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Sammanfattning 

 

Bakgrund Syftet med den palliativa vården är att förbättra livskvaliteten för både patienten 

och hennes familj under den sista tiden i livet. Palliativ vård vilar på de fyra hörnstenarna 

symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete och anhörigstöd. Sjuksköterskans 

uppgift är att utifrån dessa fyra hörnstenar stötta patientens fysiska, psykosociala och 

spirituella behov.  

Syfte Att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter i livets slut. 

Metod Elva vetenskapliga artiklar som svarar till syftet har analyserats och sammanställts i en 

litteraturöversikt med syfte att sammanfatta aktuell forskning på området. Resultatet 

granskades och likheter och skillnader analyserades. Utifrån resultatet framkom fem 

huvudteman. 

Resultat Resultatet gav en omfattande överblick av sjuksköterskans olika upplevelser av att 

vårda patienter i livets slut. Dessa upplevelser beskrivs under de fem huvudteman som togs 

fram – sjuksköterskans professionella förhållningssätt, sjuksköterskans behov av kollegialt 

stöd, palliativ vård- ett betungande jobb, sjuksköterskors upplevelser av döden och 

sjuksköterskan och relationer med patient och anhöriga. 

Diskussion I diskussionen har resultatet diskuterats utifrån Patricia Benners teori Från novis 

till expert som är en användbar teori om sjuksköterskans utveckling. Den behandlar flera 

aspekter av de olika stadierna i vilka sjuksköterskan utvecklas från nybörjare till expert. Även 

tidigare forskning om upplevelser hos sjuksköterskan i den palliativa vårdkontexten 

diskuteras i denna del. 

Nyckelord Palliativ vård, vård i livets slut, sjuksköterska, upplevelser. 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background The aim of palliative care is to improve the quality of life for both the patient 

and her next of kin during the patient’s end of life. Palliative care rests on the four 

cornerstones managing symptoms, communication and relationship, teamwork and relative 

support. The nurses’ task is to assess the patients’ physical, mental and spiritual needs 

according to these four cornerstones. 

Aim To assess nurses’ experiences of treating patients at the end of life.  

Method Eleven academic journals that respond to the aim has been analyzed and synthesized 

in a literature review in order to summarize current research on the subject. The result was 

reviewed and similarities and differences were analyzed. The result yielded five major 

themes.  

Result The result gave a comprehensive overview of different experiences of nurses caring 

for patients at the end of life. These experiences is described under the five major themes – 

nurses professional approach, nurses need for collegial support, the burdensome work in 

palliative care, nurses experiences of death and nurses and relationship with patients and 

their next of kin. 

Discussion In the discussion the result has been discussed using Partricia Benners theory 

From novice to expert which is a useful theory about the nurses’ development. It touches 

different aspects of the stages in which the nurse develop from beginner to expert. Also earlier 

research about the experiences of the nurse in palliative care is discussed in this part. 

Keywords Palliative care, end of life care, nurses, experiences.
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1. Inledning 

Inom den palliativa vården kommer man som sjukvårdspersonal i kontakt med döden mer än 

inom de flesta andra sjukvårdsinrättningar. Döden och döendet är ständigt närvarande och det 

påverkar rimligtvis den personal som arbetar där på endera sett. Vårdvetenskapen 

kännetecknas av ett patientperspektiv där patienten står i centrum för omvårdnaden. Dock bör 

inte vårdarens upplevelse av vården uteslutas (Dahlberg & Segesten, 2010). Detta har vi tagit 

fasta på och anser en viktig del av vården. Inte minst inom den palliativa vården där 

sjuksköterskan kommer patienterna nära inpå livet och får ta del av deras livsöden. Hur 

sjuksköterskan mår och upplever sin arbetssituation speglar sig med största sannolikhet i hur 

vården blir för patienten. Därmed vill vi med denna kandidatuppsats rikta fokus på 

sjuksköterskan inom en palliativ vårdkontext. Vår förhoppning är att bidra med en ökad 

förståelse för sjuksköterskans perspektiv på den palliativa vården.   

 

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Ordet palliativ stammar från det latinska ordet pallium, som betyder mantel - vård i form av 

en lindrande mantel. All svensk vård idag utgår från tanken att ge lindrande åtgärder. 

Övergången från att kalla det terminal vård till palliativ vård skedde 1987, både nationellt och 

internationellt (Beck-Friis & Strang, 2012). Då patientens sjukdom går att bota eller då det 

finns chans till bot så ges kurativ vård (Glimelius, 2012). Det är detta som skiljer kurativ vård 

från palliativ vård- då patienter som vårdas palliativt helt saknar chanser till att få sin sjukdom 

botad. 

1967 startades hospicerörelsen i England i och med att Dame Cicely Saunders öppnade St 

Christofer’s Hospice i södra London. Institutionen kom att bli den första enheten för 

forskning och undervisning inom området för döende människor och förbättring av deras 

livsvillkor i form av minskat lidande i livets slut. Främst genom symtomlindring och 

psykologiskt stöd. Idag innefattar palliativ vård att ge stöd åt den döende och dennes familj. 

Något som innebär att kvalificerade behandlings- och stödinsatser skall utföras och vårdandet 

skall inte vara passivt gentemot patient och anhöriga (Beck-Friis & Strang, 2012). 

Den palliativa vårdens syfte är enligt World Health Organisation, (WHO, 2014) att 

förbättra livskvaliteten för både patienten och hennes familj under den sista tiden i livet. 

Vården skall syfta till att ge behandling för och understödja patientens fysiska, psykosociala 

och spirituella behov. WHO (2014) skriver att trots att palliativ vård fortfarande är en relativt 
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ny del av den moderna hälso- och sjukvården så börjar man mer och mer se den som en 

grundläggande del inom alla sjukvårdssystem. Trots detta är det allmänt erkänt att det 

fortfarande finns otillräcklig tillgång till hospice och palliativ vård runt om i världen. 

Samtidigt finns en åldrande population vilket kommer leda till ökad efterfrågan på vård.  

För många patienter som befinner sig i livets slut är den sista tiden mycket värdefull, både 

för dem själva och för hennes anhöriga (Socialstyrelsen, 2013). Det är viktigt att från 

sjukvårdens sida sträva efter att bevara patientens självbild och integritet, att bevara patientens 

självbestämmande, stödja patientens bevarande av sociala relationer, att patienten får stöd i att 

skapa mening och sammanhang samt att ge god symtomlindring. Därmed möjliggörs att den 

sjuke får ”en god död”.  

SoS (2013) beskriver de fyra hörnstenarna inom den palliativa vården. Den första 

hörnstenen är symtomlindring och innebär att svåra fysiska symtom såsom smärta skall 

lindras. Även psykiska, sociala och existentiella behov skall tillgodoses. Den andra 

hörnstenen är samarbete och innebär att flera professioner samarbetar. Den tredje hörnstenen 

är kommunikation och relation. För att patientens livskvalitet skall främjas krävs en god 

kommunikation med och kring patienten och dennes anhöriga samt mellan vårdpersonalen 

och de olika professionerna. Den fjärde och sista hörnstenen är närståendestöd och innebär att 

de närstående ges möjlighet att delta i vården kring den som är sjuk och att de erbjuds 

stöttning både före och efter att patienten dött. 

Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) beskriver den palliativa vården 

utifrån de 6 S:en som konkretiserar den palliativa vårdens mål. Med de 6 S:en som grund ges 

ett underlag för planering, genomförande, utvärdering och dokumentation av vården, därmed 

upprätthålls en helhetssyn på patienten. Det kan också fungera som en metod för att 

kvalitetssäkra vården. De 6 S:en är självbild, självbestämmande, sociala relationer, 

symtomlindring, sammanhang och strategier. Tillsammans speglar de vem patienten är och 

ger en bild av hur patienten ser på sig själv och sitt liv. 

Den palliativa vården beskrivs ofta i två faser, den ena är den tidiga palliativa fasen och 

den andra är den sena palliativa fasen (SoS, 2013). Patienter kan befinna sig i den tidiga fasen 

en längre tid och syftet med vården är då att i samråd med patienten fundera över om 

livsförlängande insatser fortfarande är lämpliga samt att skänka patienten en ökad livskvalitet 

under tiden som behandlingen pågår. Den sena fasen är ofta kortare och målet för vården är då 

att lindra patientens lidande och öka livskvaliteten för både patienten och de anhöriga. 

Övergången mellan de två faserna kallas för brytpunkt, det brukar då vanligtvis genomföras 

ett så kallat brytpunktssamtal där anhöriga erbjuds vara med om patienten vill. Det kan vara 
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svårt att avgöra när det är lämpligt att genomföra ett brytpunktssamtal och de föregås därför 

av en noggrann helhetsbedömning över patientens situation och tillstånd.  

 

2.2 Sjuksköterskans roll utifrån de fyra hörnstenarna 

2.2.1 Kommunikation och relation 

En viktig del i arbetet inom den palliativa vården handlar om att ge stöd åt patienterna 

(Strang, 2012a). Stödet kan handla om att uppmuntra till samtal och att visa acceptans inför 

den sorg som patienter och anhöriga uppvisar. Sorg kan komma till uttryck på många olika 

sätt- genom tårar, ilska, genom känslor av skuld, ånger, nostalgi eller acceptans. Den 

uppmuntran och det stöd som sjuksköterskan ger bör främst handla om att lyssna hellre än att 

komma med råd. Ett professionellt förhållningssätt hos sjuksköterskan innebär en tillåtande 

hållning gentemot starka känslor.  

Kontakten och relationen mellan sjuksköterska och patient var huvudtemat som framkom 

utifrån patienters syn på palliativ vård i en studie av Johnston & Smith (2005). Utan 

kommunikativ skicklighet och god kontakt mellan sjuksköterska och patient kunde inte de 

övriga kraven för god palliativ vård tillgodoses menade man. För majoriteten av patienterna 

som deltog i studien var den viktigaste egenskapen hos en sjuksköterska inom palliativ vård 

någon som satte sig ned och samtalade med patienten. Birgegård (2012) beskriver konsten att 

samtala och menar att det som utmärker det goda samtalet är då det sker ett möte mellan 

sjuksköterskan och patienten.  

Att ta hand om döende patienter kräver av sjuksköterskan att kunna föra god 

kommunikation med patienter. För att kunna föra god kommunikation behövs förmåga till 

självkännedom, värderingsförmåga och teknik för att kunna bemöta svåra frågor (Wilkinson, 

Roberts & Aldridge).  Något som dock kan verka hämmande för god kommunikation är 

rädsla hos sjuksköterskan för att tala om döden, enligt Boyle, Miller & Forbes-Thompson 

(2005).  

 

2.2.2 Teamarbete 

En studie av Kaasalainen et al (2013) har som syfte att beskriva sjuksköterskans roll i den 

palliativa vården. Studien visar på hur mångfacetterad sjuksköterskans roll är och att den 

innefattar en stor variation av aktiviteter genom hela vårdprocessen. Samarbetet med andra 

sjukvårdsutövare betonas och det framkom att sjuksköterskornas åsikt var viktig i 
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sjukvårdsteamet. De fick ofta komma med en andra åsikt och fungerade som en betydande 

resurs för övrig personal i utövandet av palliativ vård.  

I en studie av Jünger, Pestinger, Elsner, Krumm & Radbruch (2007) framkommer 

bidragande faktorer för ett gott multiprofessionellt teamarbete inom palliativ vård. Dessa 

innefattar kommunikation, arbetsklimat, engagemang, flexibilitet, autonomi och god attityd. 

Detta stöds även i en studie av McMorris, Gottlieb & Sneden (2005) vilka även nämner att för 

att ett team ska fungera krävs att gruppen är inställd på att lösa problem, att roller är flexibla 

och stämmer överens med rollernas uppgifter och att gruppen är fokuserad på konstruktiva 

lösningar till uppkomna problem. Sjuksköterskans roll i vårdteamet beskrivs av Friedrichsen 

(2012) som relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande. Hon beskriver 

sjuksköterskan som spindeln i nätet men menar vidare att det är viktigt att som sjuksköterska 

känna till när det är läge att ta hjälp av och koppla in andra professioner i vårdteamet.  

 

2.2.3 Symtomkontroll  

Enligt en studie av Steinhauser, Clipp, McNeilly, Christakis, McIntyre, & Tulsky (2000) är 

många döende patienter rädda för att drabbas av svår smärta och andra besvärliga symtom. I 

samma studie beskrivs sjuksköterskans roll i att hantera dessa symtom. Aspekter som då lyfts 

fram som gynnande och viktiga är förmåga att fatta viktiga beslut och kunna kommunicera 

med kollegor. Utöver detta är det enligt To, Ong, Rawlings, Greene & Currow (2012) mycket 

viktigt att kommunicera med patienten i fråga som ju är den som kan mest om sin egen 

situation och upplevelsen av sina symtom. Ett mycket vanligt problem hos patienter som 

befinner sig i livets slutskede är smärta (Strang, 2012b). Andra vanliga symtom är illamående, 

förstoppning och trötthet. Om inte en ordentlig symtomkontroll görs finns risk att fysiska 

symtom som illamående, kräkning och smärta tar överhanden och det i sin tur kan leda till att 

patientens psykologiska behov i form av samtalsstöd hamnar i skymundan.  

Kaasalainen et al (2013) beskriver vikten av god smärtkontroll och menar att det blir extra 

viktigt vad gäller patienter med en kognitivt nedsatt förmåga. Eftersom smärtproblematiken 

hos patienterna kan vara flerdimensionella och i vissa fall komplicerade, behöver 

sjuksköterskorna ofta samarbeta med annan sjukvårdspersonal för att utveckla bra strategier 

för att uppnå en tillfredsställande smärtbehandling.  
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2.2.4 Anhörigstöd 

Vad gäller den delen av palliativ vård som handlar om anhöriga skriver Appelin & Berterö 

(2004) om vikten av att informera anhöriga med relevant och begriplig information. I deras 

studie framträder anhöriga som en mycket viktig del i patientens omvårdnad och där har 

sjuksköterskan ett stort ansvar att se till att de anhöriga görs delaktiga och får passande råd. 

De närstående beskrivs också av Milberg (2012) som en central del inom palliativ vård. De 

närståendes situation påverkas ofta i stor utsträckning då någon de håller kär ligger inför 

döden. Att de anhöriga drabbas av oro, utmattning eller depression är inte ovanligt, eller att 

det sker rollförändringar inom familjen. På samma gång påverkar de anhörigas mående 

patientens situation. Det är därför angeläget att som sjukvårdspersonal fånga upp närstående 

som uppvisar svårigheter med att hantera situationen och ge dem extra stöd. Något som kan 

underlätta för de anhöriga är om patienten inte är plågad och lider av svåra symtom, att de 

anhörigas vardag får fortsätta att fungera någorlunda väl, samt att de anhöriga får möjlighet att 

bidra med någonting till den som är sjuk. De närstående är också behjälpta av att förstå vad 

som händer så att de kan vila i vetskapen om att det finns stöd och hjälp om något skulle 

inträffa.  

 

3. Problemformulering 

Att i sitt arbete dagligen möta patienter som ligger inför döden påverkar i någon mån 

sjuksköterskan. Många patienter är tillfreds med att de skall dö och lider inte av någon direkt 

dödsångest. Andra har inte accepterat att de snart ska möta döden och plågas av denna insikt. 

Att prata om och möta döden är inte alltid helt problemfritt, det kräver både mod, insikt och 

respekt hos sjuksköterskan. Döden är en del av livet, alla ska någon gång dö, många dör dock 

för tidigt på grund av obotlig sjukdom och dessa patienter behöver få mötas av bra och kunnig 

sjukvårdspersonal. Att arbeta med döende patienter och möta sörjande anhöriga på daglig 

basis kan vara mycket påfrestande och mentalt betungande för sjukvårdspersonalen. Detta 

anser författarna bör studeras noggrannare. 

 

4. Syfte 

Att belysa sjuksköterskans upplevelse av att möta patienter i livets slut. 
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5. Teoretisk utgångspunkt 

5.1 Konsensusbegreppet människa 

Till denna litteraturöversikt har konsensusbegreppet människa valts. Människa är ett centralt 

begrepp inom vårdvetenskapen men benämns där ofta som patient (Dahlberg & Segesten, 

2010). Att anta ett patientperspektiv innebär att den människa som vårdas är medelpunkten. 

Människan som vårdas ses utifrån ett patientperspektiv som expert på sig själv. Denna 

expertis måste respekteras av sjuksköterskan som vårdar patienten. Först när patienten görs 

delaktig i vården och sjuksköterskan möter patienten så kan god vård utövas. 

Konsensusbegreppet människa innefattar även begreppet livsvärld. Den kompetenta och 

vårdvetenskapligt medvetna sjuksköterskan utgår ifrån patientens livsvärld i sitt vårdande för 

att komma närmare i förståelsen av hur vårdandet och sjukdomen upplevs och påverkar 

patienten i fråga. På så vis kan sjuksköterskan stärka patienten i dennes hälsoprocess. 

Dahlberg & Segesten (2010) framhåller att sjuksköterskan inte ska uteslutas ur 

patientperspektivet som faller inom ramen för begreppet människa. Sjuksköterskans 

perspektiv är viktigt då deras upplevelser av vårdandet också påverkar hur god vården blir. 

Vissa vårdsituationer kanske inte uppfattas som positiva, som då sjuksköterskan har känslor 

av att inte räcka till, är stressad eller utbränd. Sjuksköterskan kan uppleva sådant som väcker 

negativa känslor till liv, dessa negativa känslor måste då bearbetas för att undvika att 

patienten inte påverkas och får en sämre vård.  

 

5.2 Patricia Benner – från novis till expert 

Som teoretisk utgångspunkt för denna uppsats har Patricia Benners teori Från novis till expert 

valts. Teorin utgår från att en person som förvärvar sig erfarenhet och kunskap inom ett 

område passerar fem stadier: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert 

(Benner, 1993). De aspekter som innefattas i stadierna och som förväntas utvecklas genom 

passerandet av de olika stadierna är följande: användning av tidigare erfarenheter istället för 

att förlita sig till regler och principer, uppfattning om varje situations helhet i motsats till att 

se varje situation som en stor samling delar av lika värde, och slutligen att gå från 

observerande och utomstående situationen till att vara en aktiv del i situationen.  

I första stadiet, novis, befinner sig sjuksköterskan i en situation utan tidigare erfarenheter 

att jämföra med den aktuella situationen. Sköterskan är helt beroende av rutiner och regler 

som i specifika situationer bara kan ge vägledning men inte berätta vilka uppgifter som är 
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relevanta i den aktuella situationen. Novis behöver inte röra sig om en nyutexaminerad 

sjuksköterska utan kan lika gärna vara en erfaren sjuksköterska som bytt område (Benner, 

1993) exempelvis byte från intensivvårdssjuksköterska till neonatalvårdssjuksköterska.  

 Stadiet avancerad nybörjare kännetecknas av en något mer omfattande beredskap inför 

situationer men kräver att de nyuppkomna situationerna överensstämmer med tidigare 

erfarenheter för att sköterskan ska kunna agera utan att endast följa rutiner och regler. 

Avancerade nybörjare har stort behov av stöd från erfaren personal i sitt arbete. Detta för att 

nybörjaren ännu inte lärt sig att bedöma vilket i arbetet som är av högst prioritet (Benner, 

1993). 

Den erfarna kompetenta sjuksköterskan, vilken brukar framträda efter cirka två-tre års 

erfarenhet, utmärker sig genom en förmåga att se sig själv utifrån ett längre tidsperspektiv och 

kan därför arbeta efter mål och planer. Utifrån dessa planer kan sedan arbetet prioriteras för 

att uppnå målen och ovidkommande aspekter kan lämnas därhän (Benner, 1993). 

I stadiet skicklig är sjuksköterskan beredd på typiska och förväntade situationer och har en 

handlingsberedskap för olika tänkbara händelser. Sjuksköterskan ser på arbetet som en helhet 

snarare än som olika aspekter. Handling i situationer kommer naturligt och utan längre 

eftertanke eftersom de grundar sig på erfarenheter av liknande situationer. Aspekterna i en 

situation kan rangordnas utefter vad som är viktigast för situationen vilket gör den skickliga 

sjuksköterskan förmögen att känna igen en hel bild och därigenom skapa sig en holistisk 

förståelse och ett skickligare beslutsfattande (Benner, 1993). 

Experten har lång och omfattande erfarenhet inom området vilket bidrar till ett mycket 

intuitivt handlande. Den långa erfarenheten gör sjuksköterskan förmögen att handla direkt och 

precist i aktuella situationer eftersom tidigare händelser bidragit till en stor bas av händelser 

att jämföra med. Intuitionen är inte ofelbar men tycks ofta bli korrekt exempelvis ifråga om 

att varsebli förändringar i en vårdsituation (Benner, 1993). 

Valet av teori grundar sig i att teorin på ett grundligt sätt beskriver sjuksköterskans 

utveckling där erfarenheter är en viktig del. I erfarenheter ingår upplevelser vilket gör denna 

teori högst relevant i relation till problemområde och syfte. 

 

6. Metod 

För att skapa en överblick över aktuell forskning på området har en litteraturöversikt gjorts 

(Friberg, 2012). 11 artiklar har noggrant valts ut och granskats kritiskt för att skapa en 
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sammanställning med struktur och tydlighet. I urvalsprocessen har artiklarna granskats så att 

de överensstämmer med syftet både kvalitets- och relevansmässigt.  

En noggrann sökning över ämnesområdet gjordes utifrån en bred kunskapsgrund inom 

området vårdvetenskap (Östlundh, 2012). Sökorden som slutligen användes i den egentliga 

informationssökningen var ”palliative care”, ”patient”, ”nurses experience” och ”dying”. 

Genom val av söktermen försökte författarna se till att ringa in området så precist och 

helheltsmässigt som möjligt. Sökningen gjordes i databaserna Cinahl Plus with Fulltext och 

Pubmed. Sökprocessen dokumenterades genom att föras in i sökmatrisen i bilaga 1. 

Författarna läste igenom resultatartiklarna under en första genomgång varefter synpunkter 

jämfördes.  

De artiklar som slutligen valdes ut granskades noga av båda författarna. Då antalet artiklar 

som tillslut återstod inte var helt tillfredsställande gjordes även en manuell sökning (Östlundh, 

2012). En sådan metod utförs genom att relevant information lokaliseras på egen hand genom 

t ex böcker, tidskriftsartiklar eller som i detta fall tidigare kandidatuppsatsers referenser inom 

det aktuella ämnesområdet. Den manuella sökningen resulterade i ytterligare tre 

resultatartiklar som granskades av båda författarna.    

 

6.1 Urval 

Då relevanta artiklar söktes fram användes ett antal inklusionskriterier respektive 

exklusionskriterier (Friberg, 2012). Urvalsmetoden gjordes i flera steg (Östlundh, 2012) för 

att kunna sålla bort och välja ut artiklar som verkade intressanta. Det första steget bestod i att 

titta på titlarna och ämnesorden i artiklarna. I nästa steg granskades abstracten av båda 

författarna för att besluta om artikeln kunde vara av intresse eller ej. De avgränsningar som 

gjordes var språk, där engelska var ett krav samt Peer Reviewed som kan styrka artikelns 

vetenskaplighet. Peer Review- funktionen fanns dock inte i databasen PubMed men andra 

metoder användes då istället för att försäkra detta. Dels granskades sidantalet som kan vara en 

indikator (Östlundh, 2012) för vetenskaplighet, och sedan söktes artiklarna från PubMed upp 

manuellt i databasen Cinahl Plus with Fulltext där Peer Review- funktionen fanns med. 

Artiklar äldre än från 2000-talet valdes även bort förutom en artikel som trots att den var från 

1998 ansågs relevant kopplat till syftet. Fler begränsningar i sökningen gjordes inte på grund 

av att materialet då hade blivit för tunt.  
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6.2 Analys 

Med analys menas att dela upp i mindre delar. I vetenskaplig analys delar man upp i mindre 

delar för att sedan undersöka varje del, en i taget. Därefter sätts de undersökta delarna ihop till 

en helhet, detta kallas syntes (Forsberg & Wengström, 2013).  

Efter urvalet har inhämtad data analyserats utifrån Fribergs (2012) tillvägagångssätt där 

analysen sker i tre steg. I första steget genomlästes artiklarna flertalet gånger för att skapa en 

god förståelse för materialets innehåll. I detta steg läste båda författarna igenom allt material 

flera gånger och diskuterade innehållet kontinuerligt. Steg två bestod i att jämföra materialet 

och leta efter skillnader och likheter i bland annat teori, metod, analys, syfte och resultat. I 

den här delen av processen började materialet att delas in i kategorier. Författarna valde ut 

specifika ord som koder för teman och ämnen som återkom i materialet.  

När allt material slutligen gåtts igenom noggrant och alla fenomen och teman delats in i 

grupper och staplats upp, sållades de mest framträdande kategorierna ut. Tredje och sista 

steget innebar sammanställning av materialet. I detta steg sammanställdes allt material, under 

samtliga utvalda huvudkategorier, ihop för att sammanfattas och redovisas i arbetes 

resultatdel. I resultatet togs alla aspekter med i ett försök att inte välja ut endast det som 

passade författarnas syfte. Detta för att visa en rättvis bild av resultatet. De studier som 

använts är av både kvalitativ och kvantitativ ansats. De kvalitativa studierna användes för att 

skapa en bild om upplevelser och hur dessa upplevelser tog sig i uttryck. De kvantitativa 

användes för att ge en bild av frekvens och utbredning av upplevelser för att skapa förståelse 

för vilka upplevelser som tycks vanligt förekommande och därför relevanta att ha med i 

resultatet. 

 

7. Forskningsetiska överväganden 

Då resultatartiklarna var skrivna på engelska har noggrann eftertanke gjorts vid översättning 

av resultat för att undvika feltolkningar. Översättningsverktyg har använts och vid osäkerhet 

har båda författarna diskuterat översättningen.  

Studien är en litteraturstudie vilket innebär att resultatet är tolkat utifrån författarna av de 

enskilda artiklarnas egna tolkningar av ursprungskällan. Detta kan vara en brist då resultatet 

hamnar längre ifrån ursprungskällan och risken för feltolkning är större än vid en 

originalstudie.  



 
 10 (32) 

 

För att säkerställa god forskningskvalitet har författarna försökt att tolka resultatet rättvist 

utan att utelämna aspekter som inte passat syftet och på så vis förvränga resultatet. Detta 

menar Vetenskapsrådet (2011) är en viktig del av att hålla god forskningsetik 

10 av de 11 resultatartiklarna har fått godkännande från en forskningsetisk kommitté och 

alltså uppfyllt de etiska grundkrav som ställts i de områden där forskningen har utförts. Den 

artikel som inte granskats av en kommitté bedömdes ändå uppfylla forskningsetiska 

grundprinciper, i och med att deltagarna i studien fick lämna informerat samtycke och kunde 

välja att inte delta. 

 

8. Resultat 

8.1 Sjuksköterskans professionella förhållningssätt 

I en kvalitativ studie av Berterö, (2002) intervjuades distriktsjuksköterskor inom den 

palliativa hemsjukvården i Sverige. Resultatet beskriver bl.a. utmaningen i att strukturera sina 

uppgifter, att detta kräver professionalism inom yrkesområdet. Deltagarna menar att det är en 

utmaning att hantera sina ordinarie sjukvårdsuppgifter och vårda för de äldre och samtidigt 

utföra god palliativ vård. Då det ej funnits några generella direktiv för hur alla olika 

situationer skulle hanteras, var det också en utmaning att veta eller att tänka ut hur vården 

skulle utföras i varje specifik situation. Studiedeltagarna framhöll även att arbetet var 

intressant just för att det upplevdes som väldigt varierande, då alla patienter och anhöriga är 

olika. Vidare tyckte de att de lärde sig något nytt hela tiden som kunde vara användbart i 

kommande situationer. Vikten av att veta vad som skall göras och när framkom också.  

Utifrån de teman som framträdde i studien tog man sedan fram vad man kallar för essensen 

av dessa. Essensen menar man var engagemang. Engagemang i sin tur innefattar att 

sjuksköterskan i sitt jobb i den palliativa hemsjukvården både har skyldigheter och 

engagemang. Sjuksköterskorna i studien menar också att förutom att ha ett engagemang och 

en skyldighet att utföra medicinsk och teknisk vård även måste tillfredsställa sociala, 

psykologiska och spirituella behov. I en studie av Donnelly & Dickson (2013) tar 

studiedeltagarna också upp det professionella förhållningssätt som krävs inom den palliativa 

vården. Vid tidpunkten då patienten är på väg att dö krävs goda vårdkunskaper för att kunna 

hantera oväntade situationer. Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i handhavandet av den 

döda och i stöttning av dennes familj. Denna roll kräver färdigheter, medlidande och 

erfarenhet. Detta tas även upp i en studie av Wallerstedt & Andershed (2007) där ett av de 

teman som lyfts fram handlar om att god kunskap krävs inom yrket för att leva upp till deras 
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ambitioner. Andra egenskaper som fordras i vården för döende patienter menar de är stor 

hängivenhet vilket kunde innefatta både positiva och negativa element. Ett annat tema som tas 

upp är de vardagliga möten som sker i livets slutskede. I dessa möten krävs ansvar, samarbete, 

erfarenhet och kunskap, känslor, tid och resurser. Vad gäller erfarenhet och kunskap beskrev 

sjuksköterskorna hur varje nytt möte med patienter och anhöriga givit dem ovärderlig 

erfarenhet. Denna erfarenhet bidrog sedan till fortsatt utveckling av deras kunskap vilket 

också ökade deras känsla av profesionell trygghet och säkerhet och gav dem styrka att 

acceptera förändringar. 

  

8.2 Sjuksköterskans behov av kollegialt stöd 

I flera studier framkommer behovet av ett kollegialt stöd och support som ett centralt tema för 

sjuksköterskorna (Berterö, 2002; Henoch et al., 2013; Donnelly & Dickson, 2013). I en 

svensk studie av Berterö, (2002) där distriktssjuksköterskor intervjuats var ett av de teman 

som framkom – relationer. Där framkommer att distriktssjuksköterskorna behöver support för 

sin egen skull- för att kunna vårda svårt sjuka och döende människor.  

 I ytterligare en studie av Donnelly & Dickson (2013) nämns det kollegiala stödet 

sjukvårdspersonal emellan. Dels beskrivs hur yngre sjuksköterskor uppskattat det stöd de fått 

av sina äldre kollegor, något som även ges stöd åt i en studie av McMillen (2007) där äldre 

sjuksköterskor med längre erfarenhet är mer bekväma med att fatta svåra beslut och kan ge 

stöd åt yngre kollegor i dessa situationer. I en studie av Payne et al. (1998) benämns stödet 

från kollegor som en framträdande och viktig del i den palliativa vården genom samtal 

kollegor emellan och genom en stöttande atmosfär. Samtal mellan kollegor som en stöttande 

del i arbetet beskrivs även av deltagare i Melvin (2012) där samtal med kollegor beskrivs som 

en viktig del i en strategi för att orka med arbetet med döende patienter. I relation till en 

stöttande atmosfär beskrivs i en annan artikel en önskan om ökad kommunikation mellan 

vårdgivare (Hansen et al., 2009) . Kollegialt stöd beskrivs av deltagarna i en undersökning av 

Marchessault et al. (2012) som extra viktigt vid svårigheter i arbetet och i fråga om att fördela 

ut arbetsbördan när personalen är överbelastad. I Wallerstedt & Andersheds (2007) studie 

beskrivs arbetet med döende patienter som ett betungande ansvar, särskilt i de fall då 

sjuksköterskan även har andra patienter i en kurativ fas. Detta ansvar ansågs dock inte bli för 

betungande om det var möjligt att fördela arbetsuppgifterna sinsemellan. 
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8.3 Sjuksköterskors upplevelser av döden 

I en studie av Dunn et al (2005) beskriver flera av sjuksköterskorna hur döden inte var ett 

ämne som borde undvikas och de hade mer eller mindre accepterat döden som något naturligt. 

Dessa sjuksköterskor såg på döden som en naturlig del av livet och ansåg att död varken var 

något bra eller dåligt. Deltagarna höll inte med om att döden erbjöd en flykt från denna värld 

men såg däremot att döden kunde vara en befrielse från smärta och lidande. Det framkom 

också ur studien att de sjuksköterskor som rapporterat att de spenderat procentuellt mer tid 

med patienter i det terminella stadiet eller döende patienter rapporterade en mer positiv attityd 

till att vårda döende patienter än sjuksköterskor som spenderat procentuellt mindre tid med 

terminella eller döende patienter.  

Andra betydelsefulla teman som upptäcktes i vissa demografiska variabler i studien var 

exempelvis att äldre sjuksköterskor såg på döden som en möjlighet att undkomma en 

smärtsam existens, en sorts flyktanammande. De accepterade döden som en verklighet på ett 

neutralt sätt i större utsträckning än yngre sjuksköterskor. En annan demografisk skillnad 

visade att icke- vita sjuksköterskor rapporterade högre nivå av inre religiositet och varken 

välkomnade döden eller skrämdes av den till skillnad från vita sjuksköterskor.  

Marchessault et al (2012) får fram ett tema i sin studie som belyser att konfrontation av 

döden kräver personlig utveckling. Analysen av studien visade att sjuksköterskor kan bli 

personligt påverkade av döden. Vissa menade att döden var en normal del av livet medan 

andra associerade döden med en känsla av misslyckande. För många av sjuksköterskorna var 

omhändertagandet av patienter i den palliativa fasen en positiv upplevelse. Några av 

sjuksköterskorna menade att kontakten med döden hade fått dem att uppskatta de positiva 

stunderna i livet mer. Flera av studiedeltagarna blev rörda när de tog hand om patienter vid 

livets slut. Några projicerade sina patienters situation på sitt eget liv och föreställde sig någon 

av sina egna nära och kära i samma situation. Payne et al (1998) visar på skillnader mellan 

akutsjuksköterskor och hospicesjuksköterskors ångest inför döden. Resultatet visade att 

hospicesjuksköterskor är mindre undvikande inför döden. Vad gäller rädsa för döden 

indikerade resultatet att akutsjuksköterskor är signifikant mer oroliga för sin egen död än vad 

hospicesjuksköterskor är. På frågan om acceptans visade två olika teman att 

akutsjuksköterskor var signifikant mindre benägna att tycka att det fanns positiva element 

med döden. Resultatet visade också under temat flykt- acceptans att akutsjuksköterskor var 

påtagligt mindre benägna att uppfatta döden som en befrielse. Under temat neutral acceptans 

fanns dock inga statistiskt signifikanta skillnader.  
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En dansk studie av Vejlegaard & Addington- Hall (2005) undersöker attityder till problem 

relaterade till palliativ vård bland läkare och sjuksköterskor på ett kommunalt sjukhus och 

dess tillhörande primärsjukvård. Resultatet visade att 61 procent av sjuksköterskorna och bara 

30 procent av läkarna höll definitivt med om att palliativ vård var en givande del av deras 

jobb. Av alla deltagarna i studien höll 37 procent definitivt eller troligtvis med om att läkare 

och sjuksköterskor finner det mer tillfredsställande att arbeta med patienter som förväntas 

förbättras än med patienter som är på väg att dö. Vad gällde påståendet att läkaren har den 

viktigaste rollen vad gäller att reducera lidande för patienter som är obotligt svårt sjuka så höll 

93 procent av läkarna med och 91 procent av sjuksköterskorna. I kontrast till detta höll 59 

procent av sjuksköterskorna och bara 9 procent av läkarna definitivt eller troligtvis med om 

att det primärt är sjuksköterskans uppgift att ta hand om patienternas reaktioner på döden.   

 

8.4 Palliativ vård – ett betungande arbete 

I en artikel som handlar om Professional compassion fatigue (PCF), på svenska, utmattning 

relaterat till samvetsstress, beskrivs fysisk och psykisk betungande påverkan på bekostnad av 

omvårdnad inom hospice och palliativ vård (Melvin, 2012). Alla deltagarna i studien 

rapporterade fysisk och emotionell stress relaterad till hospicevård och palliativ vård. 

Deltagarna vittnar om de känslomässiga svårigheter de har i arbetet när de knyter an till 

patienter så pass mycket att de drabbas av sorg när de går bort. Ibland är sjukdomsförloppet så 

hastigt att reflektion och distans inte hinns med vilket försvårar bearbetningen. Flera av 

deltagarna vittnar om att detta blir extra betungande när det handlar om unga patienter. I vissa 

fall tas tankar och funderingar med hem efter jobbet vilket gör att att återhämtning och vila 

under ledighet blir lidande. 

Ett annat tema i studien av Melvin (2012) handlar om att sätta gränser och om coping- 

strategier. Var och en av de sex deltagarna i studien beskrev behovet av att sätta 

professionella gränser för att upprätthålla förmågan att arbeta inom palliativ vård. Deltagarna 

kunde identifiera vissa strategier för att stödjas i sitt arbete i den palliativa vården. Exempel 

på detta var att prata med sina kollegor, reflektion, regelbunden träning, en stöttande partner 

och en stöttande ledning.  

I Berterös (2002) studie är frustration en del av resultatet som framkom. 

Distriktsjukssköterskorna som deltog i studien beskriver frustration relaterat till känslor av 

besvikelse och oro över att inte kunna ge den typ av vård de skulle ha velat ge. De tog också 

upp tidbrist som ledde till frustration. Payne et al (1998) visar, i sin komparativa studie där 
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dödsångest undersökts hos hospice respektive akutsjuksköterskor, att yrket innebär vissa 

svårigheter. Vad gäller upplevelsen av svårigheter med att vårda patienter svarade 

representanter från akutsjuksköterskorna att de upplevde att de flesta patienter var lätta att 

vårda då de flesta varit redo att dö. Däremot upplevde de mer svårigheter i kontakten med 

patienternas anhöriga. Sex stycken av de patientfall som togs upp av deltagarna som upplevts 

som svåra patientfall involverade döden av ett barn. Bland hospicesjuksköterskorna togs 

svårigheter med att behandla symptom som smärta upp som besvärligt. De tog också upp 

svårigheter då en patient med unga barn dött. Stress togs också upp som en börda relaterat till 

kontakten med anhöriga. Deltagare från båda grupperna indikerade att de fortsatte att grubbla 

över arbetsrelaterade problem efter en svår arbetsdag.  

Arbetsrelaterad stress tas också upp i Wallerstedt & Andersheds (2007) studie. 

Sjuksköterskorna beskriver hur kvälls och nattarbete, då färre sjuksköterskor är i tjänst, kan 

leda till ökad stress. Sjuksköterskorna i studien beskriver också upplevelser i situationer där 

det uppstått känslor av ambivalens, känslor av otillräcklighet och frustration. Då en patient 

dött kunde känslor av sorg och förlust upplevas. Ett oförberett slut på en relation till en patient 

kunde upplevas som extra betungande. Deltagarna beskriver också risken med att komma 

patienter för nära, då närheten till patienten kunde leda till svårigheter i att släppa taget efteråt. 

Ytterligare en studie av McMillen (2007) beskriver känslor av emotionell börda. Alla 

deltagarna i studien kunde beskriva svårigheter att ta hand om patienter som fått sin 

behandling avslutad. Sjuksköterskorna blev emotionellt involverade då de vårdat döende 

patienter, speciellt då de tagit hand om patienten under en längre tid och lärt känna familjen. 

Den emotionella bördan beskrevs också i samband med då unga patienter fått sin behandling 

avslutad eller då de kunnat identifiera sig med patienten.  

 

8.4.1 det belönande i arbetet med palliativ vård 

Utöver det betungande i att arbeta med döende patienter framkommer även i flera studier att 

det palliativa arbetet medför mycket positivt också (Vejlegaard & Addington- Hall 2005; 

Berterö 2002; Marcherssault et al. 2012). Sjuksköterskorna i studien av Marcherssault et al. 

(2012) framhöll flera aspekter som skänker dem tillfredsställelse i arbetet. De ansåg att det var 

mycket givande att få vara med och dela patienternas sista tid i livet. Dessutom tyckte man att 

det var tillfredsställande med den positiva uppmärksamheten och tacksamheten man fick från 

patienternas anhöriga. Vidare framgick att kontexten med döende patienter skänkte lärdom 

om egna tankar och förhållningssätt kring döden. Även deltagarna i Berterös (2002) studie 

vittnade om insikt och förståelse för lidande och död som resultat av det palliativa arbetet. 
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Insikt och medvetenhet kring eget förhållningssätt framkom även i studien av Addington-Hall 

(2005) där 63 procent av sjuksköterskorna ansåg att döende patienter gav medvetenhet kring 

egna tankar om döden. Även en studie av Wallersdtedt & Andershed (2007) vittnar om 

upplevelse av att palliativ vård bidrar till personlig utveckling och erfarenhet för 

sjuksköterskor. I den kvantitativa studien av Vejlegaard & Addington- Hall (2005) ansåg 61 

procent av sjuksköterskorna att palliativ vård var en belönande del i arbetet.  

 

8.5 Sjuksköterskan och relationer med patient och anhöriga 

Det samspel som uppstår mellan sjuksköterskorna och de patienter de vårdar i livets slut 

beskrivs i ett par studier (Berterö, 2002; Henoch et al, 2013). Detta samspel bygger delvis på 

kommunikation, både verbalt i form av samtal men också genom att lyssna på patienten villigt 

och aktivt (Henoch et al, 2013). I en kvalitativ studie där distriktssjusköterskor inom den 

palliativa hemsjukvården i Sverige har intervjuats var ett av de huvudteman som framkom 

relationer (Berterö, 2002). Resultatet visar att det är viktigt att distriktssjuksköterskor ges 

möjlighet att skapa och upprätthålla en relation med både patienter och deras anhöriga. 

Distriktssköterskorna i studien framhöll också att palliativ vård skapar en väldigt intim 

relation mellan sköterskor och patienterna och deras anhöriga. De menade också att relationen 

bygger på en känsla av trygghet och självförtroende. Sjuksköterskorna som intervjuades 

uttrycker just hur nära man som sjuksköterska kommer både patienter och anhöriga. De säger 

också att man blir involverad och tagen både på ett fysiskt och på ett mentalt plan.  

Att som sjuksköterska ges tid till att prata och lyssna till patienterna och deras anhöriga tas 

upp som en viktig del av den palliativa vården i flera studier (Berterö, 2002; Donnelly & 

Dickson, 2013; Henoch et al., 2013; Marchessault et al., 2012). Sjuksköterskorna i studien av 

Berterö (2002) understryker hur viktigt det är inom den palliativa vården att skapa goda 

relationer. Något som också tas upp av deltagarna i en studie av Marchessault et al. (2012). 

Dessa relationer bygger på känslor av trygghet och självförtroende.  

Donnelly & Dickson (2013) påvisar i resultatet av sin studie olika teman utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv. Där framkommer att sjuksköterskor värderat tid för att skapa kontakt 

med patienterna och deras familjer på de mest kreativa vis. Humor var en del som lyftes fram 

för att skapa en god atmosfär kring patienten. Resultatet av studien visade också på att 

sjuksköterskan har en betydelsefull roll i omhändertagandet av den döda patienten och i 

stöttning till familjen. Denna roll kräver både skicklighet, medlidande, erfarenhet och 

kollegialt stöd.   
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De intervjuade sjuksköterskorna i studien av Marchessault et al. (2012) berättar att 

relationerna med patienterna ibland blir så nära att de tänker på patienterna även utanför 

arbetstid och sörjer när de gått bort.  

 

9. Diskussion 

9.1 Metoddiskussion 

Kopplat till studiens syfte har litteraturstudie varit ett bra val av metod. Forskning på ämnet 

sjuksköterskans upplevelser vid vård i livet slut har funnits att tillgå och frågor författarna 

hade har gått att svara på. Då detta är författarna första forskningsprojekt är också 

litteraturstudie ett bra val.  

Materialet har sitt ursprung i både Europa och Nordamerika, något som har både för- och 

nackdelar. En brist i att inte begränsa urvalet till enbart svenska artiklar är att resultat får 

begränsad tillämpbarhet i svensk vårdkontext. Författarna har dock uppfattat gemensamma 

drag i forskning från alla de länder materialet är hämtat ifrån, vilket gjort valet av material 

intressant för syftet i fråga. Upplevelser av att vårda som är en del i syftet har gått att hitta var 

än artikeln har sitt ursprung. Författarnas förhoppning är att resultatet har bäring för 

verksamma sjuksköterskor i Sverige. Detta trots att det finns skillnader i exempelvis 

tillgången till vård vid jämförelse mellan USA och Sverige. 

Sökningen av artiklar gjordes i databaserna Cinahl Plus with Full Text och PubMed och 

möjligtvis har det begränsade antalet databaser gjort att värdefullt material gått förlorat. 

Författarna ansåg dock att med hänsyn till arbetets begränsade omfattning, med ett antal 

resultatartiklar av 10-15 stycken, var funnet material gott nog. Vid sökningen av artiklar 

upplevdes vissa svårigheter att välja ut söktermer för att hitta en så exakt och omfattande 

samling arttklar som möjligt. Även i efterhand är det svårt att veta om andra relevanta 

söktermer hade passat bättre. Artiklarna som valdes ansågs dock hålla en god 

forskningskvalitet där genomgående opartiskhet och tydlig presentation av funnet resultat 

framgått. Då både kvalitativa och kvantitativa studier användes upplevde författarna att en 

bild kunde ges av både omfattning av vissa upplevelser och av hur dessa upplevelser tog sig i 

uttryck. Möjligen kunde en större andel kvalitativa studier bidragit till en störra förståelse för 

de uppkomna och beskrivna upplevelserna. 

Vid analysen som gjordes genom sammanställning av återkommande ämnen och 

uppställning av dessa försökte författarna systematiskt sammanställa ämnen och kategorier 

utan att utelämna eller missa förekommande ämnen. Vissa svårigheter uppkom under 
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tolkningsarbetet vilket kan ha bidragit till att någon del gått om intet. Vår förhoppning är dock 

att så ej är fallet. 

Valet av teoretisk utgångspunkt ansågs passa syftet bra i det att Patricia Benners teori Från 

novis till expert lyfter fram sjuksköterskans utveckling i olika stadier och ger exempel på 

typiska tankar och upplevelser en sjuksköterska kan mötas av i olika situationer. Resultat gick 

därför att diskutera med utgångspunkt i vald teori. Vissa svårigheter kunde dock påträffas i 

resultatdiskussionen då teorin var svår att applicera på allt resultat. Vi försökte i dessa fall att 

noggrant läsa och tolka teorin på ett sätt som inte ledde till feltolkningar.  

Författarna har mångårig erfarenhet inom vård av svårt sjuka äldre och således också 

döende patienter vilket leder till en viss förförståelse. Detta gjorde att försiktighet och kritiskt 

förhållningssätt fick anammas vid tolkning av material så att inte förförståelsen ledde till att 

analysen blev vinklad efter egna tankar och åsikter. Forsberg & Wengström (2013) menar att 

förförståelse kan påverka analysen och att forskaren bör redovisa denna i arbetet. 

 

9.2 Resultatdiskussion 

9.2.1 Behovet av kunskap och professionalism inom yrket 

Att besitta kunskap och erfarenhet var något som togs upp och värderades högt inom yrket 

som sjuksköterska inom den palliativa vården. Denna erfarenhet gjordes genom möten med 

patienter och anhöriga och ansågs vara ovärderlig kunskap. Att strukturera sina 

arbetsuppgifter beskrevs som en utmaning som krävde professionalism inom yrket. Detta går 

helt i linje med Benners (1993) teori där den erfarna kompetenta sjuksköterskan beskrivs som 

någon som är förmögen att arbeta utifrån tidigare erfarenheter och därmed besitter förmågan 

att planera sitt arbete och göra prioriteringar. Vad som också framgick i studien av Berterö 

(2002) är att engagemang är en egenskap som sjuksköterskor bör ha, samt en förmåga att 

tillfredsställa psykologiska, sociala och spirituella behov. Engagemang är dock något som inte 

tas upp i Benners (1993) teori. Det är rimligt att ifrågasätta huruvida förmågan att känna 

engagemang i sitt yrke är något som kan utvecklas genom erfarenhet eller om det inte snarare 

är en inre förmåga som har att göra med ett visst personlighetsdrag. 

Att engagemang är en viktig egenskap i arbetet med palliativ vård stöds även i en studie av 

Phillips, Davidson, Ollerton, Jackson & Kristjanson (2007) där de deltagande 

sjuksköterskorna lyfter fram engagemang för patienter och anhöriga som en naturlig del i 

arbetet. Vad som även tas upp i samma studie är behovet av ytterligare kunskap inom palliativ 

vård. De menar att det saknas viktig kunskap och att man skulle vinna mycket på att utbilda 

personal specifikt inom palliativ vård. Sjuksköterskor med specialiserad kunskap inom 



 
 18 (32) 

 

palliativ vård har en betydligt bättra förståelse för komplexiteten i de svåra beslut som måste 

fattas i vården av patienter i livets slutskede. Enligt Benner (1993) behövs kontinuerlig vidare 

utbildning för sjuksköterskor, vare sig de befinner sig på nybörjarstadie eller på kompetent- 

och skicklighetsstadiet. De avancerade nybörjarna kan dra nytta av kliniska övningar med 

överseende av kompetenta handledare. De skickliga sjuksköterskorna kan tränas genom att 

utsättas för kliniska moment som de sedan får applicera egna strategier för att förstå 

situationen på, det vill säga en induktiv metod. 

 

9.2.2 Vikten av att stötta varandra 

Under rubriken sjuksköterskan och kollegialt stöd redovisas behovet hos sjuksköterskor att 

känna stöd och support från kollegor. Särskilt viktigt tycks det vara för yngre och oerfarna 

sjuksköterskor att känna stöd från äldre mer erfaren personal. Detta, anser författarna av 

denna studie, torde göra det viktigt att ha en god spridning av olika erfarenheter på en 

vårdavdelning, med personal i olika åldrar och med skilda upplevelser från tidigare arbeten. 

Det ibland betungande arbetet med palliativ vård kräver flexibilitet i personalgruppen och 

beredskap att hjälpa kollegor som har mycket att stå i för tillfället. Benner (1993) stödjer detta 

och beskriver nybörjarens behov av stöttning i att göra prioriteringar. Något som 

sjuksköterskan lär sig av lång erfarenhet och inte kan förväntas klara av i ett tidigt skede i 

karriären. Benner skriver även om expertsjuksköterskans möjlighet att agera som konsult för 

mindre erfaren personal. 

Arbetet med döende patienter innebär att ibland behöva fatta svåra beslut och göra 

övervägningar som kan vara svåra att klara av på egen hand och sammanfattningsvis 

framkommer i resultatet att dessa typer av beslut är betydligt lättare att handskas med om det 

finns kollegor att hitta stöd i. Självständighet är en viktig del i arbetet men det bör alltid finnas 

chans till återkoppling och kollegialt stöd i arbetet med palliativ vård. McDonnell, Johnston, 

Gallagher & McGlade (2002) belyser vikten av kollegialt stöd mellan sjuksköterskor. Brist på 

detsamma lyfts fram som en tydlig barriär för en god palliativ vård. De kommer i sin 

forskning fram till att en positiv arbetsmiljö med gott stöd kollegor emellan bidrar till enskilda 

individers självförtroende samt ökar effektiviteten i arbetet. Detta i sin tur bidrar till bättre 

förmåga att hantera svåra element och stressorer i arbetet. För att förbättra möjligheterna till 

positiv arbetsmiljö menar de att personalen kan träna sin samarbetsförmåga i 

samarbetsövningar. 
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9.2.3 När en inte räcker till 

Både fysisk stress i form av överbelastning och psykisk stress kopplat till dåligt samvete är 

aspekter som framkommer under rubriken sjuksköterskans upplevda svårigheter i yrket. Det 

framkom både emotionell stress, sorg, förlust och känslor av otillräcklighet. Detta gäller 

förstås inte enbart inom palliativ vård utan är ett stort problem inom vård i de flesta former 

och i samhället i stort (Skärsäter, 2010).  

För att kunna handskas med problemet att ha för mycket att göra krävs en god förmåga att 

planera och lägga upp arbetet. Detta beskriver Benner (1993) i relation till den kompetenta 

sjuksköterskans förmåga att arbeta efter en plan och göra prioriteringar därefter. Hon menar 

att det handlar om att kunna analysera problem med en medvetenhet som gör att problemet 

belyses utifrån ett långtgående perspektiv för att på så vis kunna se på nutida situationer och 

tänkta framtida händelser och värdera dessa prioritetsmässigt. 

Ett problem när bördan är för stor blir att det blir svårare att känna tillfredsställelse i arbetet. 

Tillfredsställelse som grundar sig i att knyta an till patienter och få känna sig kompetent. 

Eftersom en stor del i sjuksköterskeyrket handlar om att knyta an och skapa en relation till 

patienterna blir det problem när sjuksköterskan inte upplever sig ha tid att skapa en relation. 

Peters, Cant, Sellick, O'Connor, Lee & Burney (2012) beskriver hur brist på tillfredsställelse 

och orimliga krav skapar en stressfull arbetssituation för sjuksköterskor i palliativ vård. 

Ytterligare faktorer som bidrar till stress är brist på kommunikation mellan kollegor, ett 

upprepande möte med död och sorg samt brist på resurser och personal. Patricia Benner 

(1993) skriver om vikten av att dels kunna prioritera men också om vikten av att vårdteamet 

försöker bibehålla en känsla av laganda. Paradoxalt nog kan känslan av samhörighet och 

laganda triggas av en stor arbetsbelastning, då personalen upplever sig stå enade mot samma 

utmaning. 

Peters, Cant, Sellick, O'Connor, Lee & Burney (2012) föreslår, som en lösning på problem 

med arbetsrelaterad stress, en ökad kompetens hos sjuksköterskorna i fråga. De menar på att 

faktorer som bidrar till förmåga att hantera ett stressigt arbete med mycket att göra och högra 

krav från patienter, anhöriga och arbetsledning, är att genom utbildning lära sig att skapa 

strategier för att möta negativa tankar och situationer. Dessutom behövs stödjande åtgärder 

från själva arbetsplatsen samt stöd från kollegor för att personalen ska kunna undvika att 

drabbas för hårt av stress i arbetet. 

I ljuset av att det verkar vanligt förekommande med emotionell stress, och till och med risk 

för utbrändhet samt att tankar om arbetet är svåra att släppa efter dagens slut, finns det 

anledning att fundera kring vilka strategier som skulle kunna motverka detta.  
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Det är tydligt att det är viktigt att skapa en relation till patienten och att kunna knyta an till 

personer i sitt yrke. Samtidigt framkommer i resultatet av denna studie att det finns risk att 

anknytningen blir för stark och därför blir en källa till ytterligare stress. Det behövs därför 

strategier för att kunna motverka stress samt för att lära sig sätta gränser då arbetet riskerar 

komma för nära. 

  

9.3 Kliniska implikationer 

Litteraturöverikten kan hjälpa sjuksköterskan att få en förståelse för sitt arbete i den palliativa 

vården. Genom att läsa om tänkbara och förekommande upplevelser kan man få förståelse för 

sina egna tankar och upplevelser. Att ha en god bild av sitt eget förhållningssätt till arbetet 

kan i sin tur bidra till en förutsättning för att utvecklas inom professionen.  

Då arbetet belyser ämnen som börda och överbelastning samt brist på personal kan det även 

bidra till att personal uppmärksammar sin egen situation inom organisationen och möjligtvis 

få upp ögonen för brister som finns i personalpolitik och bemanning. En förhoppning är också 

att arbetet ska kunna ge anledning att reflektera över vilka tankar och upplevelser som föds i 

arbetet med patienter i livets slut. Vi tror att reflektion över ens egen arbetssituation är en 

förutsättning för ett kritiskt förhållningssätt som främjar utveckling och ökad professionalism 

i vårdarbetet. 

Då studien är på kandidatnivå kan den i viss mån ha begränsad tillämpbarhet på erfaren 

personal i verksamhet. Däremot skulle den kunna vara av intresse för studenter och 

nyutexaminerade sjuksköterskor som önskar arbeta inom palliativ vård men även andra 

verksamheter i vården där personalen möter döende patienter.  

 

9.4 Förslag på fortsatt forskning 

Ett förslag är att forska vidare på huruvida sjuksköterskor ges utrymme på arbetstid till 

gemensam reflektion då detta framkom som en viktig strategi i vår studie för att hantera 

arbetssituationen. Ytterligare forskning i syfte att undersöka andra strategier för att hantera 

stress, än de som framkom i denna studie, skulle kunna förbättra möjligheterna för 

sjuksköterskor att få en bättre arbetsmiljö. 

 

9.5 Slutsats 

Genom denna litteraturstudie får läsaren en uppfattning över hur sjuksköterskan upplever den 

palliativa vården. I resultatdiskussionen lyfts de mest vanligt förekommande upplevelserna, 
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utifrån det material som ingår i studien, av palliativ vård fram och diskuteras utifrån Patricia 

Benners teori Från novis till expert. En viktig aspekt som resultatet visade var vikten av 

professionalism och kunskap inom yrkesområdet för att på bästa sätt kunna vårda för 

palliativa patienter. Yrket kräver goda kunskaper och erfarenhet värderas högt. Därför föreslås 

större tillgång till vidareutbildning för sjuksköterskor inom palliativ vård. Det kollegiala 

stödet visade sig också vara en betydelsefull del av yrket och behovet av att stötta varandra 

var än mer viktigt då svåra beslut skulle fattas. Genom reflektion och god support kollegor 

emellan ökar självförtroendet och effektiviteten i arbetet. Strategier för att motverka 

emotionell stress lyfts fram då de tycks finnas ett behov av det. Emotionell stress förekommer 

hos många sjuksköterskor inom palliativ vård och är kopplad till känslan av att inte räcka till. 

Andra faktorer som kan utlösa stress är den ständiga närvaron av död och sorg, bristande 

kommunikation i arbetslaget och de höga krav som ställs på sjuksköterskan. Att sätta gränser 

och att inte låta arbetet komma för nära inpå tycks vara viktigt inom denna vårdkontext. På så 

vis minskar risken för arbetsrelaterad stress. 
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11. Bilaga 1: Sökmatris 

Datum Databaser Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1* 

Urval 

2** 

Valda artiklar 

2014-

03-31 

Cinahl Plus 

with Fulltext 

Palliative 

care AND 

patients 

AND 

nurses 

experience 

AND 

Dying 

(peer 

reviewed) 

72 12 5 Berterö, C. (2002) 

 

Dunn, K. S., Otten, C., & 

Stephens, E. (2005) 

 

Melvin, C. S. (2012) 

 

Payne, S. A., Dean, S. J., 

& Kalus, C. (1998) 

 

Wallerstedt, B., & 

Andershed, B. (2007) 

 

2014-

03-31 

PubMed Palliative 

care AND 

patients 

AND 

nurses 

experience 

AND 

Dying 

75 13 2 Donnelly, S. & Dickson, 

M. (2013) 

 

Henoch, I., Danielson, 

E., Strang, S., Browall, 

M. & Melin-Johansson, 

C. (2013) 

2014-

04-18 

Manuell 

sökning via 

referenslistor 

- - - 4 Hansen, L., Goodell, T. 

T., DeHaven, J. & Smith, 

M.-D. (2009) 

 

Marchessault, J., 

Legault, A., & Martinez, 

A-M. (2012) 

 

McMillen, R. E. (2008) 

 

Vejlegaard, T. & 

Addington-Hall, J. M. 

(2005) 

 

*Urval 1 har gjorts efter lästa rubriker. 

** Urval 2 har gjorts efter lästa abstracts. 



 
 

27 (32) 
 

 

 

12. Bilaga 2: Resultatmatris 

Nr Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

1. Berterö, C. District 

nurses’ 

perceptions 

of palliative 

care in the 

home . 

År: 2002 

Land: Sverige 

Tidskrift: 
American Journal 

of Hospice and 

Palliative Medicine 

Att undersöka 

meningen i att 

utföra palliativ 

vård enligt 

erfarenheter av 

distrikskötersk

or i Sverige. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: sex distriksjuksköterskor som 

uppföll kriterierna att vilja deltaga och 

att ha erfarenhet från att vårda en 

cancersjuk patient samt dennes 

anhöriga.  

Datainsamling: Bandinspelade 

intervjuer 

Analys: intevjuerna genomgicks 

grundligt och uppkomna fenomen 

tolkades och delades upp i fyra 

huvudteman enligt Giorgis metod. 

De intervjuade uppgav att 

yrkesrollen innebär en utmaning i 

att balansera vanliga 

arbetsuppgifter och samtidigt kunna 

ge god palliativ vård när många 

situationer inte har någon tydlig 

generell instruktion. Många 

situationer kräver planering och 

eftertanke för att kunna ha kontroll. 

Deltagarna upplever ibland 

frustration över att inte kunna ge 

den vård de hade önskat och att 

tiden ibland inte räcker till.  

2. Donnelly, S. & 

Dickson, M. 

Relatives’ 

matched 

with staff’s 

experience 

of the 

moment of 

death in a 

tertiary 

referral 

hospital. 

År: 2013 

Land: Nya 

Zeeland 

Tidskrift: QJM : 

monthly journal of 

the Association of  

Physicians. 

Att utforska 

anhöriga och 

personal till 

döende 

patienter på en 

sjukhusavdelni

ng. 

Metod: Kvalitativ studie. 

Urval: anhöriga och perosnal till 12 

döende patienter. 

Datainsamling: Intervjuer som ägde 

rum efter dödsfallet. 

Analys: Komparativ analysmetod 

parallellt med transkribering. 

Anhöriga framhöll vikten av 

engegerad personal och tydlig 

information. Sjuksköterskor 

värderade tid att skapar relation till 

patienter samt stöd från annan 

personaö. Läkare framvisade 

osäkerthet kring hur mycket plats 

de skulle ta och vara måna om att 

visa omtanke.  

3. Dunn, K. S., Otten, C., 

& Stephens, E. 

Nursing 

Experience 

and the 

Care of 

År: 2005 

Land: USA 

Tidskrift: 
Oncology Nursing 

Att påvisa 

relationen 

mellan 

demografiska 

Metod: Kvantitativ enkätstudie. 

Urval: 58 medicin-kirurg- och 

onkologisjuksköterskor bortfall på två 

deltagare. 

Man fann inget tydligt samband 

mellan sjuksköterskors attityd till 

döden och deras attityd till att vårda 

döende patienter. Däremot fann 
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Dying 

Patients. 

Forum variabler och 

sjuksköterskor

s inställning 

till döden och 

vården av 

döende 

patienter. 

Datainsamling: Deltagarna blev 

tilldelade frågeformulär som tog 10- 

15 minuter att fylla i. Frågeformulären 

innehöll tre kategorier: Demografi, 

Attityd till vård av döende och Attityd 

till döden.  

Analys: deskriptiv dataanalys gjordes 

där man jämförde de olika variablerna. 

man att sjuksköterskor som uppgett 

att dom spenderat mer tid 

procentuellt med döende patienter 

hade en mer positiv inställning till 

att vårda döende patienter än de 

sjuksköterskor som spenderat 

procentuellt mindre tid med döende 

patienter.  

4. Hansen, L., Goodell, T. 

T., DeHaven, J. & 

Smith, M.-D. 

Nurses’, 

perceptions 

of end-of-

life care 

after 

mulitple 

intervention

s for 

improveme

nt. 

År: 2009 

Land: USA 

Tidskrift: 

American Journal 

of Critical Care. 

Att beskriva 

skuksköterskor

s uppfattning 

om olika 

aspekter inom 

vård i livets 

slutskede och 

om utveckling 

skett efter 

interventioner. 

Metod: Kvantitativ enkätstudie 

Urval: 218 sjuksköterskor inom 

palliativ vård 

Datainsamling: deltagarna fick fylla i 

ett värderingsverktyg vid två tillfällen. 

Analys: Analysverktyget SPSS 

användes. 

Resultatet visar på en önskan om 

ytterligare utbildning inom palliativ 

vård samt önskan om förbättrad 

kommunikation mellan 

professioner. Vissa deltagare 

framhöll brist på andligt stöd. 

5. Henoch, I., Danielson, 

E., Strang, S., Browall, 

M. & Melin-Johansson, 

C. 

Training 

intervention 

for health 

care staff in 

the 

provision of 

existential 

support to 

patients 

with cancer: 

a 

randomized, 

controlled 

study. 

År: 2013 

Land: Sverige 

Tidskrift: Journal 

of pain and 

symptom 

management. 

Att undersöka 

effekten av en 

träningsinterve

ntion angående 

existenstiella 

frågor och 

kommunikatio

n med döende 

patienter. 

Metod: Randomiserad kontrollerad 

studie 

Urval: 102 sjuksköterskor från 

onkologi, hospice och palliativ 

hemsjukvård. 

Datainsamling: deltagarna fyllde i ett 

frågeformulär 

Analys: De olika instrumenten Mann-

Whitney U-test, Wilcoxons 

graderingsverktyg och Spearmans 

korrelationskoefficient. 

Både självförtroende i att samtala 

med döende patienter och attityder 

till att arbeta med döden 

förbättrades genom 

träningsinterventionerna. 
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Nr Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

6. Marchessault, J., 

Legault, A., & 

Martinez, A-M. 

Providing 

in-home 

palliative 

care within 

a generalist 

caseload: a 

chance for 

nurses to 

reflect on 

life and 

death. 

År: 2012 

Land: Kanada 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Att förstå 

upplevelser 

hos 

sjuksköterskor 

i palliativ 

hemsjukvård. 

Metod: fenomenologisk kvalitativ 

metod. 

Urval: 8 sjuksköterskor deltog. 

Datainsamling: ostrukturerade 

intervjuer som bandinspelades. 

Analys: fenomenologisk analys enligt 

Giorgi (1997). 

Resultatet redovisas enligt de tre 

teman: att stötta patienten och 

dennes anhöriga, att vara bekymrad 

över att ge kvalitativ vård och att 

mötet med döden främjar personlig 

utveckling. 

7. McMillen, R. E. End of life 

decisions: 

Nurses 

perceptions, 

feelings and 

experiences. 

År: 2008 

Land: England 

Tidskrift: 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

Att undersöka 

rollen hos 

intensivvårdssj

uksköterskor 

och hur de 

upplever att 

vårda patienter 

som övergått 

till palliative 

vård. 

Metod: kvalitativ studie med 

konstruktuvistisk grundad teori  

Urval: 8 intensivvårdssjuksköterskor 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: systematisk, induktiv och 

komparativ metod för analys. 

Två huvudteman framkom: 

sjuksköterskans roll genom vad 

som är sjuksköterskans val, att 

förbereda patienter och anhöriga 

inför palliativ vård och ge dem stöd 

samt uppfattning om att avsluta 

kurativ vård genom frågor om 

timing och emotionell börda. 

8. Melvin, C. S. Professional 

compassion 

fatigue: 

what is the 

true cost of 

nurses 

caring for 

the dying? 

År: 2012 

Land: USA 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Att utforska 

utrbredningen 

av 

Professionell 

Compassion 

Fatigue (PCF) 

bland 

sjuksköterskor 

inom hospice 

Metod: deskriptiv, kvalitativ studie 

Urval: 6 sjuksköterskor intervjuades 

Datainsamling: semistrukturerade 

intervjuer.  

Analys: de transkriberade intervjuerna 

tolkades och jämfördes för att sedan 

delas upp i katergorier och teman. 

Deltagarna upplevde att lång tids 

arbete med döden leder till en risk 

att drabbas av PCF kopplat till den 

stress och det ansvar detta innbär. 

Man lyfte fram att arbetet innebär 

både fysisk och psykisk påverkan. 

Alla deltagare menade även att det 

krävs förmåga att kunna sätta 

gränser för att orka med att arbeta 
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och palliativ 

vård. 

vidare. 

Nr Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

9. Payne, S. A., Dean, S. 

J., & Kalus, C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

comparative 

study of 

death 

anxiety in 

hospice and 

emergency 

nurses. 

År: 1998 

Land: England 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Att jämföra 

nivåer av 

dödsånges och 

coping-

strategier i 

palliativ vård 

och hos 

sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvården 

Metod: En tvärsnitts- metod användes 

i studien som utfördes inom en stor 

akutsjukvårdsenhet och på ett 

närliggande hospice i södra England. 

Urval: sextio sjuksköterskor, trettio 

från akutsjukvårdsenheten och trettio 

från hospice. Efter bortfall deltog 

sammanlagt 43 sjuksköterskor. 

Datainsamling: Deltagarna fick 

inledningsvis fylla i ett frågeformulär, 

därefter gjordes semi- strukturerade 

intervjuer som spelade in på band. 

Analys: Datan från frågeformulären 

kodades. Intervjudatan kategoriserades 

efter noggrann, upprepad genomgång 

av bandinspelningarna.  

 

 

Det framkom att hopice- 

sjuksköterskorna generellt hade ett 

mindre undvikande beteende vad 

gäller döden än sjuksköterskorna 

inom akutsjukvårdsenheten. Det 

framkom även att sjuksköterskorna 

från akutsjukvården upplevde större 

oro kring sin egen död än dem från 

hospice. Akutsjukvårds- 

sjuksköterskorna rapporterade i 

signifikant lägre utsträckning att det 

kunde finnas positiva element kring 

döden, såsom att döden kunde vara 

en befrielse.  

10. Vejlegaard, T. & 

Addington-Hall, J. M. 

Attitudes of 

Danish 

doctors and 

nurses to 

palliative 

and 

Terminal 

care. 

År: 2005 

Land: Danmark 

Tidskrift: 

Palliative Medicine 

Att uppskatta 

attityder hos 

danska läkare 

och 

sjuksköterskor 

kopplat till 

problem i 

palliativ vård. 

 

Metod: Kvantitativ tvärsnittsstudie 

Urval: 347 deltagare bestående av 

läkare och sjuksköterskor med 

erfarenhet av palliativ vård.  

Datainsamling: anonyma 

frågeformulär. 

Analys: verktyget SPSS för dataanlys 

användes. 

Sjuksköterskor var med benägna att 

hålla med om att palliativ vård är 

en belönande del av arbetet. Detta 

tyckte 61 % av sjuksköterskorna 

jämfört med 30 % av läkarna. 

Sjuksköterskorna reflekterade mer 

över existentiella frågor än läkare 

(80 % kontra 63 %). 59 % av 

sjuksköterskorna ansåg att det är 

främst sjuksköterskans roll att 
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hantera patientens reaktioner på 

döendet, medan endast 9 % av 

läkarna ansåg detta. 

Nr Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod (urval och datainsamling, 

analys) 

Resultat 

11. Wallerstedt, B., & 

Andershed, B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caring for 

dying 

patients 

outside 

special 

palliative 

care 

settings: 

experiences 

from a 

nursing 

perspective. 

 

År: 2007 

Land: Sweden 

Tidskrift: 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Science 

Att beskriva 

sjuksköterskor

s upplevelser 

av att vårda 

svårt sjuka och 

döende 

patienter 

utanför 

palliativa 

vårdenheter. 

Metod: fenomenologisk metod och 

genomförde kvalitativa intervjuer med 

deltagarna.  

Urval: nio sjuksköterskor som 

jobbade inom primärsjukvård, 

hemsjukvård och sjukhusvård.   

Datainsamling: Intervjuerna spelades 

in på band och transkriberades.  

Analys: Datan analyserades i flera 

olika steg där man tillslut fick fram tre 

huvudteman: ambition och 

engagemang, vardagliga möten, och 

tillfredställelse/missnöje. 

  

Utifrån de tre huvudteman som 

framkom beskrevs resultatet. 

Sjusköterskorna beskrev vikten av 

god kunskap för att kunna uppfylla 

sina ambitioner i arbetet. De 

menade även att arbetet med att 

vårda döende patienter kräver stort 

engagemang, vilket innefattade 

både positiva och negativa element. 

Viktiga teman vad gällde 

vardagliga möten var: ansvar, 

sammarbete, upplevelser och 

kunskap, känslor, och tid och 

resurser. Vad gällde temat 

tillfredställelse/missnöje framkom 

att arbetet med att vårda döende 

patienter både upplevdes med 

känslor av bekräftelse och 

stimulans men på samma gång var 

betungande och krävande. 

   

 


