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Sammanfattning  

 

Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra symtom vid livshotande sjukdom och 

innefattar en helhetsvård av patienten och dess familj samt en tydlig 

vårdfilosofi. Då arbetet rymmer en hög komplexitet och sjuksköterskan 

utsätts för emotionell påfrestning i mötet med sorg och död kan 

motivationen att stanna kvar i yrket komma att ifrågasättas. 

 

Syfte:  Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och hantering av 

svårigheter inom palliativ vård. 

         

Metod:  En litteraturöversikt med analys av tio vetenskapliga artiklar har gjorts. 

Utifrån detta har två teman, upplevelser av svårigheter vid vård i livets 

slutskede samt hantering av svårigheter vid vård i livets slutskede framträtt 

med tre respektive fyra åtföljande kategorier. 

 

Resultat:  Svårigheter blev framträdande i möten med patientlidande, död och sorg 

samt i anslutning till gränssättande. Meningsskapande var ett starkt motiv i 

sjuksköterskors val att stanna inom yrket och hantera de svårigheter som 

uppstod. Ett stödjande team och tidigare erfarenheter underlättade i arbetet 

med döende människor där de ansåg emotionell balans vara viktig att finna.  

 

Diskussion: Svårigheter och dess hantering är beroende av varandra. Meningsskapande 

bildar ett sammanhang genom ökad förståelse för svårigheter och går att 

härleda till KASAM komponenten begriplighet. Resurser för att möjliggöra 

meningsskapande bidrog med hanterbarhet. Det finns anledning att betrakta 

modellen 6S som ett redskap för sjuksköterskor i hanteringen av svårigheter 

inom vård i livets slut, då säkerställandet av en god död för patienten även 

ökar möjligheten till sjuksköterskors tillfredställelse i arbetet. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, svårigheter, hantering, sjuksköterskeperspektiv, 

meningsskapande 



 

 

Abstract 

 

Background: The aim of palliative care is to alleviate symptoms that occur with life-

threatening disease and involves a holistic care of the patient and family and 

a clear philosophy of care. As the work holds a high complexity and the 

nurse is exposed to emotional strain in the meeting with bereavement and 

death, the motivation to stay in the profession can be compromised.  

 

Aim:  The aim of this study is to describe nurse‟s experiences and management of 

difficulties in palliative care.  

 

Method:  A literature overview containing an analysis of ten scientific articles has 

been done. Out of this two head themes emerged, experiences of difficulties 

in end of life care and managing difficulties in end of life care. Three and 

four subcategories came out of the two head themes.  

 

Result: Difficulties were prominent in the meeting with patient suffering, death and 

bereavement and in accession to limit setting. Finding meaning where a 

strong motive to nurses choice to stay in the profession and managing 

difficulties that occurred. A supportive team and past experiences facilitated 

the work with dying people where finding an emotional balance were 

important. 

 

Discussion: Difficulties and its management is interdependent. Finding meaning create 

coherence through increased understanding towards difficulties and is 

possible to trace to the component comprehensibility in Sense Of Coherence 

(SOC). The resources to enable finding meaning contributed to 

manageability. There is reason to consider the model of 6S as a tool for 

nurses in the management of difficulties in end of life care, since ensuring 

of a good death increases the possibility of work satisfaction for the nurses.  

 

Keywords:  Palliative care, difficulties, finding meaning, nurse perspective, management 
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Förord 

Under två månader har detta arbete upptagit det mesta av vår uppmärksamhet och tid. Efter 

hårt slit och gott samarbete är denna litteraturöversikt resultatet. Under resans gång har vi fått 

en djupare kunskap kring palliativ vård och hoppas kunna ge er läsare en inblick i detta. Vi 

vill tacka våra förstående nära och kära och även rikta ett stort tack till Lars Andersson för 

handledning under arbetsprocessens gång.  

   Isabella Fredriksson och Therese Nilbrink  

Ersta Sköndal Högskola, April 2012 
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1. Inledning 

Som sjuksköterska ställs man inför många olika situationer som man tidigare inte varit i 

kontakt med. Under den palliativa placeringen blev detta accentuerat i form av känslor kring 

hur man kan göra för att på bästa sätt lindra patienters och anhörigas lidande. Aspekter som 

kommunikation, medicinsk teknik, relationen mellan effektivitet i arbetet och att ta sig tid för 

reflektion kring och med patienten, bristande erfarenhet, egen rädsla inför döden och oro för 

att felbehandla patienten, är alla områden som kan skapa känslor av osäkerhet och stress.  

Tankar om hur man kan hantera de olika känslomässigt laddade situationerna som 

uppkommer i mötet med lidande och döende patienter växte fram. Hur kommer det sig att 

sjuksköterskor inom palliativ vård klarar av att stanna inom ett till synes emotionellt 

påfrestande arbete?  

 

2. Bakgrund 

För att kunna få en bild av vad palliativ vård är och hur det kan vara att arbeta som palliativ 

sjuksköterska ges nedan en översikt kring detta.  

 

2.1 Palliativ vård – en definition 

Varje år dör ca 90 000 personer i Sverige och denna siffra har varit relativt konstant de senaste 

tio åren. Lite drygt 60 procent av de avlidna är 80 år eller äldre och den vanligaste orsaken är 

hjärt- och kärlsjukdomar, varpå tumörsjukdomar och övriga sjukdomar följer (Socialstyrelsen, 

2006). Länge har benämningen på den vård som ges till döende människor varit terminal vård, 

vilket från omkring 1987 och framåt har kommit att ersättas med begreppet palliativ vård. 

Ordet palliativ kommer från den latinska termen pallium som i svensk översättning motsvarar 

mantel, där manteln symboliserar de lindrande åtgärder som ges inom sjukvården i Sverige 

(Beck-Friis & Strang, 2005, s.13).  

 World Health Organisation [WHO] (1998) beskriver palliativ vård som ett förhållningssätt 

som vidtas i form av aktiv helhetsvård av patient och dennes närstående vid livshotande 

sjukdom genom att förebygga och lindra symtom i ett tidigt skede. Enligt WHO syftar 

palliativ vård till att förbättra livskvalitet för patient och närstående och inkluderar såväl 

fysiska, psykosociala och andliga aspekter. Den palliativa vården innefattar bland annat att 

man bekräftar livet och ser döden som en naturlig process där erbjudandet av stöd till patient 
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och närstående betonas. Vården syftar varken till att förlänga sjukdomsförloppet eller att 

förkorta det (WHO, 1998).  

 Mycket av den litteratur som berör palliativ vård är fokuserad på palliativ cancervård. 

Trots detta innebär det inte att palliativ vård endast är applicerbar på cancersjuka. Beck-Friis 

och Strang (2005, s.13) skriver att palliativ vård även går att tillämpa på människor med andra 

sjukdomar som exempelvis demenssjukdom. På de palliativa enheter som finns i Sverige har 

merparten av patienterna en cancerdiagnos men upp till en tredjedel har andra diagnoser. En 

anledning till att man ofta glömmer bort de diagnoser som inte är maligna kan vara att det är 

svårt att se en tydlig tidsaspekt på sjukdomsförloppet (Strang, 2005, s. 165). Den palliativa 

vården har ingen tidsbegränsning och kan pågå under en längre period (Socialstyrelsen, 2006).  

 

2.2 Den palliativa vårdfilosofin 

Som nämnt ovan handlar den palliativa vården om en aktiv helhetsvård och det kan härledas 

till att vården inte riktar in sig på enskilda insatser. Denna typ av aktiva helhetsvård bygger på 

en vårdfilosofi med syftet att skapa förutsättningar för livskvalitet för patienten när 

sjukdomen inte längre är möjlig att bota (Beck-Friis & Strang, 2005, s.13).  

 

2.2.1 De fyra hörnstenarna i palliativ vård och de sex S:n 

För att ge en tydligare bild av vad den palliativa vården innefattar har Socialstyrelsen (2011) 

upprättat fyra riktlinjer i palliativ cancervård vilka är samarbete, kommunikation, stöd till 

patient och anhörig samt symtomlindring. Med symtomlindring menas att man ska ha en god 

kontroll av patientens symtom som innefattar bland annat illamående, smärta, ångest och oro. 

Samarbete ska ske mellan alla de yrkeskategorier som är involverade i vården av patienten 

och stödet till patienten och närstående är av stor vikt för en god vård. Det är viktigt att stödja 

och lyssna till de närstående då de oftast är djupt involverade i vården och behöver vara med i 

planeringen av hur den går till (a.a.). En förutsättning för att kunna ge god palliativ vård är att 

kommunikationen fungerar mellan både patient, närstående och arbetskollegor 

(Socialstyrelsen, 2006).  

Grunden i den palliativa vården har sin utgångspunk i patientens individuella behov och 

önskningar i livet slutskede (Socialstyrelsen, 2004). Ternestedt, Andershed, Eriksson och 

Johansson (2002) har utvecklat en palliativ vårdmodell som avser att främja en god död för 

patienten. Modellens byggstenar utgörs av sex omvårdnadskriterier vilka motsvaras av: 

Symtomkontroll, en optimal lindring av patientens symtom relaterat till dennes egna 
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önskningar och behov. Självbestämmande, stödja patienten till att vara så delaktig som 

möjligt i sin vård baserat på dennes egna önskningar och behov. Sociala relationer, stödja 

patienten i att bevara viktiga sociala relationer och möta vänner och familj baserat på dennes 

egna önskningar och behov. Självbild, bibehålla en bild av vem patienten är och vad som är 

viktigt i livet utifrån dennes individuella bild av sig själv. Syntes, främja patientens möjlighet 

att skapa och se en mening med det levda livet i ett helhetsperspektiv utifrån dennes egna 

önskningar och behov. Samtycke att dö, stödja patienten i att acceptera att döden är nära 

förestående utifrån dennes egna önskningar och behov. 

Dessa omvårdnadskriterier som benämns 6S, har sin grund i den amerikanske psykiatern 

Avory Weismans tidigare forskning kring en människas döende och död och kan härledas till 

de frågor han formulerade för att utvärdera och säkerställa huruvida en god död hade 

uppnåtts. Modellen som utvärderingsverktyg för patientens sista tid i livet kan betraktas som 

ett generellt kriterium då människor önskar att: få respekteras för vilka de är utifrån 

individuella förutsättningar, vara oberoende, bevara sociala relationer och summera sitt liv 

(Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002). 

 

2.2 Hospice 

Hospice som begrepp kommer från det latinska ordet hospitum vilket härrör från härbärge för 

pilgrimer eller fattiga och sjuka. Dame Cicely Saunders anses vara den moderna 

hospicerörelsens grundare och år 1967 startade hon S:t Christopher´s Hospice i London. Till 

skillnad från den tidigare hospicefilosofin har den moderna hospicefilosofin inte den kristna 

tron i förankring som en förutsättning för att vårda svårt sjuka och döende. Grunden kan 

exempelvis ligga i en humanistisk människosyn och drivkraften är att förbättra vården för de 

svårt sjuka och döende (Ternestedt, 1994, s.6-7).  

 Målet med hospicevård är ökad livskvalitet för den sjuke och dennes familj vilket nås 

genom att: arbeta i team, erbjuda vård i en miljö lik hemmet, se den sjuke i ett sammanhang 

och ge optimal symtomlindring på alla plan (Eckerdahl, 2005, s.187). Cicely Saunders talade 

om fyra olika typer av smärta; fysisk, psykisk, social och andlig. Hospicefilosofin har en 

grundtanke om att belysa dessa fyra typer av smärta vilket lett till att ett vårdteam ska bestå av 

personer med kompetens att lindra ur alla dessa fyra aspekter. Teamet som vårdar den döende 

har även ansvar för att stödja dennes familj (Eckerdahl, 2005, s.188).  
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2.3 Att arbeta inom palliativ vård  

Att arbeta inom palliativ vård innebär att möta människor som står inför en avgörande 

livssituation och det förväntas av personalen att professionellt kunna hantera denna situation 

som kan vara komplex (Socialstyrelsen, 2006). Personlig mognad, omvårdnadskompetens, 

medicinsk kunskap och kunskaper om hur människor kan reagera i krissituationer behövs för 

att kunna ge en god palliativ vård. Då olika typer av kompetenser är viktiga för att kunna 

uppnå en helhetsvård av patienten krävs ett gott samarbete mellan yrkesgrupperna (a.a.).  

 Som sjuksköterska inom palliativ vård måste arbetet definieras utefter det kontext som 

sjuksköterskan befinner sig i. Situationen kan se mycket olika ut beroende på om arbetet 

bedrivs på en vårdavdelning, på ett kommunalt boende eller i primärvården. Gemensamt för 

sjuksköterskan inom denna vård oavsett verksamhetsområde är en strävan efter att handla och 

agera efter patientens och anhörigas intressen i största möjliga mån (Friedrichsen, 2005, s. 

377). Den palliativa sjuksköterskan måste ha bredd i sitt yrkesutövande liksom djup i sitt 

synsätt, då vård i livet slutskede involverar avancerad medicinsk teknik för att åstadkomma 

symtomlindring såväl som handlingsberedskap inför aktualiserande av existentiella livsfrågor 

(Friedrichsen, 2005, s. 378).  

I en studie av Georges, Grypdonck och Dierckx de Casterle (2002) beskrivs 

sjuksköterskors upplevelser av att jobba inom palliativ vård utifrån två olika ståndpunkter. 

Dels som en strävan efter att tillämpa ett välorganiserat vårdvetenskapligt och för 

verksamheten ändamålsenligt förhållningssätt som sköterska samt som en strävan efter att öka 

patientens välbefinnande. Centrala teman som framkom ur sköterskornas egna upplevelser av 

arbetet var utvecklingen av ett för sjuksköterskan professionellt och distanserat 

förhållningssätt, strävan efter objektivitet, att arbeta uppgiftscentrerat, undvika emotionell 

stress och att arbeta i enlighet med lagar och förordningar. Beträffande patientaspekten 

framträdde uppfattningar som var av betydelse för arbetet. Dessa var bland annat att öka 

patienters välbefinnande, inta en ödmjuk hållning, uppmärksamma patienters upplevelser, 

finnas tillgänglig, vara lyhörd och eftertänksam samt försök till att acceptera och hantera 

emotionella påfrestningar (a.a.).  

 

2.3.1 Valet att stanna inom palliativ vård 

Motivationen till att arbeta inom palliativ vård ifrågasätts ibland då arbetet omfattar att ofta 

behöva konfronteras med lidande och död. Friedrichsen (2005, s. 378) skriver att 

sjuksköterskeyrkets främsta uppgift inte handlar om att rädda liv utan att stötta och stärka den 
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sjuke oavsett var i livet människan befinner sig. Meningsfullhet och utmaning beskrivs därför 

som återkommande motiv som framförts av sjuksköterskor till valet att arbeta inom palliativ 

vård (a.a.).  

 Enligt Radziewicz (2001) kan motivationen till yrket komma från olika håll och uttryckas 

som ett mål och djupt liggande behov att göra skillnad, lindra lidande eller att ge och motta 

kärlek. Sjuksköterskorna i Evans och Hallets (2007) studie uppgav att upplevelser av lindrat 

patientlidande var en viktig motivationsfaktor i vårdandet av döende människor.  

 

2.3.2 Påfrestningar inom palliativ vård 

Österrikaren Hans Seyle grundade det biologiska begreppet stress. Det sägs att Seyle antog 

ordet stress från engelskans strain, som betyder påfrestning. Seyle talade om stress som en 

abstraktion som är svår att iaktta och menar att stress utgörs av den minsta gemensamma 

nämnaren i reaktionen på belastning och påfrestning (Levi, 2005, s.57-58). Påfrestningar som 

kan leda till stress kallas för stressorer. Levi (2005, s.60-63) beskriver bland annat stressorer 

som en dålig passform mellan människa och miljö. Intensiva känslomässiga och psykologiska 

upplevelser tillhör den palliativa vårdens natur. Inom palliativ vård är den känslomässiga 

anknytningen som utvecklas mellan patient och vårdare avgörande för hur vårdandet kommer 

att gestalta sig. Detta ger den känslomässiga komponenten en särställning vid betraktande av 

stressorer för sjuksköterskan (Mc Williams, 2004).  

McWilliams menar att arbetet som sjuksköterska inom palliativ vård har stora likheter med 

det yrkesmässiga arbetssätt som psykologer och psykoterapeuter utövar med avseende på den 

starka känslomässiga kontakten som skapas mellan sjuksköterska och patient. Radziewicz 

(2001) skriver om att arbeta nära döden även kunde väcka tankar om den egna dödligheten. 

För de flesta sjuksköterskorna upplevdes det som svårast om patienten var ung, när relationen 

med patienten var speciellt nära, om flera dödsfall i följd inträffade och vid ineffektiv 

symtomkontroll (a.a.). Gemensamt för de studier som belyser stress inom palliativ vård är att 

flertalet (Sherman, 2004; McWilliams, 2004; Radziewicz, 2001) nämner den känslomässiga 

påfrestningen vara av stor vikt. Sherman (2004) belyser att om den vårdande sjuksköterskan 

utsätts för stress och ohanterbara känslomässiga situationer kan vården av patienten komma 

att påverkas negativt och McWilliams (2004) nämner att obearbetad stress hos sjuksköterskan 

kan leda till en oprofessionell vårdrelation och därmed en sämre patientvård. 
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3. Problemformulering 

I sjuksköterskans dagliga arbete kring vården av människor i livets slutskede behövs en 

medvetenhet finnas inför att möta det oförutsägbara och en beredskap inför att tvära 

känslomässiga skiftningar hos både patienten och de närstående kan förekomma. I 

vårdrelationen som utvecklas mellan sjuksköterska och patient har sjuksköterskan en stor 

plats i patientens sista tid i livet för bemästra sin svåra situation. För att hantera de 

påfrestningar som arbetet innebär i form av dagligt möte med lidande och död krävs att 

sjuksköterskan hittar vägar för att bevara sitt eget välbefinnande på och utanför arbetet.  

Dåligt hanterade situationer och obearbetade påfrestningar kan leda till utbrändhet och en 

sämre patientvård. Därav är en djupare förståelse av sjuksköterskors upplevelser av 

svårigheter men också hur de hanterar dessa viktigt att belysa.   

 

4. Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser och hantering av svårigheter inom palliativ 

vård. 

 

5. Frågeställningar 

 Vilka är svårigheterna inom palliativ vård? 

 Hur hanteras svårigheterna inom palliativ vård?  

 

6. Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt för resultatdiskussion har vi valt den medicinske sociologen 

Aaron Antonovskys begreppsmodell Känsla Av SAMmanhang (KASAM). Antonovsky  

föddes år 1923 i Brooklyn och efter tidigare studier vid Brooklyn College följde studier vid 

den Sociologiska Institutionen vid Yale där han kom i kontakt med medicinsk sociologi. År 

1955 blev Antonovsky fil doktor i sociologi och 1960 emigrerade han och hans fru till Israel 

där han fick en tjänst vid Israel Institute for Applied Social Research belägen i Jerusalem. Han 

startade där efter några år ett forskningsprojekt med Judith Shuval gällande hälso-och 

sjukvårdsinstitutionens funktioner (Antonovsky, 2005, s. 12-13). Antonovsky dog 1994, då 

som en respekterad internationellt känd medicinsk sociolog (Antonovsky, 2005, s. 11.). 
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6.1 KASAM  

Antonovsky (2005) definierar begreppet KASAM som:  

 

”en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig men 

dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög sannolikhet för att saker 

och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig” (Antonovsky, 2005, s. 17). 

 

6.1.1 Begreppets beståndsdelar 

Antonovsky (2005, s. 43) delar in begreppet KASAM i tre centrala komponenter som han 

benämner begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

 Begriplighet syftar enligt Antonovsky till i vilken grad man upplever att inre och yttre 

stimuli är sammanhängande och greppbar i kontrast till kaotisk. En hög känsla för 

begriplighet hos en individ förklaras som dennes förmåga att kunna förutsäga stimuli i 

omgivningen vilka ännu inte ägt rum och göra dem begripliga i de sammanhang de kommer 

oväntat (Antonovsky, 2005, s. 44). Detta kan illustreras med exempel som död, krig eller 

misslyckanden.  

 Hanterbarhet definierar Antonovsky (2005, s. 45) som i vilken utsträckning människan 

upplever sig ha resurser att möta de krav som ställs i samband med exponering från stimuli. 

Resurser kan i sammanhanget utgöras av individens medfödda och förvärvade förmågor eller 

de resurser beroende av behöriga andra i form av närstående, kolleger, Gud eller historien. En 

hög känsla av hanterbarhet hos en individ medför att denne inte kommer att betrakta sig som 

ett offer för omständigheterna vid problem. Acceptans kring att svåra situationer och 

händelser existerar och inträffar i livet föreligger hos människan, men en inre medvetenhet 

om att man kommer att hämta sig från sorgen finns (a.a.).  

 Meningsfullhet beskriver Antonovsky (2005, s. 45) som KASAM begreppets 

motivationskomponent och syftar på i vilken utsträckning en människa upplever att livet har 

en känslomässig mening och anser att utmaningar kan ha en stimulerande inverkan eller vissa 

problem i livet vara värda att lägga ner passion och engagemang i.   

6.1.2 Förhållandet mellan begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet 

Antonovsky (2005, s. 48) beskriver att det råder dynamiska samband mellan KASAMs 

ingående komponenter, där han anser den motiverande komponenten meningsfullhet vara den 

viktigaste. En hög begriplighet i kombination med en låg hanterbarhet skapar svårigheter vid 
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anpassning till förändring hos individen. Antonovsky (2005, s. 49) menar att hur välanpassad 

denne kommer att uppleva sig i relation till förändringen kommer att bestämmas av känslan 

av meningsfullhet då ett genuint engagemang och en upplevd förståelse för situationens 

problematik kommer att skapa en stark motivation och ett sökande efter de resurser som 

saknas. När individen istället upplever sig ha bra förståelse för situationen och anser sig ha 

resurser att möta kraven men saknar känsla av mening för uppgiften, kommer förståelsen 

minska och kontrollen över resurserna att avta (a.a.). Antonovsky (2005, s. 50) argumenterar 

för att den näst viktigaste komponenten i KASAM begreppet bör vara begriplighet eftersom 

hög hanterbarhet förutsätter förståelse. För att en människa på ett framgångsrikt sätt ska 

kunna hantera sina problem hävdar Antonovsky därmed att man måste betrakta KASAM 

begreppet i sin helhet (a.a.).  

 

6.1.3 Gränsbegreppet 

Enligt Antonovsky (2005, s. 50) sätter varje människa upp gränser för vad som anses vara 

viktigt och meningsfullt i det egna livet. Företeelser som faller utanför dessa gränser och 

uppfattas som oviktiga behöver inte framstå som begripliga eller sammanhängande för att en 

människa per definition ska betraktas ha en stark KASAM. Detta kan exemplifieras med 

ointresse i politik, avsaknad av kunskap kring kultur och religion eller praktiska färdigheter 

(a.a.).  

 Trots att olika människor sätter gränser med varierande snävhet menar Antonovsky (2005, 

s. 51) att fyra områden är universella att inkluderas i alla människors sfärer som viktiga: de 

egna känslorna, relationer till ens nära, den huvudsakliga sysselsättning samt existentiella 

frågor som berör död, konflikter och tillkortakommanden. 

Antonovsky (2005, s. 52) talar även om gränsdragning som en strategi som människor tar till 

för att undvika problem. Genom att begränsa betydelsen av ett område där kraven börjar bli 

obegripliga bevarar på detta sätt en människa med stark KASAM sin bild av en 

sammanhängande värld. När hon i detta sammanhang dessutom vidgar sin syn till andra 

områden som kan betraktas vara viktiga istället för det obegripliga menar Antonovsky att en 

redan stark KASAM hos personen även kan förstärkas (a.a.). 
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7. Metod 

7.1 Litteraturöversikt 

Arbetsmetoden som använts till examensarbetets utformning har varit en litteraturöversikt. En 

litteraturöversikt används för att kartlägga kunskapsläget inom ett visst område och bygger på 

ett urval av relevanta vetenskapliga artiklar som söker svar på den valda frågeställningen. 

Analys utifrån en sammanställning av litteratur kan bidra med kunskap som kan komma att 

påverka det praktiska vårdarbetet och belyser även ytterliggare forskningsbehov (Segesten, 

2006, s. 87). Segesten beskriver hur valet av problemområde vid en litteraturöversikt bör ha 

övervägts vara av intresse för forskning sedan tidigare ur både ett kvantitativt och kvalitativt 

perspektiv.  

 

7.2 Litteratursökning 

7.2.1 Databaser och sökord  

CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), MEDLINE (Medical 

literature On-Line) och Nursing & Allied Health Sourse är de databaser som använts vid 

sökningen av artiklar. CINAHL är en viktig databas för sjuksköterskor och inkluderar i stort 

sett alla engelskspråkiga omvårdnads- och sjukvårdstidskrifter. MEDLINE anses i stort vara 

den primära källan till biomedicinsk litteratur och täcker 5000 medicin, omvårdnads- och 

hälsotidskrifter som är publicerade i ungefär 70 länder (Polit & Beck, 2010, s. 176-177). 

 Huvudsökorden vi använde oss av var palliative care och nurse varpå orden experience, 

work, impact, difficulties, caring for dying people, end of life care, resilience, perspective, 

dying, death och meaning användes i olika kombinationer. En anpassning av sökorden och 

dess kombination fick göras då sökresultatet ansågs vara för snävt eller för brett. Även 

begränsningar med sökordet NOT children har gjorts. Sökningar av artiklar har sammanställts 

i en matris (Bilaga 1).   

 

7.2.2 Urval  

För att besvara våra frågeställningar gjordes en litteratursökning i två steg. Med utgångspunkt 

i intresseområdet palliativ vård och stress gjorde först en inledande litteratursökning i de ovan 

nämnda databaserna för att skapa en översikt kring vad tidigare vetenskaplig litteratur 

presenterat inom forskningsfältet. Friberg (2006, s. 119) skriver att en inledande 

litteratursökning är nödvändig för att lägga en grund för problemformulering och ett 
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kommande syfte. För att bygga en bakgrund runt ämnesvalet användes förutom vetenskapliga 

artiklar även litterära verk och rapporter.  

 I det andra steget i sökprocessen gjordes ett urval av forskningsartiklar som ansågs väl 

lämpade för att besvara arbetets syfte. Abstrakt och titel på artikeln lästes för att göra ett första 

urval och fokus lades främst på de artiklar där titeln på något sätt hänvisade till 

litteraturöversiktens syfte. Vi har valt att inkludera artiklar som förutom sjuksköterskan har 

belyst hela det palliativa vårdteamets tankar eftersom vi anser att teamets funktion utgöra en 

betydande och integrerad roll inom den palliativa vården. Synpunkter från palliativa 

teammedlemmar har refererats till som deltagare och teammedlemmar under 

resultatsektionen i denna litteraturöversikt.  

 Efter översiktsläsning gjordes en ytterliggare gallring av artiklarna där de tio 

resultatartiklarna valdes ut. Endast vetenskapliga artiklar vilka redovisat sammanfattning, 

syfte, inledning, bakgrund, metod, resultat, diskussion och etiska överväganden har använts i 

denna litteraturöversikt som grund för dataanalys. 

Valet mellan kvantitativ och kvalitativ metod i forskningsstudier avgörs av vilka frågor 

eller problem som står i fokus för forskaren (Olsson & Sörenssen, 2011, s. 18). Då vi i denna 

litteraturöversikt avser att beskriva ett fenomen ur ett sjuksköterskeperspektiv gjordes ett 

urval av kvalitativa studier som utgångspunkt för att besvara våra frågeställningar: Vilka är 

svårigheterna inom palliativ vård? och Hur hanteras svårigheterna inom palliativ vård?  

För att säkerställa att studierna varit vetenskapligt granskade användes peer reviewed som 

begränsning. Sökningen av artiklarna var begränsade till årtalen 2000-2012, dock har en äldre 

artikel från 1998 tagits med då vi ansåg att den hade hög relevans för att besvara syftet med 

denna litteraturöversikt. Begränsning till språken engelska, svenska, norska och danska samt 

begränsning till fokus på vuxna har gjorts. Friberg (2006, s. 75) skriver om att valda texter att 

analysera ska presenteras i en översiktlig tabell och vi har sammanfattat artiklarna i en 

resultatmatris (Bilaga 2). 

 

7.3 Analys  

Analys av studierna har gjorts i två steg enligt Friberg (2006, s. 121). Det första steget 

innefattar genomläsning av artiklarna flera gånger för att bilda sig en uppfattning om vad de 

handlar om och det andra steget innefattar sökandet av likheter och skillnader i resultatet.  

Då samtliga artiklar skrivits på engelska har de översatts till svenska med hjälp av lexikon och 

översättningssidor på Internet för att underlätta jämförelsen. Även om stor noggrannhet har 
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beaktats vid översättningen har en viss tolkning naturligt förekommit relaterat till olikheter i 

meningsbyggnad mellan språk. 

 Varje artikel har som helhet lästs igenom noggrant av oss båda med särskilt fokus på 

resultatdelarna för att säkerställa en korrekt tolkning och översättning av materialet. 

Djupläsningen gav oss inledningsvis en första uppfattning av framträdande teman och 

kategorier. En ytterliggare jämförelse mellan artiklarnas resultat gjordes via en 

sammanställning av rådata varpå det som uppfattades som ett genomgående tema kodades för 

att förenkla analys och resultatsammanställning. Kodningen gjordes genom att likvärdiga 

meningsbärande enheter i resultatet placerades under samma stycke. Resultaten har tillsist 

sammanställts under slutgiltiga teman och kategorier, då det är ett bra sätt att presentera 

kvalitativa artiklar (Friberg 2006, s. 122).  

 

7.4 Forskningsetiska överväganden 

Forsman (1997, s. 12) menar att det finns regler inom forskningsetik att förhålla sig till för att 

på så sätt säkra tillförlitligheten i forskningsresultatet. Några av dessa är att inte förfalska 

data, plagiera texter och att författarskapet tydligt framgår (Forsman, 1997, s. 12). 2008 

infördes nya regler beträffande forskningsetik, där forskningskommittéerna nu heter 

etikprövningsnämnder och innebär att de forskningsetiska bedömningarna är obligatoriska 

enligt lag (Olsson & Sörensen, 2011, s. 86). Vid genomgång av artiklarna till denna 

litteraturöversikt har vi därför kontrollerat att alla artiklar har varit etiskt godkända.  

 För uppnå kraven för en tillförlitlig litteraturöversikt har vi vidtagit vissa åtgärder såsom 

att noggrant bearbeta litteratur med avseende på innehållsanalys för ett bevarat 

tolkningsfokus, använt oss våra egna ord vid återgivning av fakta samt använt oss av lexikon 

vid översättning av engelska artiklar. För att inte färga resultatet av studien har vi som 

författare synliggjort vår förförståelse kring ämnet genom att skriva ner och utvärdera tidigare 

erfarenheter och kunskaper kring palliativ vård och svårigheter. En överenskommelse har 

slutits att inte bortse från studier som inte svarar till våra förväntningar. Under hela 

skrivprocessens har en strävan efter ett objektivt förhållningssätt vidtagits.  
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8 Resultat 

Efter analysering och jämförande av studiernas resultat framträdde två huvudteman: 

Upplevelser av svårigheter vid vård i livets slutskede samt Hantering av svårigheter vid vård i 

livets slutskede och under huvudtemana har tre respektive fyra kategorier framställts. 

 

8.1 Upplevelser av svårigheter vid vård i livets slutskede 

Detta tema har delats upp i tre kategorier: Upplevelser av patientlidande, Upplevelser av död 

och sorg samt Oförmåga att kunna sätta gränser.  

 

8.1.1 Upplevelser av patientlidande 

Sjuksköterskors möten med patientlidande framträder i flera studier (Hegarty, Breaden, 

Swetenham & Grbich, 2010; White, Wilkes, Cooper & Barbatos, 2004; Meave, 1998). 

Sjuksköterskorna berättar om det olindrade patientlidandet och hur de lider med patienten och 

dennes familj (White, Wilkes, Cooper & Barbatos, 2004). Patientens lidande beskrivs av dem 

som en obekväm och svår situation som de helst vill undvika och känner sig maktlösa inför. 

De var överlag mer bekväma med hantering av fysiskt lidande eftersom det ofta beskrevs som 

lättare att behandla än annat lidande, som exempelvis av existentiell eller emotionell art. Vid 

mötet med olindrat lidande kunde en känsla av hjälplöshet, frustration, oro, sårbarhet och en 

överväldigande känsla att misslyckas uppkomma. De påfrestningar som uppkom i samband 

med vårdandet av en döende patient kunde hos sjuksköterskorna yttra sig som gråt, stress, 

depression och tankar kring dödshjälp (a.a.). 

 I Hegarty, Breaden, Swetenham och Grbichs (2010) studie talar sjuksköterskorna om en 

dålig förberedelse inför att svårt lidande existerar och att det inte alltid går att lindra. Det 

kunde vara svårt att inse att trots att man gjort allt man kunde för patienten stod det inte i ens 

makt att kontrollera allt (a.a.). Sjuksköterskorna i Meaves (1998) studie berättar om starka 

känslor kring lidande och smärta. En sjuksköterska uttryckte även en önskan att kunna rädda 

patienten från tillståndet av lidande och smärta. En annan sjuksköterska uttryckte att det 

gjorde ont att se lidande och smärta hos patienten och att en känsla av instängdhet och oro då 

infann sig (a.a.).  

 Vissa sjuksköterskor i White, Wilkes, Cooper och Barbatos (2004) studie hade förmågan 

att kunna sätta gränser för hur mycket det lät lidandet påverka sitt privatliv, medan andra fann 
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detta svårare. När en personlig koppling mellan sjuksköterskan och patienten kunde 

tydliggöras var påverkan av det olindrade lidandet större (a.a.).  

 

8.1.2 Upplevelser av död och sorg  

Sjuksköterskorna i Barnard, Hollingum och Hartfiels (2006) studie beskrev att när en patient 

dog var det inte bara familjen som drabbades av sorg utan även sjuksköterskan och teamet. De 

genomgick en sorgeprocess som utlöstes utifrån den relationen de byggt upp med patienten 

och de närstående. Dessa intensiva relationer kunde göra att sjuksköterskan ibland kom att 

hamna i sårbara situationer (a.a.). Arbetet med döende människor har en stor påverkan på 

sjuksköterskan och formar deras eget sätt att leva (Barnard, Hollingum, & Hartfiel, B, 2006; 

Sinclair, 2011). I Sinclairs (2011) studie reflekterade majoriteten av deltagarna över deras 

egen framtida död och döende vilket var ett resultat av att vårda döende människor.  

Det berättades om flera möten med den fula bilden av döden (Sinclair, 2011). Synen, 

lukten och det hårda med döden där allt från stora öppna sår till slemfylld hosta kunde 

inkräkta på den lugna och fina bilden av döden. Fler bidragande faktorer till den fula döden 

var försämring av tillstånd bortom det fysiska som inkluderade emotionella, sociala och 

spirituella aspekter av lidande där en känsla av att uppnå fridfullhet och hitta mening och 

försoning var ouppnåelig inom tidsramen. Denna typ av död var svår och blev extra 

problematisk då det i vissa fall inte fanns några anhöriga med i bilden. Även om den fula 

döden var mindre frekvent än den lugnare och fina döden satte den lika stort avtryck hos 

deltagarna (Sinclair, 2011). I en studie av Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström 

(2010) uttrycktes svårigheter och frustration kring medvetenhet om begränsningar i vad 

sjukvården kunde göra beträffande en patients hälsa. Denna frustration grundade sig i att de 

inte kunde hjälpa en döende patient. Ledsenhet och sorg uttrycktes särskilt då 

sjuksköterskorna uppgav sig kunna känna identifikation med patientens situation, när denne 

var i samma ålder exempelvis (a.a.). 

 

8.1.3 Oförmåga att kunna sätta gränser  

I det dagliga arbetet med patienter som brottas med existentiella frågor och funderingar kunde 

det vara svårt att sätta gränser för sjuksköterskorna i Ablett och Jones (2007) studie. De 

uttryckte att situationer där det förekom identifikation med en patient eller situationer som var 

lika sjuksköterskans egen verklighet var särskilt svåra att hantera. En sjuksköterska uttryckte 

att man bryr sig om vissa personer mer och att man kunde bli upprörd och känna påtaglig sorg 
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över dem. Även då alla sjuksköterskor i studien var medvetna om att det var viktigt att kunna 

sätta gränser kunde det vara svårt i vissa situationer (a.a.). Denna medvetenhet uttrycktes även 

av sjuksköterskorna i Barnard, Hollingum och Hartfiels (2006) studie och att det ibland inte 

gick att distansera sig sitt arbete med döende människor. När känslor av ledsenhet och sorg 

kom över dem gick vissa hem och grät vilket sågs som en del i upplevelsen av att vara 

palliativ sjuksköterska (a.a.). Vissa sjuksköterskor i White, Wilkes, Cooper och Barbatos 

(2004) studie talade om att de ibland inte kunde skaka av sig händelser och då tog med dessa 

hem genom att grubbla och tänka. En sjuksköterska nämnde även att ta en drink när man kom 

hem efter arbetet för att klara av dagen, även om detta inte nödvändigtvis var bra (a.a.).  

För att rädda sig själva uttryckte teammedlemmarna i Blomberg och Sahlberg-Bloms (2007) 

studie att inte komma för nära en patient, men att det var något man lärde sig genom att man 

tidigare begått det misstaget. Iranska sjuksköterskor i Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och 

Häggströms (2010) studie arbetade individuellt och hade svårt att sätta gränser i 

vårdrelationen, vilket resulterade att de ibland tog på sig patienternas ekonomiska bördor. 

Detta togs i uttryck vid bland annat resor för patient och närstående till och från sjukhus (a.a.).  

 

8.2 Hantering av svårigheter vid vård i livets slutskede 

Detta tema har delats upp i fyra underkategorier: Emotionell balans, Tidigare personliga och 

professionella livserfarenheter, Vikten av det palliativa vårdteamet samt Meningsskapande. 

 

8.2.1 Emotionell balans 

Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) beskriver i sin studie att det palliativa teamet 

balanserade mellan närhet och distans för att hantera svåra situationer och att det var viktigt 

att kunna sätta gränser för att inte komma för emotionellt nära. För att kunna överleva 

känslomässigt i ett sådant arbete ansåg sjuksköterskorna i White, Wilkes, Cooper och 

Barbatos (2004) studie att man måste kunna släppa arbetet efter arbetsdagen och inte ta med 

sig det hem, vilket även sjuksköterskorna i Barnard, Hollingum och Hartfiels (2006) studie 

nämner. Sjuksköterskorna beskriver ett behov av att sätta gränser när det kommer till arbetet, 

med målet att inte låta svåra situationer påverka privatlivet och familjen (a.a.) I Ablett och 

Jones (2007) studie framhåller sjuksköterskorna vikten av att bevara en hälsosam balans i 

arbetet och ett gott socialt nätverk. För att verkligen kunna hjälpa en patient ansåg 

sjuksköterskorna i Hegarty, Breaden, Swetenham och Grbichs (2010) studie förmågan att 

distansera sig som väsentlig. De talade om att tillåta sig själva att ta ett steg tillbaka och se 
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situationens möjligheter samt begränsningar vid mötet med lidande och inte gripas av panik 

(a.a.).  

  Det palliativa teamet i Blomberg och Sahlberg-Bloms studie (2007) betraktade lärandet att 

sätta gränser och inte bli för privat i mötet med patienter och anhöriga som något som kom 

med erfarenhet av arbetet. Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt och Häggström (2011) 

beskriver hur sjuksköterskorna med tiden lärde sig erfara smärtsamma ögonblick och inte 

undfly dem. Detta ledde till att de lärde sig balansera mellan närhet och distans till den 

döende och familj (a.a.). Hegarty, Breaden, Swetenham och Grbich (2010) skriver att vårdare 

inom palliativ vård känner att det krävs färdigheter för att balansera privatliv och arbete samt 

begränsa orealistiska förväntningar.  

  Gränssättandet ansågs som viktigt men även närheten med patient och familj betonades. 

Genom att beröra patienten både fysiskt och mentalt beskrev deltagarna att de hanterade svåra 

situationer som uppstod. De beskrev att det hände saker inom dem själva när de tog sig tid att 

sitta ner med patienten och låta sig beröras (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007).      

Flexibilitet och förmåga att bidra med en aktiv närvaro när patienten hade behov av det var en 

nödvändighet (Hegarty, Breaden, Swetenham & Grbich, 2010). Från det första besöket inom 

palliativ vård utvecklas en relation mellan sjuksköterskan och patienten som av 

sjuksköterskorna i Barnard, Hollingum och Hartfiels (2006) studie beskrivs som en resa med 

ljusa och mörka stunder. 

  Sjuksköterskorna uppvisade medvetenhet om bevarande av professionella gränser och 

dessa hade en skyddande funktion mot emotionell påfrestning vid vård av döende människor 

(Ablett & Jones, 2007). Balansen mellan att förhålla sig professionellt och personligt blev 

särskilt viktig då sköterskorna utvecklade band till patienten där det förekom identifikation 

och en särskild situation kom att bli för personlig (a.a.). I Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt 

och Häggströms (2010) studie talas det om att de svenska sjuksköterskorna ansåg sig hantera 

jobbrelaterad oro genom sitt sätt att skapa en balans mellan att vara professionell och 

personlig i mötet med döende patienter och deras familjer. Meave (1998) beskriver att 

gränssättande är relaterat till sjuksköterskan egen tolerans och fungerar som ett sätt att tydligt 

avgränsa patientens liv från sjuksköterskans. I sjuksköterskornas privatliv sattes gränser för 

sörjande och hur stor plats patienten och dennes dilemman fick ta (a.a.).  
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8.2.2 Tidigare personliga och professionella erfarenheter 

Ablett och Jones (2007) studie visar att sjuksköterskors tidigare personliga och professionella 

erfarenheter påverkar vårdandet och sättet att hantera olika situationer. Tidigare bra och dåliga 

erfarenheter, vilket av flera av sjuksköterskorna kom att inkludera en nära anhörigs döende, 

påverkar motivationen till vårdande och det aktiva valet att arbeta inom palliativ vård (a.a.). I 

likhet med detta framkommer det i Sinclairs (2011) studie att personliga tidigare erfarenheter 

av död och döende hos palliativa teammedlemmar var en viktig motivationsfaktor i det 

dagliga arbetet. Sjuksköterskorna i Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt och Häggströms 

(2011) studie talar om att personliga erfarenheter kring närståendes död hade bidragit med 

professionell utveckling och påverkat sättet att närma sig patienterna. Meave (1998) menar att 

mognad från livserfarenhet ofta återspeglas i mognad inom sjuksköterskeyrket. 

 Sjuksköterskorna i Ablett och Jones studie (2007) framförde synpunkter om att tidigare 

arbete på sjukhus hade skapat viljan om att ha mer tid till förfogande för att kunna erbjuda en 

annan typ av vård än en avdelningssjuksköterska. De svenska sjuksköterskorna i Iranmanesh, 

Axelsson, Sävenstedt och Häggströms (2010) studie fann att arbetet med döende människor 

var väldigt stimulerande och utmanande i jämförelse med tidigare vårderfarenheter, då det 

utgjorde en bättre grund för mellanmänskliga relationer. Relationerna uppfattades som 

personligare och mer tid fanns till förfogande.   

 Livserfarenheter, närhet till andra och professionell erfarenhet var beskrivet som viktigt för 

sjuksköterskorna i mötet med lidande människor och en stark professionell identitet var 

viktigt för att vara nära (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). Gaydos (2004) beskriver hur 

hospicesjuksköterskornas egna möten med sorg och förlust hade inverkat på valet att bli 

hospicesjuksköterska. Hospice beskrevs som ett sätt att uttrycka undertryckt sorg genom att 

vara med sörjande patienter. Sjuksköterskorna hade ett antagande om att man själv måste ha 

lidit för att kunna hela andra människor (a.a).  

 Deltagarna i Sinclairs (2011) studie utvecklade en personlig förbindelse med döden som i 

vissa fall kunde beskrivas som en fortlöpande relation där förståelse skapades för det egna 

livet som motiverade till självupptäckt. Döden beskrevs  som erkänd och normaliserad 

process och en integrerad del av livet (Sinclair, 2011). Sjuksköterskorna i Gaydos (2004) 

studie beskrev att de aktivt valde att arbeta som sjuksköterska i hospice för att de kände sig 

bekväma med att hantera förlust, sorg och död. Arbetet krävde även att de förhöll sig närmare 

och var mer medlidande till skillnad från arbetet på andra avdelningar. Arbetet med dödligt 
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sjuka patienter gjorde sjuksköterskorna till personer och inte bara systrar vilket de hade 

betraktats som på tidigare arbetsplatser inom vården (a.a.). 

 

8.2.3 Vikten av det palliativa vårdteamet 

Många studier belyser vikten av det palliativa vårdteamets stödjande funktion (Blomberg & 

Sahlberg-Blom, 2007; Ablett & Jones, 2007; Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt & 

Häggström, 2011). Teamet fungerar som ett skydd i svåra situationer där sårbarhet och 

individualitet övertäckts (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). Möjlighet att kunna kontakta 

sina kollegor, göra hembesök i par samt hänvisa till andra yrkeskategorier inom teamet vid 

svåra frågor betraktades som ett stöd (White, Wilkes, Cooper & Barbatos 2004). För att 

teamet ska kunna vara stödjande krävs en tillåtande miljö samt ett fungerande samarbete 

mellan teammedlemmarna (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007) och respekt för varje enskild 

teammedlem (Barnard, Hollingum & Hartfiel, 2006). I Hegarty, Breaden, Swetenham och 

Grbichs (2010) studie uttrycker deltagarna ett behov av både emotionell och klinisk support 

från sina kollegor, det interdisciplinära teamet och organisationen vilket även uttrycktes i 

Barnard, Hollingum och Hartfiels (2006) studie. En grupp svenska sjuksköterskor i 

Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggströms (2010) studie uttryckte att arbetet med 

döende krävde att de kunde arbeta i ett team tillsammans och hänvisade till betydelsen av att 

lita på varandra och dela värderingar mellan medlemmar i teamet. Genom arbete i team 

uttryckte sjuksköterskorna i White, Wilkes, Cooper och Barbatos (2004) studie att de kunde 

hantera svåra situationer och fatta avgörande beslut, vilket utgjorde grunden till ett positivt 

arbetsklimat. 

I Blomberg och Sahlberg-Bloms (2007) studie betraktades olika personligheter och 

erfarenheter inom teamet som en styrka och hjälp i samband med fördelning och förändringar 

kring patientansvar. Stödjande arbetskollegor att ventilera situationer med och en trivsam 

arbetsmiljö var två faktorer som bidrog till ett tillfredställande arbete (Ablett & Jones, 2007). 

En återkommande upplevelse hos sjuksköterskorna av att arbeta i team i Barnard, Hollingum 

och Hartfiels (2006) studie var att jobba mot att uppnå ett gemensamt mål för patienten och 

dennes familj och vilket stärkte kollegiet. För sjuksköterskorna i White, Wilkes, Cooper och 

Barbatos (2004) studie framhölls den viktigaste källan till stöd vara av informell art med 

kollegor både på och utanför arbetstid. De förklarade tydligt att de hade ett behov av att få 
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prata av sig och samtala med sina kollegor om sina känslor utan att få råd (White, Wilkes, 

Cooper & Barbatos, 2004).  

 

8.2.4 Meningsskapande  

En av förutsättningarna för att kunna vara nära i arbetet med döende människor och dess 

närstående var att man betraktade sitt arbete som meningsfullt (Blomberg & Sahlberg-Blom, 

2007). Barnard, Hollingum & Hartfiel (2006) beskriver att sjuksköterskorna var i den tro att 

döden var en andlig form av livet där tro och personliga värden hjälpte dem att skapa mening 

i sina egna liv. Utan dessa var de eniga om att de skulle vara svårare att arbeta inom palliativ 

vård (a.a.). Genom lärdomar som kom från patienterna själva beskrev teammedlemmarna i 

Sinclairs (2011) studie möjlighet till reflektion över sin egen framtida död som en sorts 

övning i det egna döendet. De upplevde känslan av att stå inför sin egen död i slutänden som 

fördelaktig och en förutsättning för att kunna vårda döende människor på ett bra sätt (Sinclair, 

2011).  

  Arbetet med döende människor bidrog med ett nytt sätt att betrakta livet på som påverkade 

både privatliv och arbetsliv (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Iranmanesh, Ghazanfari, 

Sävenstedt & Häggström, 2011). Vårdandet av människor som stod inför döden gav 

sjuksköterskorna i Gaydos (2004) studie perspektiv att se vad som var viktigt i livet. Tankar 

kring den egna dödligheten tydliggjorde en medvetenhet hos sjuksköterskorna att ta vara på 

stunden och leva livet fullt ut (Ablett & Jones, 2007) vilket även framhålls av deltagarna i 

Sinclairs (2011) studie. Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) beskriver mening kring livet 

hos sjuksköterskorna som hur de förstod och relaterade sina yrkesmässiga erfarenheter till 

privatlivet. De fick en stärkt uppskattning inför livet och en medvetenhet om att detta gick att 

koppla till erfarenheter av livshotande sjukdom (a.a.). Förmågan att leva i nuet och praktisera 

döendet gav deltagarna i Sinclairs (2011) studie en möjlighet att förstå den föränderliga 

naturen i världen och sitt eget liv, vilket yttrade sig i en acceptans kring att se sina kroppar 

åldras, lägga roller åt sidan och belysa livets skörhet. De kom att reflektera över mening och 

syfte med livet då deras patienter gjorde det (a.a.). I Meaves studie (1998) uppger 

sjuksköterskorna att vård av döende och lidande människor gav dem mod och omtanke till 

egna dilemman i livet då patienters dilemman kunde komma att återspegla den egna 

verkligheten.  

 Teammedlemmarna i studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) beskrev arbetet med 

döende människor som att livscirkeln fullbordades och att döden var lika naturlig som 
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födelsen. Deltagarna kunde relatera sitt arbete med döende människor till barnmorskans 

område där samma närhet och uppskattning till livet förekom (Blomberg & Sahlberg-Blom, 

2007). Även sjuksköterskorna i Gaydos (2004) och Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och 

Häggströms (2010) studie berättade om döden som en del av livscykeln men även som en 

gudomlig ordning. Genom att se människors lidande kunde sjuksköterskorna i Iranmanesh, 

Axelsson, Sävenstedt och Häggströms (2010) studie acceptera att obotbar sjukdom och död 

var delar av livet. Ablett och Jones (2007) skriver om hur sjuksköterskorna vidhöll det vara ett 

privilegium att få närvara och delta vid en av de två viktigaste tidpunkterna i varje människas 

liv: födsel och död.   

 Tro, värden och personliga filosofiska grunder användes av sjuksköterskorna i Iranmanesh, 

Ghazanfari, Sävenstedt och Häggströms studie som ett sätt att skapa mening vid vård av 

döende. Förmågan att finna mening i svåra, tillsynes meningslösa situationer ansågs vara av 

stor vikt av deltagarna i Hegarty, Breaden, Swetenham och Grbichs (2010) studie.  

Reflektionen över upplevelser betraktades vara ett sätt att utveckla och utforska en personlig 

tro och värden vilket var ett sätt att förstå meningsskapande (a.a.). De Iranska 

sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2010) tog 

stöd i olika religiösa läror som hjälp i vårdandet för att underlätta vårdrelationen medan de 

svenska sjusköterskorna tog stöd i sin personliga livsfilosofi.  

 Sjuksköterskorna i studien av Gaydos (2004) beskrev att känslan av yrkeskompetens gav 

dem kraft att klara av andra saker i livet. Arbetet inom hospicevård bidrog till eget 

återupptäckande av livet (a.a.). Sjuksköterskorna i Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och 

Häggström (2010) studie kände att patienter och familj var delaktiga i deras eget sökande 

efter mening. De svenska sjuksköterskorna lyssnade till patienten och blev uppmärksammade 

på deras önskningar vilket medförde en tillfredställelse i att förstå en persons preferenser i 

mötet med döden (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010).  

 

9. Diskussion 

Diskussionen är för enkelhetens skull indelad i Metoddiskussion och Resultatdiskussion vilket 

skapar en tydlighet i strukturen och enligt Friberg (2006, s. 75) betraktas som en fördel.  
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9.1. Metoddiskussion 

I metoddiskussionen kommer våra tillvägagångssätt gällande urval, metod och analys att 

värderas. En grundlig litteraturgenomgång anser vi har resulterat i ett urval av relevanta texter 

för att besvara syftet med litteraturöversikten. För att få en mer heltäckande bild av 

svårigheter och dess hantering inom palliativ vård hade fler vetenskapliga studier än de tio 

krävts, då en medvetenhet finns att resultaten kan vara färgade av varandra. Vi upplevde en 

viss svårighet att hitta lämpliga artiklar för arbetet och valde av den anledningen att inkludera 

en äldre artikel som tydligt besvarade syftet. Artikeln ansågs bidra med en djupare förståelse 

för det valda fenomenet. De valda artiklarna belyser i stort sett samma fenomen men har lite 

olika infallsvinklar, vilket försvårade arbetet med att sammanfatta väsentligheter i korthet.  

 Artiklarna representeras i länder och antal av: Australien (3), USA (2), Kanada (1), 

Storbritannien (1), Sverige (1) och Iran tillsammans med Sverige (2). Vi har uppmärksammat 

att resultatet kan vara färgat beroende på vart i världen studien är gjord. Religionens inverkan 

var särskilt utmärkande i studierna från USA, Kanada och Iran där religionen har en större 

plats i samhället. Ingen avgränsning av studier avseende land och religion har gjorts, men 

fokus har ändå blivit centrerat på västvärlden. Önskvärt hade varit att kunna fokusera på ett 

visst kulturellt sammanhang, men vi anser att den möjligheten inte fanns tillgänglig då antalet 

studier inte hade varit tillräckligt många för det ändamålet. De två studier genomförda i 

Sverige och Iran upplevdes i efterhand vara lite mer vinklade mot de svenska 

sjuksköterskorna, då de fick mer plats i författarnas resonemang.  

 Vi har till viss del varit färgade av vår egen förförståelse vilket inverkat bland annat på 

översättningen från engelska till svenska och tolkningen av resultaten. En större samhörighet 

med de synpunkter som har framkommit i studierna från Australien, Storbritannien och 

Sverige har upplevts vilket vi kan relatera till likheter i kulturell bakgrund.  

 Genomläsningen av artiklarna gjordes till en början på varsitt håll vilket medförde att vi 

tillsammans bildade oss en mer objektiv uppfattning om artiklarnas innehåll. Genom att 

översätta artiklarnas resultat till svenska gav det oss en mer greppbar bild av essensen i 

resultatet. Vid början av sammanställningsprocessen framträdde gemensamma 

meningsbärande enheter tydligt mellan artiklarna. Vi upplevde dock svårigheter på vägen med 

att hitta enhetliga benämningar på teman då vi ansåg att artiklarna inom vissa områden pekade 

i olika riktningar, vilket resulterade i valet av relativt breda teman och kategorier.   
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9.2 Resultatdiskussion 

I de efterföljande avsnitten kommer en resultatdiskussion att föras med teorianknytning till 

Antonovskys begreppsmodell KASAM. Hanteringen av svårigheter för sjuksköterskor inom 

palliativ vård berörs i samtliga av litteraturöversiktens studier, vilket motiverar djupare 

kunskap inom detta område. Utan uppenbara svårigheter i palliativa sjuksköterskors 

yrkesutövande skulle dessa studier sakna värde.  

 Antonovskys teori belyser hur det kan komma sig att människor hanterar svårigheter de 

ställs inför på olika sätt. När en situations begriplighet hotas är individens strategier att möta 

kraven beroende av den hanterbarhet personen förfogar över. Svårigheter framstår därmed 

förhålla sig beroende av dess hantering där meningsfullhet är avgörande för hur svårigheten 

kommer att hanteras (Antonovsky, 2005). 

 

9.2.1 Emotionella balansens betydelse för hantering av svårigheter 

Litteraturöversikten visar att sjuksköterskorna ger uttryck för ett behov att skapa en balans 

mellan närheten till de döende patienterna och en emotionell distans. Detta är ett sätt att 

hantera svåra situationer och skilja arbete från privatliv. Gränssättande fungerar också för 

sjuksköterskan som ett sätt att avgränsa patientens liv från det egna. Även Webster och 

Kristjanson (2002) betonar vikten av att skilja mellan arbete och privatliv. Palliativ vård 

beskrevs som mer än ett jobb som med tiden kom att integreras med ett sätt att leva, där det 

var viktigt att veta var de egna gränserna för emotionellt engagemang gick (a.a.).  

 Resultatet i litteraturöversikten visar att genom att balansera mellan att vara professionell 

och personlig i mötet med patient och familj kan sjuksköterskor lära sig hantera oro som en 

svårighet som kan uppkomma. Sjuksköterskorna i Abendroths (2006, s. 120) avhandling 

uppgav att de fann mening i att hålla sig inom de professionella gränserna vid möten med 

anhöriga som önskade etablera en privat relation med sjuksköterskan. Gränsbegreppet menar 

Antonovsky (2005, s. 50) förklarar varför människor kan bevara en hög känsla av 

sammanhang när kraven från situationen gör att individens förståelse för företeelser i 

omgivningen börjar svikta. I detta läge kan ändrade prioriteringar för vad som individen anser 

vara betydelsefullt för stunden leda till att känslan av sammanhang bibehålls eller förstärks. 

Vid svårigheter och emotionellt laddade situationer där sjuksköterskan väljer att distansera sig 

genom att fokusera på praktiska och medicintekniska göromål som bidrar med en hög 

begriplighet, gör vi tolkningen att gränssättande kan verka för att upprätthålla en stark 

KASAM.  



22 (33) 

 

 I Abendroths (2006, s. 119) avhandling uttrycktes en frustration bland sjuksköterskor 

beträffande möten med kolleger där det inte förekom tillräckligt känslomässigt engagemang 

för att möta patientens behov och där fokus främst inriktades på symtomkontroll och 

medicinering. Denna frustration kunde inte utrönas som en svårighet utifrån analys av de tio 

resultatartiklarna i litteraturöversikten, men vi anser detta vara en viktig del att lyfta fram. 

Utifrån resultatet i litteraturöversikten dras slutsatsen att dålig emotionell balans kan försvåra 

hanteringen av svårigheter inom palliativ vård. God emotionell balans i arbetet kan skapa 

möjligheter till känslomässig ork att kunna ge en kvalitativ och god vård.  

Sjuksköterskor finner det viktigt att etablera och bevara en närhet till patienten och dennes 

familj i vårdrelationen. Detta kan liknas med vad sjuksköterskorna i Abendroths (2006, s. 

119) avhandling ansåg beträffande förmågan att etablera en balans mellan att lära sig att inte 

fastna i situationer och fortfarande vårda med empati och medlidande. 

 

9.2.2 Tidigare personliga och professionella erfarenheters betydelse för hantering av 

svårigheter  

Många sjuksköterskor beskriver att tidiga erfarenheter i livet av död och döende till stor del 

genererat ljusa och positiva minnen. Detta medförde att upplevelser och erfarenheter i 

samband med närståendes bortgång gjort dem stärkta och bekväma att hantera döendet som i 

många fall kan vara svårt att göra. I likhet med detta uttryckte sig sjuksköterskorna i 

Abendroths (2006, s. 94) avhandling känna sig bekväma med erfarenheter av död sedan unga 

år, där även föräldrars öppna inställning och samtal kring döende hade påverkat dem. I 

litteraturöversikten liksom i Abendroths avhandling uttrycktes att resultatet av dessa 

upplevelser väckt ett intresse att vårda människor i livets slutskede. 

Sjuksköterskor beskriver att tidigare erfarenhet av vårdande inom andra områden och 

erfarenheter av nära anhörigs bortgång har skapat vilja och motivation att vårda på ett annat 

sätt än tidigare. En sjuksköterska i Abendroths (2006, s. 120) avhandling uttryckte efter att 

hon tidigare arbetat inom andra verksamhetsområden gjorde ett aktivt val att söka sig till 

vårdandet av döende människor.  

 

9.2.3 Palliativa vårdteamets betydelse för hantering av svårigheter 

Sjuksköterskorna anser att det palliativa vårdteamet utgör ett skydd och fyller en viktig och 

stödjande funktion i svåra situationer där en tillåtande miljö och gemensamma värderingar 

och mål i patientvården bidrar till att stärka samarbetet. Dessa resultat står i 
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överrensstämmelse med Webster och Kristjanson som (2002) betonar det palliativa 

vårdteamets stödjande roll och som även belyser vårdandet av patienten som ett resultat av ett 

gott teamarbete snarare än ett resultat av de enskilda professionernas insatser var för sig.  

Resultatet från litteraturöversikten visar att sjuksköterskorna gärna sökte stöd för att ventilera 

svårigheter hos kollegor i teamet som de kände förtroende för. Abendroth (2006, s.138) 

återger möjligheten att reflektera med kollegor som en väg till meningsskapande i svåra 

situationer som uppstod i möten med patienter och deras familjer. Vi uppfattar därmed 

reflektioner utgöra ett redskap som bidrar med hög hanterbarhet för att uppnå en känsla av 

sammanhang i det dagliga yrkesutövandet. Utifrån litteraturöversiktens resultat relaterat till 

Abendroths (2006) avhandling drar vi slutsatsen att genom utbyte av erfarenheter och 

tolkningar skapas ett sätt att förstå och förhålla sig till det som upplevs. Detta kan härledas till 

delkomponenten begriplighet i Antonovskys begreppsmodell KASAM (Antonovsky, 2005, s. 

48). 

 

9.2.4 Meningsskapandets betydelse för hantering av svårigheter 

Resultatet visar att vid vårdandet av döende och lidande människor kan sorg och 

meningslöshet infinna sig hos sjuksköterskan. För att kunna vårda och vara nära patienter som 

står inför döden krävs meningsskapande i arbetet. Detta överrensstämmer med 

sjuksköterskorna i Abendroths (2006, s. 150) avhandling som beskrev meningsskapande vara 

en förutsättning för att kunna fortsätta arbeta inom hospicevård.  

Litteraturöversikten visar att meningsskapande framstår vara ett vanligt sätt för 

sjuksköterskorna att hantera svårigheter i det dagliga arbetet med döende och lidande 

människor. Meningsfullhet är enligt Antonovsky motivationskomponenten och även den 

viktigaste komponenten för att kunna skapa en känsla av sammanhang i olika situationer i 

livet. Meningsfullhet kan få en person att avgöra vad i livet som till synes kan vara svårt och 

trots detta betraktas vara värt att lägga ner engagemang och finna mening i (Antonovsky, 

2005, s. 48). Det ovan nämnda resonemanget kan kopplas till betraktandet av döden med all 

dess sorg som en till synes meningslös händelse där sjuksköterskorna kan finna mening 

genom att förstå döden som en del i livscykeln.  

I litteraturöversikten framkommer att lärdomar från patienterna ger möjlighet till reflektion 

över den egna framtida döden för sjuksköterskor inom palliativ vård. Att stå inför sin egen 

död betraktas som en fördel och kanske även en förutsättning för att kunna vårda på ett bra 

sätt. För att anknyta till Antonovskys (2005, s. 49) känsla av sammanhang kan man se 
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lärdomarna som möjlighet till begriplighet, möjlighet till hanterbarhet genom reflektionen 

och slutligen träning inför att möta sin egen död som en möjlighet till känsla av 

meningsfullhet.  

En del i meningsskapande är sjuksköterskans personliga värden och tro, vilket ger dem 

verktyg att kunna skapa mening i situationer för att kunna hantera döden och svårigheter. 

Utifrån Antonovskys (2005, s. 48) begreppsmodell KASAM går begriplighet att härleda till 

sjuksköterskornas val att förstå och betrakta döden för att skapa en känsla av sammanhang. 

De resurser som stod till sjuksköterskornas förfogande i form av tro och personliga värden 

bidrog med hanterbarhet i situationerna som uppstod. 

Resultatet visar att ge vård vid livets slut både bidrar till mening i sjuksköterskors eget liv 

och arbetsliv. Detta stämmer överens med resultatet från Abendroths (2006, s. 101) 

avhandling och Websters och Kristjansons (2002) studie där de talade om att arbetet med 

döende människor även gav mening åt det egna livet. Genom att arbeta med döende 

människor kunde man återupptäcka sin egen syn på livet och döden, vilket även det kan ses 

som en belöning som bidrog till inre styrka (Websters & Kristjanson, 2002) 

En människa som närmar sig livets slutskede kan behöva försonas med bilden av sig själv 

genom att reflektera över sitt liv i helhet. Krook (2007, s. 157) beskriver detta behov med 

begreppet bokslut. Hon belyser i sin avhandling en intressant aspekt beträffande svårigheten 

för vårdgivare att hjälpa patienter att göra bokslut, där avsaknad av kunskap och verktyg att 

möta patienters existentiella tankar synliggörs som ett problem (Krook, 2007, s. 165). Bokslut 

tolkar vi vara ett sätt för patienten att uppnå meningsskapande i det levda livet och går att 

härleda till det som Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson (2002) benämner syntes 

enligt 6S modellen. Sjuksköterskans problem med att hjälpa patienten till ett bokslut har dock 

inte framställts som en svårighet i denna litteraturöversikt, men är viktig att belysa då vi anser 

att god syntes skapar förutsättningar för patienten att uppnå en god död.  

 Den palliativa vårdmodellen 6S enligt Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson 

(2002) redogör för väsentliga kriterier att övervaka och efterfölja under den sista levnadstiden 

för patientens välmående. Vi ställde oss frågan om modellen även kunde vara vägledande för 

sjuksköterskors hantering av svårigheter relaterat till meningsskapande. Genom att patienten 

får en så bra sista tid som möjligt ökar även chanserna för sjuksköterskans tillfredställelse av 

sitt arbete. Relaterat till 6S modellen skulle detta innebära att det finns en större sannolikhet 

att patienten kan uppnå en god död ju fler S som är uppfyllda. Tillfredsställelsen ger 

sjuksköterskan en chans till meningsskapande i sitt arbete och blir en påminnelse om varför 
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man väljer att vårda i denna kontext och en motivation att fortsätta inom yrket. Den fula 

döden, som dock inte inträffar lika ofta som den goda och lugna döden, kan om den 

uppkommer i högre utsträckning medföra att man som sjuksköterska blir skrämd och tycker 

att det är obehagligt med död. Den fula döden kan exempelvis vara dramatisk, oväntad, 

illaluktande och smutsig medan den goda och lugna döden ger uttrymme för avsked, tid för 

samvaro och är mindre dramatisk. Är majoriteten av död som inträffar i arbetet en god och 

lugn död bevaras känslan av det romantiserande och döden som en integrerad del av livet.  

 

9.3 Praktiska implementeringar  

Kunskap om sjuksköterskors upplevelse av svårigheter inom palliativ vård och hur de 

hanterar dessa kan även vara av verksamhetsområdets intresse. Som ett led i dåligt hanterade 

svårigheter och brist på stöd från kollegor och arbetsgivare, anser vi att stress och utbrändhet 

kan leda till att rekryteringen av sjuksköterskor försvåras men framförallt att vården av 

patienter blir sämre. För att orka arbeta inom ett till synes emotionellt påfrestande arbete är 

det viktigt för sjuksköterskan att kunna implementera kunskaper om hantering och 

meningsskapande i både arbetsliv och privatliv. Upplever man fördelar och vinster med sitt 

arbete är det även lättare att kunna ge det lilla extra. Regelbundna reflektioner i dagligt arbete 

inom det palliativa teamet kan tydliggöra vikten av meningsskapande som ett sätt att hantera 

svårigheter inom palliativ vård. 

 

10 Avslutande kommentarer 

Det finns många sätt att hantera svårigheter inom palliativ vård och meningsskapande är ett av 

dessa framträdande sätt. Litteraturöversikten är allt ifrån heltäckande men ger en inledande 

bild av hur svårigheter och hanteringen av dessa i arbetet med döende människor kan te sig. 

Då lite litteratur berör sjuksköterskans förmåga till återhämtning skulle det vara önskvärt med 

mer forskning kring hur den palliativa sjuksköterskan återhämtar sig.  

 

 

 

 

 

 

 



26 (33) 

 

Referensförteckning  

* = Artiklar till resultat  
Abendroth, D. (2005). How expert nurses find meaning in their work (avhandling för  

 doktorsexamen, Gonzaga University, 2005). Tillgänglig: 

 http://search.proquest.com/nursing/docview/304817102/1361081E4902E504F65/2?accoun 

 tid=27209 [2012-04-10]. 

*Ablett, J., & Jones, R. (2007). Resilience and well-being in palliative care staff: A qualitative 

 study of hospice nurses „ experience of work. Psyho-Oncology, 16, 733-740. 

Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur. 

* Barnard, A., Hollingum, C., & Hartfiel, B. (2006). Going on a journey: understanding 

 palliative care nursing. International Journal of Palliative Nursing, 12, (1), 6-12. 

Beck-Friis, B., & Strang, P. (2005). Inledning. I B. Beck-Friis & P. Strangs (red.). Palliativ 

 medicin. (s.13-14). Stockholm: Liber. 

*Blomberg, K., & Sahlberg-Blom, E. (2007). Closeness and distance: a way of handling 

 difficult situations in daily care. Journal of Clinical Nursing, 16, 244-254. 

Eckerdahl, G. (2005). Vad är hospice? I B. Beck-Friis & P. Strangs (red.). Palliativ medicin. 

 (s.187-192). Stockholm: Liber 

Evans, M., & Hallett C. (2007). Living with dying: a hermeneuetic phenomenological study  

 of the work of hospice nurses. Journal of Clinical Nursing, 16, 742-751. 

Forsman, B. (1997). Forskningsetik. En introduktion. Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2006). Att göra en litteraturöversikt. I F. Fribergs (red.). Dags för uppsats- 

 Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.115-124) Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2006). Att utforma ett examensarbete. I F. Fribergs (red.). Dags för uppsats- 

 Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.71-82). Lund: Studentlitteratur. 

Friedrichsen, M. (2005). Sjuksköterska i den palliativa vården – en roll av anpassning och 

 balans. I B. Beck-Friis & P. Strangs (red.). Palliativ medicin. (s.177-382). Stockholm: 

 Liber. 

*Gaydos, L. (2004). The Living End. Life Journeys of Hospice Nurses. Journal of Hospice 

 and Palliative Nursing, 6, (1), 17-26. 

Georges, J-J., Grypdonck, M., & Dierckx de Casterle. (2002). Being a palliative care nurse in  

 an academic hospital: a qualitative study of nurses‟ perceptions of palliative nursing. 

 Journal of Clinical Nursing, 11, 785-793. 

*Hegarty, M., Breaden, K., Swetenham, C., & Grbich, C. (2010). Learning to Work with the  

  “Unsolvable”: Building capacity for working with refractory suffering. Journal of   

 Palliative Care, 26, (4), 287-294. 

* Iranmanesh, S., Axelsson, K., Sävenstedt, S., & Häggström, T. (2010). Caring for Dying 

and  Meeting Death: Experiences of Iranian and Swedish Nurses. Indian Journal of 

Palliative  Care, 16, (2), 90-96.  

*Iranmanesh, S., Ghazanfari, Z., Sävenstedt, S., & Häggström, T. (2011). Professional 

 Development: Iranian and Swedish nurses´ experiences of caring for dying people. Journal 

 of Palliative Care, 27, (3), 202-209.  

Krook, C. (2007). Se – än lever jag! Livsåskådning och lärande i livets slutskede. (avhandling 

 för doktorsexamen, Stockholms Unversitet, 2007). 

Levi, L. (2005). Stress – en översikt. Interantionella och folkhälsoperspektiv. I R. Ekmans &  

B. Arnetz (red.). Stress – Individen. Samhället. Organisationen. Molekylerna. (s.56-71).  

Stockholm: Liber. 

McWilliams, E. (2004). Stress in palliative care. Progress in Palliative Care, 12, (6), 293-

 301. 

http://search.proquest.com/nursing/docview/304817102/1361081E4902E504F65/2?accoun


27 (33) 

 

*Meave, K. (1998). Weaving a fabric of moral meaning: how nurses live with suffering and 

 death. Journal of Advanced Nursing, 27, 1136-1142. 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa 

 perspektiv (3:e uppl.). Stockholm: Liber. 

Polit, D., & Beck, C. (2010). Essentials of Nursing Research. Appraising Evidence for 

 Nursing Practice. (7
th

 Ed.) Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & 

 Wilkins. 

Radziewicz, R. (2001). Self-Care for the Caregiver. Nursing clinics of North America, 36, 

 (4), 855-869. 

Segesten, K. (2006). Att välja modell för sitt examensarbete. I F. Fribergs (red.). Dags för 

 uppsats- Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.85-88). Lund: 

 Studentlitteratur.  

Sherman, D. (2004). Nurses‟ Stress & Burnout. American Journal of Nursing, 104, (5), 48-57. 

*Sinclair, S. (2011). Impact of death and dying on the personal lives and practices of 

 palliative and hospice care professionals. Canadian Medical Association Journal, 183, (2), 

 180-187.  

Socialstyrelsen (2004). God vård i livets slut. En kunskapsöversikt om vård och omsorg om 

 äldre. Tillgänglig. http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-123-9 [2012-02-

 28]. 

Socialstyrelsen (2006). Vård i livets slutskede – Socialstyrelsens bedömning av utvecklingen i 

 landsting och kommuner. Tillgänglig. http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog 

 /Attachments/9430/2006-103-8_20061038.pdf [2012-02-21]. 

Socialstyrelsen (2011). Tillgänglig.  

 http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforlungcancervard/ 

 centralarekommendationer/palliativbehandlingochomvardnad# [2012-02-14]. 

Strang, P. (2005). Palliativ vård vid hjärtsjukdom, lungsjukdom och neurologisk sjukdom.  I 

 B. Beck-Friis & P. Strangs (red.). Palliativ medicin. (s.165-170). Stockholm: Liber. 

Ternestedt, B. (1994). Ett hospice växer fram – från idé till verklighet. Örebros läns landsting: 

 Centrum för omvårdnadsvetenskap. 

Ternestedt, B., Andershed, B., Eriksson, M., & Johansson, I. (2002). A Good Death. 

 Development of a Nursing Model of Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 4, 

 (3), 153-160.  

Webster, J., & Kristjanson, L. (2002). ”But isn‟t it depressing?” The Vitality of Palliative 

 care. Journal of Palliative Care, 18, (1), 15-24.  

*White, K., Wilkes, L., Cooper, K., & Barbato, M. (2004). The impact of unrelieved patient 

 suffering on palliative care nurses. International Journal of Palliative Nursing, 10, (9), 

 438- 444. 

World Health Organization [WHO] (1998). Tillgänglig. 

 http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ [2012-02-12]. 

 

       

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-123-9


28 (33) 

 

Bilaga 1 

Sökmatris 
 

Databas Sökord Antal träffar Utvalda artiklar till 

resultat 

CIHNAL Palliative care AND 

Nurse AND Resilience 

3 Nr3: Gaydos, (2004). 

  Experience AND 

Nurse AND Palliative 

care NOT Children 

172 Nr 109 :Barnard, 

Hollingum & Hartfiel, 

(2006). 

  Palliative care AND 

Nurses experience 

AND End of life care 

96 0 

  Palliative care AND 

Difficulties AND 

Nurse 

42 Nr 17: Blomberg & 

Sahlberg-Blom, (2007).  

  Dying AND Death 

AND Palliative care 

AND Nurse 

109 Nr 19: Iranmanesh,  

Axelsson, Sävenstedt & 

Häggström, (2010). 

  Meaning AND Nurse 

AND Death (1997-

2012) 

43 Nr 36: Maeve, (1998). 

Nursing & Allied 

Health Sourse 

Palliative care AND 

Nurse AND 

Experiences AND 

Caring for dying 

people 

1253 Nr 3: Iranmanesh, 

Ghazanfari, Sävenstedt & 

Häggström (2011). 

  Palliative care AND 

Nurse AND Impact 

AND Caring for dying 

people 

861 Nr 15: Sinclair, (2011). 

MEDLINE Palliative care AND 

Work AND 

Experience AND 

Nurse 

29 Nr 17: Ablett & Jones, 

(2007).   

  Impact AND Palliative 

care AND Nurses 

133 Nr 98: White, Wilkes,  

Cooper & Barbato, 

(2004).  

  Work AND Palliative 

Care 

1052 Nr 131: Hegarty,  

Breaden, Swetenham & 

Grbich, (2010). 

 

 



29 (33) 

 

Bilaga 2 
Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 
 

Författare Titel År, land 

och 

tidskrift 

Syfte Metod  Resultat  

Blomberg, 

K., & 

Sahlberg-

Blom, E. 

 

Closeness and 

distance: a 

way of 

handling 

difficult 

situations in 

daily care 

 

2007, 

Sverige, 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

 

Återge hur 

teamarbetare 

som vårdar 

patienter med 

avancerad 

cancer beskriver 

hur de hanterar 

svåra situationer 

i daglig vård. 

 

Metod: deskriptiv kvalitativ 

Urval: 16 fokusgrupper med 

total 77 deltagare 

(sjuksköterskor, vårdbiträden, 

psykologer, arbetsterapeuter, 

sjukgymnaster och 

arbetsterapeutsassistenter).  

Datainsamling: fokusgrupper 

som ljudbandats och 

transkriberats Analys: 

fenomenologisk metod.  

Resultatet presenteras i sex olika teman 

gällande hantering av svåra situationer: 

identitet, mening, gränssättande och beröring, 

prioritering, teamet och organisationen.  

Vid dålig hantering av de svåra situationerna 

kan stress och utbrändhet uppstå. 

Teamarbetarna hanterade svåra situationer 

genom en balansgång mellan att vara nära och 

distansera sig. 

Hegarty, 

M., 

Breaden, 

K., 

Swetenham, 

C., & 

Grbich, C. 

 

Learning to 

work with the 

"Unsolvable": 

Building 

capacity for 

working with 

refractory 

suffering 

 

2010, 

Australien

, Journal 

of 

Palliative 

Care 

 

Studera 

palliativa 

vårdklinikers 

erfarenheter och 

uppfattningar av 

att utveckla 

kompetens för 

en effektiv 

hållbar 

verksamhet i 

sitt arbete med 

människor med 

varaktigt 

lidande.  

 

Metod: Kvalitativ.  

Urval: ändamålsenligt av 17 

kliniker som speglar det 

palliativa vårdteamet. Tio 

sjuksköterskor, fem läkare och 

två övrig sjukvårdspersonal. 

Datainsamling:  

semistrukturerade intervjuer och 

onlinefrågeformulär. Analys: 

genomgång av data i syfte att 

avgöra vilka teman som 

uppkommer.   

 

Resultatet presenteras i tre huvudteman 

kopplade till kompetensuppbyggnad: 

förmågor, effektiva inlärningsmetoder och 

stöd. Förmågor indelades i åtta undergrupper: 

utveckla medvetenhet, tillägna sig ett kliniskt 

förhållningssätt, utveckla självkännedom, 

bibehålla perspektiv under ovissa 

förhållanden, engagera sig i lidande 

tillhandahålla en stödjande närvaro, tillägna 

sig kommunikationsfärdigheter samt tillägna 

sig kliniskt beslutsfattande färdigheter och 

tillvägagångssätt. Effektiv inlärningsmetod 

indelades i fyra undergrupper: falldiskussion, 

observation och klinisk övervakning, 

handlingsreflektion och formell utbildning.  
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Barnard, 

A., 

Hollingum, 

C., & 

Hartfiel, B. 

 

Going on a 

journey: 

understanding 

palliative care 

nursing 

 

2006, 

Australien

Inter- 

national 

Journal of 

Palliative 

Nursing 

 

Beskriva 

skillnader i en 

grupp 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

arbeta som 

palliativ 

sjuksköterska 

 

Metod: Kvalitativ med 

fenomenologiskt 

tillvägagångssätt. Urval: 

Lämplighetsurval av tio 

sjuksköterskor. Datainsamling: 

ljudbandade semistrukturerade 

intervjuer. Analys: systematisk i 

flera steg och involverade 

jämförande av de transkriberade 

intervjuerna för att ringa in 

essensen av de olika 

variationerna.  

 

 

Resultatet presenteras i fem olika teman för 

olika sätt att förstå hur det är att vara en 

palliativ sjuksköterska: göra allt du kan, 

utveckla närhet, jobba som ett team, skapa 

mening till livet samt bibehålla sig själv.  

 

Sinclair, S. 

 

Impact of 

death and 

dying on the 

personal lives 

and practices 

of palliative 

and hospice 

care 

professionals 

 

2011, 

Kanada, 

Canadian 

Medical 

Associatio

n Journal 

 

Undersöka 

inverkan av död 

och döende på 

personliga liv 

hos 

yrkesverksamm

a palliativa 

teamvårds- 

arbetare.  

 

Metod: Kvalitativ etnografisk 

Urval: Ändamålsenligt urval av 

sex ledare/nyckelpersoner inom 

palliativ vård samt 

lämplighetsurval av 24 

yrkesverksamma vid ett hospice 

bestående av läkare, 

sjuksköterskor, psykologer och 

andliga vårdgivare. 

Datainsamling: ljudbandade 

transkriberade semistrukturerade 

intervjuer och 

deltagarobservationer. Analys: 

löpande genom avstämning med 

deltagarna och jämförande av 

resultat.   

 

 

Resultatet presenteras i elva teman kopplat till 

påverkan av död grupperade på dåtid, nutid 

och framtid. Tidig erfarenhet av döden var ett 

vanligt inslag som tjänade som en stor 

motivation till deltagarnas karriärval. Att 

utsätta sig för död och döende lärde deltagarna 

att leva i nuet, kultivera andlighet, reflektera 

över sin egen dödlighet och reflektera över 

kontinuum av livet.   
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Iranmanesh, 

S., 

Ghazanfari, 

Z., 

Sävenstedt, 

S., & 

Häggström, 

T. 

 

Prefessional 

Development: 

Iranian and 

Swedish 

nurses' 

experiences 

of caring for 

dying people 

 

2011, 

Sverige 

och Iran, 

Journal of 

Palliative 

Care 

 

Belysa 

meningen i 

svenska och 

iranska 

sjuksköterskors 

upplevelse av 

professionell 

utveckling i 

vård i livets 

slut.  

 

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk studie. Urval: 

Kedjeurval av åtta palliativa 

sjuksköterskor från Iran 

respektive åtta från Sverige. 

Datainsamling: Öppna intervjuer 

användes och dessa 

ljudbandades, transkriberades 

och översattes till engelska från 

de båda språken. Analys: genom 

ett fenomenologiskt 

hermeneutiskt förhållningssätt.  

 

Resultatet presenteras i fyra huvudteman 

gällande professionell utveckling: hantering av 

existentiella, organisatoriska och kulturella 

sammanhang; dela kunskap, erfarenheter och 

ansvar; använda förkroppsligad kunskap samt 

utveckla personlig kompetens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Iranmanesh, 

S., 

Axelsson, 

K., 

Sävenstedt, 

S., & 

Häggström, 

T. 

 

Caring for 

Dying and 

Meeting 

Death: 

Experiences 

of Iranian and 

Swedish 

Nurses 

 

2010, 

Sverige 

och Iran, 

Indian 

Journal of 

Palliative 

Care 

 

Beskriva 

innebörden i 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

döende 

människor i den 

kulturella 

kontexten av 

Iran och 

Sverige. 

 

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk metod. Urval: 

16 sjuksköterskor med 

erfarenhet att vårda döende  

(åtta iranska samt åtta svenska) 

Fyra av de iranska 

sjuksköterskorna var män. De 

från Iran arbetade på 

onkologienheter och de från 

Sverige på sjukhus och i 

hemsjukvård. Datainsamling: 

öppna strukturerade intervjuer av 

narrativ art. Analys: genom 

fenomenologisk hermeneutiskt 

förhållningssätt.  

 

Resultatet presenteras i två huvudteman: 1) 

dela tid och rum att känna sig vilse (med 

underteman skapa en nära relation samt möta 

andliga behov) 2) vårda är en lärandeprocess 

(med underteman utveckla vårdande 

medvetenhet samt utveckla självmedvetenhet). 

Vården av döende människor ställer ett etiskt 

krav på personligt och professionellt ansvar 

oavsett kön, kultur eller kontext. I båda 

grupperna oavsett kön ansågs att den vårdande 

miljön måste vara stödjande för att kunna möta 

kraven.  
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Maeve, K. 

 

Weaving a 

fabric of 

moral 

meaning: how 

nurses live 

with suffering 

and death 

 

1998, 

USA, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

uthärdar lidande 

och död. 

 

Metod: Kvalitativ studie med 

naturalistisk 

undersökningsmetod. Urval: Nio 

sjuksköterskor arbetande med 

vård av döende patienter, baserat 

på författarens val av sociala och 

professionella nätverk och 

klinisk expertis (fem deltagare). 

De resterande fyra tillkom 

genom en rekrytering från 

tidigare deltagare. 

Datainsamling: Intervjuerna 

ljudbandades och 

transkriberades. 

Analys: constant comparative 

method.  

 

Resultatet presenteras i tre teman gällande 

uthärdande av lidande och död: 

"känslomässigt" engagemang; göra rätt/göra 

gott samt rensa upp. Studien belyser hur 

sjuksköterskor använde sina patienters 

dilemman för att upplysa sina egna personliga 

och yrkesmässiga liv.  

 

Ablett, J., & 

Jones, R. 

Resilience 

and well-

being in 

palliative care 

staff: A 

qualitative 

study of 

hospice 

nurses' 

experience of 

work 

2006, 

Storbritan

nien, 

Psycho-

Oncology 

Beskriva 

hospicesjuk-

sköterskors 

erfarenhet av 

sitt arbete 

Metod: kvalitativ  

Urval: ändamålsenligt av tio 

palliativa sjuksköterskor från ett 

hospice. Datainsamling: 

ljudbandade och transkriberade 

semistrukturerade intervjuer i en 

konversationsstil med öppna 

frågor. Analys: grounded theory 

metoden specifik för tolkande 

fenomenologisk analys.  

 

Resultatet presenteras i tio teman gällande 

arbetserfarenhet: ett aktivt val att jobba i 

palliativ vård, tidigare personliga erfarenheter 

influerar vårdgivandet, personliga attityder till 

vårdgivandet, personliga attityder till liv och 

död, medvetenhet kring sin egen andlighet, 

personlig attityd till arbetet, aspekter som 

bidrar till jobbtillfredställelse, aspekter som 

bidrar till jobbstress, sätt att hantera tillvaron 

och personliga/professionella problem och 

hinder. Sjuksköterskorna uppvisade hög nivå 

av hängivenhet vilket resulterade i mening och 

syfte i arbetet. Det område som skilde sig åt 

mellan deltagarna var reaktioner på förändring. 
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Beskriva hur 

patienters 

ouppnådda 

symptomlindrin

g och lidande 

påverkar 

sjuksköterskor 

inom palliativ 

vård.  

 

Metod: Kvalitativ, beskrivande. 

Urval: Snöbollsteknik. Nio 

sjuksköterskor som arbetar inom 

palliativ vård. Datainsamling: 

Semistrukturerade transkriberade 

ljudbandade intervjuer. 

Analys: Kodning av 

meningsbärande enheter och 

jämförelse av dessa.  

 

Resultatet presenteras i tre huvudteman 

gällande olindrat patientlidande: definition, 

effekt (underrubrikerna uppfattningar om 

olindrat lidande, känslor vid mötet med 

olindrat lidande, bära bördan, intrång på den 

personliga sfären och faktorer som påverkar 

effekten) och strategier till att förbättra den 

personliga påverkan (underrubrikerna stöd från 

arbetskollegor, familj och vänner och 

personliga strategier).  
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Undersöka 

varför man 

väljer att arbeta 

med 

hospicevård. 

 

Metod: kvalitativ Urval: från 

hospiceagentur där en 

presentation av studien gjordes 

varav nio hospicesjuksköterskor 

ville delta. Av dessa nio valdes 

fem erfarna sjuksköterskor ut. 

Datainsamling: ljudbandade 

transkriberade djupintervjuer 

utförda i hemmet. Analys: 

löpande genom studien med 

hjälp av en analysmetod särskilt 

lämpad för tolkning av narrativa 

data.  

 

Resultatet är presenterat och uttryckt på två 

sätt: visuell och symbolisk som ett livsporträtt 

samt textuellt som en livsberättelse. 

Livsmönstret som framkom i studien 

karaktäriserades av: personlig förlust och sorg 

före erfarenheter av hospicevård, uthärdande 

och motståndskraft till följd av betydande 

förlust och sorg, förvandling genom 

hospicesjukvård samt andlighet som en 

betydande aspekt i livsresan.  

 

 

 


