kunna ge den vård de ser att patienten behöver. 

Omvårdnad är enligt Watson (2018) en konstform där det krävs känsla, lyhördhet och att 

kunna gå utanför ramarna. Genom att utgå från sinnena och tillgodogöra sig rätt kunskap bör 

de kunna genomdriva rätt åtgärder, tillsammans med de andra processerna blir strävan mot 

bättre samarbete mellan professionerna mer genomförbart. 

Genomgående i resultatet tar sjuksköterskorna upp erfarenheter av viljan att vårda för att 

främja livskvalitet, vilket även ingår i sjuksköterskornas etiska värdegrund (ICN, 2017) som 

professionens skyldighet att följa. 

Resultatet ger en bild som styrker vikten av den holistiska syn på omvårdnad i livets 

slutskede så som det generellt föreslås av flertalet aktörer inom området (Socialstyrelsen, 

2013b; WHO (u.å.) & ICN, 2017). Den holistiska synen gagnar den som upplever något så 

subjektivt som döendet och som för utomstående av sin natur är svårt att få en förståelse för. 

Symtomen och upplevelsen kan vara svårtydd, vilket ytterligare poängterar det 

sjuksköterskorna i resultatet framhåller; vikten av att kunna skapa en relation till både patient 

och närstående för att kunna se förändringar i den objektiva och subjektiva kroppen och se till 

att symtomlindra och främja livskvaliteten utifrån patientens behov (Hospice of Palliative 

Nurses Association, HPNA, 2018). Sett ur ett närståendeperspektiv så beskriver Davies, Rait, 

Maio och Iliffe (2017) oro över brister som kan uppstå vid vård i livets slutskede, vilka liknar 

de brister som sjuksköterskorna i resultatet identifierat. De närstående tyckte att det var viktigt 

att vårdpersonalen hade tid till att kunna bygga en relation till patienten för att kunna se 

dennes behov och utifrån det kunna skräddarsy vårdandet. Avsaknaden av en relation kunde 

leda till bristande omvårdnad där patientens värdighet och respekt försummades, då patientens 

önskemål inte kunde identifieras av vårdpersonalen. Konsekvenserna av att inte få tid till att 

lära känna patient och närstående beskrivs på liknande sätt av sjuksköterskorna i resultatet, 

där de återger vikten av en helhetsbild över patienten för att kunna ge en god omvårdnad med 

respekt för patienten. 

Noome, Beneken genaamd Kolmer, Leeuwen, Dijkstra och Vloet (2016) bekräftar även 

detta och menar på att det är viktigt att ge utrymme för patienten och närståendes behov för att 
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kunna upprätthålla en god vård i livets slutskede. Trots den idealiska vården så som den 

presenteras av Watson (2008) där sjuksköterskan ska vara autentiskt närvarande, lyssnande 

och kunna bygga relationer vittnar resultatet om svårigheter att uppfylla den filosofin. Inom 

akutsjukvården med sina ofta korta möten med patienter och närstående ges inte samma 

förutsättningar för att kunna skapa en relation och hinna se patienten utifrån ett holistiskt 

perspektiv. Noome och Boukje et al. (2016) beskriver hur sjuksköterskor ställs inför etiska 

dilemman där tiden inte räcker till för att bland annat involvera närstående i den sista tiden i 

patientens liv. Dock tyder resultatet på att sjuksköterskornas vilja att göra gott och främja 

livskvalitet att all vårdpersonal med hjälp av ett palliativt förhållningssätt kan göra så gott de 

kan utifrån de förutsättningar som finns. Att ha kunskapen om hur en idealisk vård ser ut och 

kunna luta sig mot den kan ge sjuksköterskan kraft och mod att möjliggöra en god vård 

oavsett vårdform. Genom att ha en tryggande kunskapsgrund att luta sig mot samt att vara 

trygg i sin roll som sjuksköterska i mötet med patienter vid livets slutskede öppnas 

möjligheter för sjuksköterskor att stanna upp för reflektion och att bejaka sitt andliga jag, som 

Watson (2008) menar är viktigt i mötet med patienter och närstående och vilket kan hjälpa 

sjuksköterskor att känna att det de gör är värdefullt. 

 

10. Kliniska implikationer 

Med resultatet i litteraturöversikten vill författarna visa på viktiga delar i vård vid livets 

slutskede som gör arbetet värdefullt, viktigt och som kan bidra till en god vård i livets 

slutskede. De ämnen som författarna tar upp i resultatet kan vara användbara för den 

yrkesverksamma sjuksköterskan att känna till för att det bidrar till att främja hälsa och se till 

såväl patienten, närstående och sjuksköterskan själv. Vi vet att befolkningen i Sverige växer 

och därmed kommer flera personer om året att dö oavsett vilken vårdform de befinner sig i. 

Därför krävs det att sjuksköterskan har en beredskap och känner en trygghet i hur de ska agera 

i sin roll under dessa förhållanden. Sjuksköterskorna bör kontinuerligt reflektera över hur de 

själva förhåller sig till döden och vård i livets slutskede. 

Litteraturöversikten visar även på att relationen till patient och närstående är en viktig 

resurs som ökar chanserna för symtomlindring, tillit och till en vård som strävar efter att 

främja livskvalitet. Relationsbyggandet utvecklas genom att ha en helhetssyn över patienten 

och använda sin evidensbaserade kunskap för att undervisa och utbilda patient och 

närstående, vara modig att våga prata om dödsprocessen och stå upp för patienten, reflektera 

över sig själv och sin syn på döden och kunna kommunicera med vårdteamet, patient och 

närstående. 
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11. Förslag till fortsatt forskning 

Begrepp och termer som används vid vård i livets slutskede definieras av myndigheter och 

organisationer världen över men definitionerna går isär. En efterfrågan av en global konsensus 

kring begreppen vård i livets slutskede, palliativ vård och andra vanligt förekommande 

begrepp finns, förslagsvis bör det forskas på om dessa begrepp kan utformas för att passa en 

internationell kontext och hur de sedan kan implementeras. 

Ett behov finns också av att identifiera begrepp som närstående, familj och anhörig, det är 

problematiskt att det är svårt att söka information om erfarenheter hos dem som patienten 

själv identifierar som närstående. Forskningen idag utgår från en konservativ syn på vem som 

inkluderas i till exempel anhörigbegreppet vilket exkluderar flera av dem som sökningar på 

ämnet avser. 

I resultatet framgick att oerfarna sjuksköterskor ofta kände otrygghet i sin roll när de skulle 

utöva palliativ vård, det som fick dem att utvecklas var möjligheten av att få mentorskap av 

erfarna kollegor. Kvalitativ forskning som syftar till att undersöka mentorskapets eventuella 

fördelar vore därför relevant. 

Sjuksköterskeyrket finns över hela världen med variationer i krav på kompetens och 

utbildning, fördelaktigt vore om utvecklingen gick mot en internationell standard, särskilt 

avseende begrepp som syftar till att beskriva sjuksköterskans specialistkompetenser. Det 

ligger i forskningens intresse för att lättare kunna göra jämförelser. 

Även forskning om hur sjuksköterskor i praktiken upplever att arbeta med ett palliativt 

förhållningssätt utifrån Watsons (2012) omsorgsteori ser författarna som ett intressant 

forskningsområde. 

 

12. Slutsats 

Resultatet i litteraturöversikten visar på att det krävs mer utbildning i hur sjuksköterskor ska 

förhålla sig och arbeta med vård i livets slutskede för att de ska känna sig trygga i sin roll. Det 

visar även på erfarenheter av att sjuksköterskorna tror på att mycket av kunskapen kommer 

från att erfara och att vara i vårdandet. Författarna är efter denna litteraturöversikt införstådda 

i att det kan vara svårt att veta precis vad rollen som sjuksköterska innebär i början av 

yrkeslivet, men med erfarenheter, en ödmjukhet och ett öppet sinne tror de att de kan växa in i 

rollen och se hur betydelsefullt det kan vara att använda sig av ett palliativt förhållningssätt 

för alla som är involverade. 
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Dillworth, 

Dickson, 

Mueller, 

Shuluk, Yoon, 

Capezuti 

Nurses’ 

perspectives: 

hospitalized older 

patients and end‐
of‐ life decision‐
making 

2016, USA, 

Nursing in Critical 

Care 

Syftet med studien var 

att undersöka 

uppfattningar av kritisk 

omvårdnad i samband 

med beslutsfattandet i 

livets slutskede. 

Metod: Mixmetodsstudie. 

 

Urval: 393 sjuksköterskor 

på 

akutsjukvårdsavdelningar 

från 156 sjukhus. 

 

Datainsamling: Studien 

gjordes enligt en mixad 

studiemetod. Deltagarna 

besvarade frågor om 

beslutsfattande vid vård i 

livets slutskede. 

 

Analys: Den kvantitativa 

och kvalitativa datan 

analyserades självständigt 

med hjälp av Dedoose 

programvara. Med en 

iterativ analysprocess 

utforskades dataklyftor 

och mönster av 

samverkande koder 

relaterade till palliativ 

vård och beslutsfattande i 

livets slutskede. 

Övergripande teman var 

motsättningar mellan viljan att 

förlänga liv kontra viljan att 

förbättra livskvalitet, ineffektiv 

läkar-patient-närstående 

kommunikation, brist på tid och 

orealistiska förväntningar. 

De kvalitativa resultaten visade på 

sjuksköterskors upplevelser av att 

patientens liv ibland förlängdes 

istället för att fokusera på att 

fokusera på att främja livskvaliteten 

hos patienten. Då erfor 

sjuksköterskorna att deras ansvar 

var att agera patientens advokat 

genom att stå upp för patientens 

och familjens önskningar. Brister i 

kommunikationen mellan 

sjukvårdspersonal, patient och 

familj kunde äventyra 

beslutsfattande inom palliativ vård. 

Sjuksköterskorna upplevde även att 

läkare inte var ärliga fullt ut med 

patientens prognos vilket kunde dra 

ut på tiden för diskussioner om 

vården i livets slutskede. 

Sjuksköterskornas erfarenheter om 

rollen som patientens advokat 
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handlade om att respektera 

patientens önskningar, visa respekt 

för patientens autonomi och medla 

mellan familjens och patientens 

önskningar. Svårigheten med att 

agera patientens advokat var när 

beslutsfattaren var oklar eller 

okänd. I sjuksköterskans roll ingick 

det även att agera stöd och möta 

patienters och familjers känslor och 

behov samt att ge dem den tid de 

behövde för information och 

utbildning. 

Kaasalainen, 

Ploeg, 

McAiney, 

Schindel 

Martin, 

Donald, 

Martin-

Misener, 

Brazil, 

Taniguchi, 

Wickson-

Griffiths, 

Carter, 

Sangster-

Gormley 

Role of the nurse 

practitioner in 

providing 

palliative care in 

long-term care 

homes. 

2013, Canada, 

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Syftet var att undersöka 

specialistsjuksköterskans 

roll av att tillhandahålla 

palliativ vård inom 

långtidsvården. 

Metod: Kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: Fem 

långtidsboende med minst 

en specialistsjuksköterska 

på plats. Alla boenden 

hade heldygnsvård. För att 

få olika perspektiv av 

specialistsjuksköterskans 

roll i palliativ vård 

intervjuades 143 personer 

individuellt eller i 

fokusgrupper, bland andra 

allmänsjuksköterskor, 

läkare, familjemedlemmar 

och boende med fler. 

 

Datainsamling: Datan 

Specialistsjuksköterskor 

tillhandahåller palliativ vård för de 

boende och deras 

familjemedlemmar på 

långtidsboenden, samt samarbetar 

med andra vårdgivare genom att ge 

konsultation och utbildning för att 

optimera palliativ vårdpraxis och 

arbetar inom organisationen för att 

bygga upp kapacitet och utbilda 

andra i rollen som 

specialistsjuksköterska inom 

palliativ vård för att få bättre 

integration i teamen, samt förbättra 

resultatet genom till exempel 

tillgänglighet av vård och antal 

sjukhusbesök. 
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samlades in genom 35 

fokusgrupper och 25 

individuella intervjuer 

som baserades på en 

intervjuguide som 

utvecklades från litteratur 

som berörde ämnet och 

som var relaterad till 

glapp. 

 

Analys: Utmärkande data 

blev märkta, 

kategoriserades och 

kodades. 

Croxon, 

Deravin, 

Anderson 

Dealing with end 

of life—New 

graduated nurse 

experiences 

2017, Australien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Denna artikel undersöker 

nyexaminerade 

sjuksköterskors 

uppfattning kring deras 

beredskap inför döden 

och döendet på 

arbetsplatsen. 

Metod: kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: Nyexaminerade 

sjuksköterskor sedan 1-2 

år. 

 

Datainsamling: Sju 

halvstrukturerade 

intervjuer gjordes genom 

ett mailutskick. 

 

Analys: Intervjuerna 

analyserades tematiskt. 

I Studien kom forskarna fram till 

fyra teman. Dessa var “den 

nyexaminerades roll i palliativ 

vård”, “Beredskapen för palliativ 

vård i utbildningsplaner”, 

“Beredskap för att hantera dödsfall 

och döende” samt “Brister i 

pedagogisk förberedelse”. 

Alla deltagare i studien hade 

erfarenheter av att de hade vårdat 

patienter som var döende i sin 

dagliga roll som sjuksköterska trots 

att de inte arbetade på en speciell 

avdelning för denna typ av vård. 

Sjuksköterskorna upplevde att det 

var en viktig del av jobbet. 

Sjuksköterskorna var dock 

förvånade över att de hade en sådan 



 
 

34 (43) 
 

 

 

integrerad roll inom palliativ vård. I 

rollen som sjuksköterska ansåg 

deltagarna att ansvar var en stor del 

inom palliativ vård som de kände 

kunde vara oklart, särskilt i 

situationer när erfaren vårdpersonal 

inte fanns som stöd. Det framkom 

även att deltagarna den generella 

upplevelsen var att de inte kände 

sig redo efter examen att vårda 

patienter som var döende. 

Sjuksköterskorna uttryckte att 

kommunikation var en 

nyckelkomponent för att bedriva en 

patientsäker vård. Dock så uttryckte 

de brist på beredskap i 

kommunikationen med familjen 

och vårdgivare som mår dåligt över 

situationen med en döende 

närstående. Många deltagare kände 

dock en trygghet i 

läkemedelshanteringen. 

Det fanns olika uppfattningar om 

hur mycket kunskap de hade fått i 

utbildningen inom ämnet. De som 

hade haft kurser om palliativ vård 

upplevde ändå att kunskapen inte 

var fullbordad förrän de hade 

upplevt situationen i verkligheten. 

Dock upplevde de att de behövde få 

mer kunskap i hur de kunde skydda 

sig själva emotionellt. 
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Hussin, Wong, 

Chong, 

Subramanian 

Factors associated 

with nurses’ 

perceptions about 

quality of end‐ of‐
life care 

2018, Malaysia, 

International 

Nursing Review 

Undersöka faktorer 

kopplade till 

sjuksköterskans 

uppfattning av kvaliteten 

inom vård i livets 

slutskede. 

Metod: Kvantitativ 

studiedesign. 

 

Urval: 808 legitimerade 

sjuksköterskor som 

arbetade på University of 

Malaya Medical Centre. 

 

Datainsamling: En 

strukturerad 

tvärsnittsenkät skickades 

ut till deltagarna. 

 

Analys: Datan 

analyserades med hjälp av 

beskrivande statistik. 

Envägsanalys av 

variansen och enskilda 

prov, t‐ test, användes för 

att testa demografiska 

karaktäristika för 

medelvärdet av kunskap, 

attityd och kvalitet av vård 

vid livets slutskede. 

Dessutom genomfördes en 

multivariabel linjär 

regressionsanalys för att 

identifiera faktorerna 

(ålder, utbildningsnivå, 

arbetslivserfarenhet, 

slutbetyg i grundkursen, 

kunskapspoäng och 

Medelvärdena för sjuksköterskors 

kunskaper om palliativ vård, deras 

attityd till vården och den upplevda 

kvaliteten av palliativ vård var låg. 

De faktorer som signifikant 

förknippades med livskvaliteten var 

sjuksköterskornas kunskapsnivå 

och deras attityder gentemot 

palliativ vård. 
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attitydpoäng) som hör 

samman med kvaliteten på 

vård vid livets slutskede. 

McCallum, 

McConigley 

Nurses’ 

perceptions of 

caring for dying 

patients in an 

opencritical care 

unit: a descriptive 

exploratory study. 

2013, Australien, 

International 

Journal Of 

Palliative Nursing 

Att beskriva utförandet 

av palliativ vård på en 

intensivvårdsavdelning. 

Metod: Kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: Fem legitimerade 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

intensivvården vid ett 

större universitetssjukhus. 

 

Datainsamling: Med 

halvstrukturerade 

intervjuer utfördes där 

intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

 

Analys: Tematisk analys 

och kodning användes för 

att identifiera områden. 

Tre områden framkom av 

intervjuerna. Kärnämnena var 

"sjuksköterskan som beskyddare". 

De två andra var "omsorgskonflikt" 

och "lugn och ro". 

Dessa teman identifierade 

förutsättningar och hinder för en 

idealisk död för att sjuksköterskan 

skulle kunna utföra en god vård i 

livets slutskede. 

Genom att skydda patienterna 

kunde de undvika ett onödigt 

lidande för patienterna. Detta 

gjorde de genom att arbeta med 

symtom- och smärtlindring, 

respektera patientens värdighet och 

att även se till de basala behoven 

som att utföra munvård med mer. 

Om ingen närstående fanns på plats 

kände de att det var deras ansvar att 

finnas där för patienten för framför 

allt emotionellt stöd. Det handlade 

även om att se till att visa respekt 

för patientens värdighet även efter 

att döden hade inträffat. Att också 

ta hand om patientens familj ansågs 

viktigt i vårdandet av den döende 

patienten, så att de inte kände sig 

bortglömda. En frustration som 
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sjuksköterskorna uttryckte var när 

etiska dilemman som att förlänga 

liv genom att sätta in en aggressiv 

medicinering istället för att 

fokusera på patientens livskvalitet 

och komfort när patientens utgång 

var döden. När inte rollen som 

patientens advokat kunde fullföljas 

upplevde sjuksköterskorna en 

känsla av maktlöshet. 

Johnstone, 

Hutchinson, 

Redley, 

Rawson 

Nursing Roles and 

Strategies in End-

of-Life Decision 

Making 

Concerning 

Elderly 

Immigrants 

Admitted to Acute 

Care Hospitals: 

An Australian 

Study 

2016, Australien, 

Journal of 

Transcultural 

Nursing 

Syftet med studien var 

att undersöka och 

beskriva sjuksköterskans 

roll och strategier i 

beslutsfattandet inom 

vård i livets slutskede 

samt hur de kunde ge 

patienten en god död. 

Patienterna var äldre 

invandrare som var 

inskrivna på sjukhus i 

Australien. 

Metod: Kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: 22 legitimerade 

sjuksköterskor som var 

rekryterade från olika 

hälsovårdstjänster. 

 

Datainsamling: Intervjuer 

gjordes genom telefon där 

14 öppna frågor ställdes. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades av 

professionella 

transkribenter, 

 

Analys: Datainsamlingen 

analyserades med hjälp av 

innehålls- och tematiska 

analysstrategier. 

Trots att sjuksköterskorna kände 

sig oförberedda i sin roll, utförde de 

en meningsfull vård genom att 

"göra grovjobbet", "underlätta för 

familjer", "främja förtroende" och 

"undanröja rädslor". Deltagarna 

ansåg att sjuksköterskor hade en 

viktig roll för att förebygga vad 

som ansågs vara brister i 

kommunikation och kontinuitet i 

vården. Sjuksköterskorna erfor en 

brist i utbildning inom ämnet vilket 

ledde till att de kände sig 

oförberedda att komma ut och 

jobba med beslutsfattande inom 

palliativ vård relaterat till 

invandrade i praktiken. Deras 

lösning på denna okunskap var att 

införskaffa sig kunskapen med 

hjälp av att själva erfara och lära 

sig av de olika situationerna som 

uppstod. De lärde sig även utav 
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varandras bakgrunder och kulturer 

för ökad kunskap. 

Reimer- 

Kirkham, 

Sawatzky, 

Roberts, 

Cochrane, 

Stajduhar 

‘Close to’ a 

palliative 

approach: nurses’ 

and care aides’ 

descriptions of 

caring for people 

with advancing 

chronic life‐

limiting 

conditions 

2016, Canada, 

Journal Of Clinical 

Nursing 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskor och 

vårdassistenters 

perspektiv ur ett 

palliativt 

tillvägagångssätt i en rad 

olika vårdinrättningar 

som inte är 

specialiserade på 

palliativ vård. 

Metod: Kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: 25 sjuksköterskor 

och fem vårdassistenter i 

Canada. 

 

Datainsamling: Intervjuer 

gjordes enskilt och i 

fokusgrupper. 

 

Analys: Datainsamlingen 

analyserades med hjälp av 

olika teman. 

Ett övergripande tema var att vara 

nära ett palliativt tillvägagångssätt. 

Med ett palliativt förhållningssätt 

kunde de utföra en bättre vård i 

livets slutskede. De förstod det 

palliativa förhållningssättet som en 

förlängnings av specialiserad 

palliativ vård. 

Att ha ett palliativt 

tillvägagångssätt handlade om att 

vara närvarande, bygga en relation 

och ha en känsla för när patienten 

och familjen är redo att dela med 

sig, vara lyhörd för behov. 

Sjuksköterskorna upplevde att 

bristen på tid gjorde det svårt att 

kunna engagera sig och kunna 

finnas som ett stöd fullt ut. I rollen 

som sjuksköterska i ett palliativ 

vårdande innefattade också 

symtom- och smärtlindring och 

självreflektion om attityder kring 

död och smärta. Sjuksköterskorna 

upplevde att de behövde kunskap 

om hur de skulle bemöta de 

psykiska, fysiska och spirituella 

behoven. Begränsad tid för 

interpersonell kommunikation, 

oklarheter gällande rollen och 

bristande kunskap påverkade 
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sjuksköterskans tillvägagångssätt i 

det palliativa vårdandet. 

Verschuur, 

Groot, van der 

Sande 

Nurses’ 

perceptions of 

proactive 

palliative care: a 

Dutch focus group 

study. 

2014, 

Nederländerna, 

International 

Journal of 

Palliative Nursing. 

Syftet med studien var 

att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

upplevelser av att kunna 

identifiera problem och 

önskemål från patienter 

som har ett palliativt 

vårdbehov. 

Metod: Kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: 16 sjuksköterskor 

som arbetade inom 

palliativ vård. 

 

Datainsamling: 

Deltagarna intervjuades i 

två fokusgrupper. 

Intervjuerna spelades in 

och transkriberades. 

 

Analys: Den 

transkriberade datan lästes 

flertalet gånger för att få 

en överblick av innehållet 

innan kodningen gjordes 

av två forskare. 

Fyra teman togs fram I resultatet 

vilka var “början av en proaktiv 

palliativ vård”, “kommunikation, 

stöd och guidning”, “agera 

patientens advokat” samt 

“samarbete med hälso- och 

sjukvård”. Sjuksköterskorna 

tryckte på vikten av att tidigt 

engagera sig I den palliativa vården 

som skulle ges. Det kunde ibland 

känna att den palliativa vården 

kunde sättas in för sent, när 

patienten redan är döende. De 

ansåg att vårdandet borde sättas in 

så fort som möjligt för att kunna 

bygga en relation och tillit till 

närstående och patienten för att 

kunna identifiera problem, behov 

och resurser. Sjuksköterskorna 

erfor att tidig kommunikation var 

en viktig del i vårdandet för att 

kunna prata om dödsprocessen och 

hur vårdandet ser ut i framtiden. 

Kommunikationen är även en 

process för att finna behov och 

resurser. Dock tyckte de att 

kommunikationen var en svår del 

av den palliativa vården, speciellt i 

det tidiga stadiet då patienten 

ibland inte ville prata om 
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prognosen eller död. Erfarenheter 

av att agera patientens advokat var 

att de ville se till att patienten var 

införstådd i läkaren hade informerat 

om samt att de hade fått den 

informationen de behövde. 

Sjuksköterskorna ville även se till 

att patienten fick sin röst hörd och 

att de kunde uttrycka sig när det var 

jobbigt för patienten. 

Kaasalainen, 

Brazil, 

Williams, 

Wilson, 

Willison, 

Marshall, 

Taniguchi, 

Phillips 

Nurses’ 

experiences 

providing 

palliative care to 

individuals living 

in rural 

communities: 

aspects of the 

physical 

residential setting. 

2014, Canada, 

Rural and Remote 

Health 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att utföra 

palliativ vård på i 

patientens hem med ett 

särskilt fokus på 

inverkan av 

bostadsmiljön. 

Metod: Kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: 21 legitimerade 

sjuksköterskor. 

 

Datainsamling: 

Deltagarna intervjuades 

via telefon. Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

 

Analys: Viktiga begrepp i 

datan av relevans märktes, 

kodades och 

kategoriserades sedan. 

Sjuksköterskorna beskrev hur det 

var att jobba som sjuksköterska på 

landsbygden och hur det påverkade 

deras uppfattning av sin roll. De 

beskrev hur de hade en stark 

gemenskap men som fanns men att 

systemet hade förändrat sättet att 

kunna utföra en god vård. De 

beskrev också sin roll som viktig 

genom att tillgodose patientens 

fysiska, psykiska och spirituella 

behov. 

De beskrev även svårigheterna med 

att arbeta med fysiska 

begränsningar på landsbygden som 

påverkade deras arbete i vårdandet 

av döende patienter relaterat till 

långa distanser och dåligt väder. 

Parola, Coelho, 

Sandgren, 

Fernandes, 

Apostólo 

Caring in 

palliative care: A 

Phenomenological 

Study of Nurses’ 

2018, Portugal, 

Journal of Hospice 

and Palliative 

Nursing. 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att vårda 

på en specialiserad 

Metod: Kvalitativ 

studiedesign. 

 

Urval: Nio sjuksköterskor 

Fem teman fann forskarna till 

resultatet. Dessa var “Erfarenheter 

med fokus på relationen med 

patienten och familj”, 
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lived Experiences. palliativ vårdenhet. som hade arbetat på en 

palliativ vårdenhet i minst 

1 år. 

 

Datainsamling: Intervjuer 

utifrån ett 

fenomenologiskt 

förhållningssätt gjordes 

individuellt. De spelades 

in och transkriberades. 

 

Analys: Intervjuerna 

analyseras med hjälp av 

Giorgis fenomenologiska 

beskrivande metod som 

innefattade fyra steg. 

“Erfarenheter med fokus på 

relationen till sig själv”, 

“Utmattande erfarenheter”, 

“Belönande erfarenheter” samt 

“Teamet som en stöttepelare”. 

Sjuksköterskorna erfor att 

relationen med patienten och 

familjen hade en stor betydelse för 

vårdandet och att det var olika att 

vårda palliativt än att inte vårda 

palliativt. Med det menar de att 

palliativ vård handlar om att 

patienten mår bra över sig själv 

samt att målet med palliativ vård 

inte bara handlar om smärtlindring, 

utan också att patienten till exempel 

har rakat skägg och har en bra 

självkänsla. Sjuksköterskorna erfor 

även känslan av att se till att 

patienten stod i fokus i vårdandet 

och inte att sjuksköterskorna skulle 

utgå från dem och inte endast jobba 

utifrån en rutin. Sjuksköterskorna 

belyste även vikten av att använda 

familjen som en resurs när inte 

patienten kunde tala för sig själv då 

det är dem som känner patienten 

bäst i de situationerna. Erfarenheter 

av sig själv som sjuksköterska var 

att de fick en ögonöppnare om att 

de också var sårbara och dödliga. 

Trots att sjuksköterskorna ibland 
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kunde känna en ledsamhet över att 

ibland inte kunna hjälpa erfor de en 

känsla att de kände sig behövda. 

 

 


