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ABSTRAKT  

Bakgrund: Enligt Socialstyrelsen (2013) avlider ungefär 90 000 individer per år i Sverige 

varav cirka 80 % bedömdes ha ett palliativt vårdbehov. Sjuksköterskans roll är att uppnå 

holistiskt välmående, lyssna på patienten och se denne som en person och inte som ett 

objekt. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till 

patienter i behov av palliativ vård inom slutenvård. Metod: En litteraturöversikt utfördes 

med 13 vetenskapliga artiklar varav 10 kvalitativa, 2 kvantitativa artiklar och en artikel av 

mixad design inkluderades. Resultat: Analysprocessen mynnade ut i fyra kategorier med 

fokus på sjuksköterskans erfarenheter vid vård av patienter med palliativt vårdbehov. Dessa 

var: yttre faktorer, samarbetet mellan sjuksköterska och läkare, möta patienters och 

närståendes behov samt sjuksköterskans egna känslor och kunskaper. Diskussion: 

Sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser av att ge palliativ vård associerades till 

KASAM där nivån av KASAM kan variera då sjuksköterskor såg och påverkades av den 

palliativa vården på olika sätt. Slutsats: Mer rutiner och utbildning inom verksamheten samt 

stöd för sjuksköterskor behövdes inom palliativ för omvårdnad för att upprätthålla god 

livskvalitet för palliativa patienter.  

 

Nyckelord: litteraturöversikt, palliativ omvårdnad, sjuksköterskans erfarenheter, slutenvård.  
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BAKGRUND 

Enligt Socialstyrelsen (2013) avlider ungefär 90 000 individer i Sverige varje år varav cirka 80 

% bedöms ha ett palliativt omvårdnadsbehov. Vidare har det svenska Palliativ Registret 

(2015–2016) registrerat att ca 18 000 individer som avled mellan oktober 2015 och oktober 

2016 avled inom slutenvården.  

Palliativ vård 

Palliativ vård definieras som ett förhållningssätt med syfte att förbättra livskvaliteten för 

patienter som står inför livshotande sjukdom samt deras närstående. Detta genom att 

förebygga och lindra lidande i ett tidigt skede samt att bedöma och behandla lidande, inte 

bara fysiskt utan även psykosocialt och existentiellt. Palliativ vård karaktäriseras av ett 

holistiskt förhållningssätt där patienten ska få stödjande åtgärder för att uppnå värdighet 

och, i största möjliga mån, ett så gott välbefinnande som möjligt (World Health Organisation 

[WHO], 2015; Socialstyrelsen, 2013). 

 

Vård i livets slutskede är ett centralt begrepp inom palliativ vård och innebär att främja 

patientens livskvalitet samt att lindra lidande. Den palliativa processen innehåller först en 

lång livsuppehållande fas där livsförlängande åtgärder som specifik läkemedelsbehandling 

och undersökningar utförs. Den senare fasen i den palliativa processen innebär att lindrande 

vård ska ersätta livsförlängande behandling. Målet med denna fas är att uppnå så god 

livskvalitet som möjligt. Övergångsfasen mellan dessa två faser kan vara svår att identifiera 

då livsuppehållande åtgärder ska ersättas med lindrande behandling (Socialstyrelsen, 2013). 

De fyra grundläggande dimensionerna för att uppnå god livskvalitet för patienten i livets 

slutskede är att lindra fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem. De fyra 

hörnstenarna för att lindra lidande är symtomlindring mot smärta, oro och ångest, 

teamarbete mellan professionerna, med patienten och de närstående, god kommunikation 

samt närståendestöd (Socialstyrelsen, 2013; Strang, 2012, s. 30-31).  

 

Palliativ Registret i det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård (2012-2014) beskriver 

att vårdhandlingar i ett sent palliativt skede bör baseras på den enskilda patientens unika 

önskemål och behov för att stödja personens värdighet och välbefinnande. Detta skall 
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baseras på evidensbaserad kunskap. Det är svårt att avgöra hur lång tid en person har kvar 

att leva. Endast de åtgärder som gagnar patienten, exempelvis symtomlindring, åtgärder 

som rör vätska, näring och elimination, samt skapandet av en lugn miljö skall genomföras. 

Avstånd ska tas till de insatser som inte bidrar till välbefinnande i livets slut. 

 

Tidigare studier har visat att närstående till patienter som är i behov av palliativ vård har 

upplevt att de inte får tillräckligt med information om döendet, detta gav upphov till 

frustration hos de närstående. De närstående kände att patienten inte alltid behandlades 

med respekt, exempelvis vid omvårdnaden, där patienten ibland inte hade något lakan på 

sig eller draperierna inte var fördragna (Clark, Cain, Campbell & Byfieldt, 2015). Närstående 

i en annan studie beskriver att de befinner sig i en “bubbla” med den palliativa patienten och 

att sjuksköterskan endast gick in och ut ur rummet för att utföra sina arbetsuppgifter, 

utanför bubblan. De närstående beskriver att denna bubbla kunde utvecklas om 

sjuksköterskan exempelvis lärde sig namnen på de närstående eller tog hand om barnen i 

familjen. Detta var värdefullt för de närstående och de kände sig då omhändertagna av 

sjuksköterskan och detta skapade goda minnen för familjen till patienten (Grøthe, Biong & 

Grov, 2015). 

Slutenvård 

Socialstyrelsen (2012) definierar slutenvård som vård som kräver inskrivning och bedrivs 

dygnet runt för patienter vars tillstånd kräver resurser som inte kan tillgodoses inom 

öppenvården eller hemsjukvården. Enligt Andershed (2006) är närstående både nöjda och 

missnöjda med palliativ vård inom slutenvård. Det som gjorde närstående nöjda med vården 

var faktorer såsom smärtlindring, kommunikation om patientens mående samt att hänsyn 

togs till närståendes åsikter vid beslutstagandet kring patientens vård. Det som gjorde 

närstående missnöjda med vården var de upplevde att patienten inte behandlades 

respektfullt vid exempelvis personlig omvårdnad. Enligt Robinson, Gott och Ingleton (2014) 

kritiseras vårdmiljön inom slutenvård att vara högljudd, stressig och en opassande miljö att 

dö på. Patienter och närstående kände sig inte omhändertagna eller kände sig åsidosatta 

relaterat till det stressiga tempot.  
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Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, lindra lidande, 

förebygga sjukdom samt återställa hälsa och den primära uppgiften är att i första hand 

hjälpa personer som är i behov av vård. Sjuksköterskan ska även upprätthålla respektfullhet, 

lyhördhet, integritet och medkänsla för de patienter som vårdas (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Enligt § 1, kap. 4, samt § 1 och § 2, kap. 6, i patientlagen (SFS, 

2014:821) betonas att vården ska ges med patientens samtycke, med respekt för individens 

integritet och självbestämmande samt tillgodose patientens behov av kontinuitet och 

säkerhet. Fortsättningsvis beskrivs i § 1, kap. 3, att patienten har rätt till information om sitt 

hälsotillstånd samt information kring vård och behandling samt det förväntade vård- och 

behandlingsförloppet (SFS, 2014:821). 

 

Henderson (1966, s. 40) menar att sjuksköterskans mål ändras vid de omständigheter då 

döden tros var oundviklig och att sjuksköterskan ska skydda patienten från att förlora 

dennes värdighet. Vidare menar Hendersson (1966, s. 40) att sjuksköterskan ska vara lyhörd 

för vad som ger patienten fysiskt och existentiellt välbefinnande. Henderson (1966, s. 22) 

beskriver även fjorton komponenter som beskriver omvårdnadens grundläggande åtgärder, 

däribland att hjälpa patienten att andas, äta och dricka, eliminera kroppens avfallsprodukter, 

hjälpa patienten till vila och sömn, att upprätthålla normal kroppstemperatur, att hålla 

kroppen ren och välvårdad och skydda huden samt hjälpa patienten att få kontakt med 

andra människor och uttrycka sina känslor och behov.  

 

Att finnas tillgänglig för patienten och dennes närstående är av stor betydelse för att de ska 

kunna känna trygghet och känna att det finns människor närvarande som bryr sig om dem. 

Sjuksköterskor beskriver palliativ vård som en omfattande process vilken innefattar att 

arbeta med patienten och de anhöriga för att lindra lidande, uppnå holistiskt välmående och 

bevara patientens mål om livskvalitet. En meningsfull aspekt i sjuksköterskans 

ansvarsområde kring palliativ vård är att lyssna på patienten och behandla denne med 

respekt och som en person och inte ett objekt (Pavlish & Ceronsky, 2009).  



 

4 
 

Teoretisk referensram  

KASAM 

Definitionen av KASAM är känsla av sammanhang och kan beskriva hur en person klarar av 

en situation de står inför i livet. Definitionen delas upp i tre olika komponenter som 

tillsammans beskriver graden av KASAM. Dessa tre komponenter är: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet (Antonovsky, 1991, s. 38). 

 

Begriplighet är den komponent som förklarar att en person mår bra av struktur, ordning och 

att de kan se situationer som uppstår i livet gripbara. Begreppet hanterbarhet förklarar hur 

personen upplever att klara av olika situationer som uppstår i livet genom att använda sig av 

resurser för att kunna hantera situationen. Slutligen förklaras meningsfullhet som den mest 

avgörande komponenten vilken påverkar om en person har en stark eller svag KASAM. 

Begreppet meningsfullhet innebär att en person känner motivation och engagemang i 

händelser i livet och att de ser svåra situationer som utmanande (Antonovsky, 1991, s. 38-45). 

 

Definitionen av KASAM kommer att användas som teoretisk referensram för denna 

litteraturöversikt och kan kopplas till syftet för denna studie eftersom sjuksköterskan som 

vårdar palliativa patienter ofta står inför svåra situationer.  

 

PROBLEMFORMULERING 

Det är av betydelse att belysa sjuksköterskans erfarenheter inom palliativ vård eftersom 

patienten är värd att bli sedd som en person och inte som ett objekt, samt att få bli 

respekterad och känna trygghet. Det är värt att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda palliativa patienter inom slutenvård för att få en översikt över forskningsläget kring 

palliativ vård i det kliniska omvårdnadsarbetet. Studien skulle kunna bidra till ökade 

kunskaper och utveckling till ytterligare forskning om hur sjuksköterskor kan hantera 

vården utifrån sjuksköterskors perspektiv av framtida palliativa patienter.   
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SYFTE  

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter i behov 

av palliativ vård inom slutenvård. 

 

METOD  

Design 

Studiens design är en litteraturöversikt där målet är att överblicka forskningsområdet kring 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda patienter i palliativt skede inom slutenvård. Enligt 

Friberg (2012, s. 133) ska en litteraturöversikt ge en överblick över kunskapsläget kring ett 

problem eller ett område som berör sjuksköterskans kompetensområde. En litteraturöversikt 

ska ge en förståelse över vad som har studerats för att kunna besvara en problemformulering 

samt eventuellt utgöra en grund för ytterligare forskning inom området.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

De vetenskapliga artiklarna som inkluderades beskrev sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ vård i slutenvård. Andra vårdprofessioner såsom läkare och undersköterskor kan 

ha intervjuats i artiklarna, men det skulle då tydligt framgå vad sjuksköterskorna ansåg och 

endast dessa delar av artiklarna inkluderades i denna litteraturöversikt. Artiklar från alla 

länder godtogs, eftersom syftet inte var att undersöka eventuella geografiska eller kulturella 

skillnader, och språket skulle vara antingen engelska eller svenska. Artiklarna fick högst 

vara tio år gamla, då ny forskning eftersträvades. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

inkluderades, även då syftet var att undersöka erfarenheter, vilket oftast kopplas till studier 

av kvalitativ karaktär. 

 

Artiklar exkluderades där intensiv- eller pediatriksjuksköterskor intervjuats samt där 

kontexten var särskilt boende eller hemsjukvård. Artiklar exkluderas också där patienter och 

närstående undersökts, då detta inte var relevant till syftet. 

Litteratursökning 

Litteratursökningen för detta arbete utfördes i databaserna Pubmed och Cinahl. Två artiklar 

tillkom via manuella sökningar i referenslistor av valda artiklar för att säkerhetsställa att 
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helheten av området belystes i denna litteraturöversikt. De MeSH-termer och Cinahl-

headings som användes för att hitta artiklar kopplade till studiens syfte var ”Palliative 

care”, ”Hospitals+”, ”Attitude+”, ”Terminal care”, ”Hospital units”, ”Nurse attitudes”, ”Attitude of 

health personnel”, ”Nursing staff, hospital” och “Hospice and palliative care nursing”. Vidare 

användes fritextsökningar i Cinahl, vilka var “General nurse” och “Experienc*” för att 

specificera en sökning. Sökorden användes i olika kombinationer, dessa samt dubletter 

redovisas i Bilaga 1.   

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Artiklarna valdes utifrån denna litteraturöversikts syfte och urvalet gjordes i fyra steg. 

Initialt lästes alla titlar i syfte att sortera bort artiklar som inte speglade syftet. I steg två lästes 

abstrakten utifrån de valda titlarna samt kontrollerades tidskrifternas vetenskaplighet via 

Ulrichweb (2016). Vidare i steg tre lästes artiklarna i sin helhet. Slutligen i steg fyra utfördes 

relevansbedömning och kvalitetsgranskning av de 19 vetenskapliga artiklar som fanns kvar 

efter steg tre. Av de 13 vetenskapliga artiklar som inkluderas i resultatet var tio kvalitativa, 

två kvantitativa studier och en av mixad design. Bilaga 2 ger en översikt över inkluderade 

artiklar. 

 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar för kvalitativa och kvantitativa studier 

användes för att granska artiklarnas kvalitet. Mallarna fungerar på så sätt att om artiklarna 

får > 80 % bedöms dessa som grad ett, 70-79 % bedöms som grad två och 60-69 % bedöms 

som grad tre. Mallarna har modifierats för att bättre passa denna litteraturöversikts syfte och 

innebar att “patienter med lungcancer” togs bort. Detta innebär att den totala poängen efter 

modifieringen var 45 poäng respektive 44 poäng för kvalitativ och kvantitativ granskning, se 

Bilaga 3 och 4.  För den artikel som är av mixad design användes båda mallarna, och fick 

bedömningen grad ett efter kvalitetsgranskningen med båda mallar, se översiktstabell i 

Bilaga 2. Endast artiklar som efter kvalitetsgranskning var av grad ett och två inkluderades.  

Analys 

Fribergs (2012, s. 140-142) analysmodell används som grund för denna litteraturöversikt och 

beskriver att tillvägagångssättet för analys av vetenskapliga artiklar innebär att de valda 

artiklarna läses flera gånger för att förstå innebörden. Sedan ska likheter och skillnader 
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identifieras för att kunna göra en sammanställning av artiklarnas innehåll. De slutligen valda 

artiklarna lästes initialt individuellt av författarna för att skapa en helhetsbild av varje 

artikel. Därefter lästes varje artikel gemensamt och sammanfattningar nedtecknades till stöd 

för analysarbetet. Övergripande områden framträdde under ett tidigt skede i 

analysprocessen och dessa områden skrevs ner utifrån artiklarnas kärnresultat på ett separat 

papper för att hitta likheter och skillnader. Dessa likheter och skillnader sorterades och 

sammanställdes i underkategorier och kategorier, se exempel i Bilaga 5. Under analysarbetet 

numrerades artiklarna 1-13 för att säkerställa att korrekta referenser skulle anges i resultatet. 

Analysprocessen utmynnade i fyra kategorier och åtta underkategorier. 

Etiskt övervägande 

De inkluderade artiklarna i litteraturöversikten skall ha fört ett etiskt resonemang eller blivit 

godkända av en etisk kommitté för att stärka denna litteraturöversikts etiska 

ställningstaganden. Polit och Beck (2012, s. 150) beskriver att etiska ställningstaganden skall 

ses över, då deltagarna i studien är människor, för att säkerställa att deras rättigheter är 

skyddade. Under analysarbetet och resultatskrivningen för detta arbete har ambitionen varit 

att läsa artiklarna objektivt med medvetenheten att tidigare erfarenheter och förförståelse 

finns och kan förekomma. Med respekt för artiklarnas författare kommer översättningen och 

resultatet att skrivas med försiktighet. Citaten i denna litteraturöversikt kommer att 

redovisas ordagrant i syfte att bibehålla den ursprungliga studiens betydelse.  

 

RESULTAT 

Tabell 1: Kategoriöversikt 

Kategorier Underkategorier 

Sjuksköterskans erfarenheter av yttre 

faktorers påverkan på den palliativa 

omvårdnaden 

 

 Vårdmiljö 

 Tid 

 Organisation 

Sjuksköterskans erfarenhet av samarbetet 

mellan sjuksköterskor och läkare  

 

 Kommunikation med läkare 

 Övergång till palliativ vård 

Sjuksköterskans erfarenheter av att möta 

patienter och närståendes behov  
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Sjuksköterskans erfarenheter av deras egna 

känslor och kunskaper 

 

 Emotionellt engagemang 

 Strategier för att hantera palliativt 

omvårdnadsarbete 

 Utveckling och kunskap 

 

Sjuksköterskans erfarenheter av yttre faktorers påverkan på den palliativa 

omvårdnaden 

Vårdmiljö 

Vårdmiljön är av stor betydelse för patienter som vårdas i palliativt skede. Specialdesignade 

rum för palliativ omvårdnad ger en mer fördelaktig atmosfär för såväl sjuksköterskor, 

patienter som närstående och sjuksköterskorna ansåg att dessa rum förhöjde vårdkvaliteten 

(Johansson & Lindahl, 2011). Roche-Fahy och Dowling (2009) beskriver att sjuksköterskorna 

uttryckte att de behövde skapa en mer passade och avslappnande miljö för att främja 

välbefinnande hos patienten. 

 

I Thompson, McClement och Daenincks (2006) studie beskriver sjuksköterskorna att den 

fysiska miljön på avdelningen påverkar vårdkvaliteten vid vård av palliativa patienter, där 

bristen på enkelrum var ett hinder för palliativ omvårdnad. Bergenholtz, Jarlbaek och Hølge-

Hazeltons (2015) visar att sjuksköterskor uttryckte att bristen på enkelrum var problematisk 

och att miljön inte var anpassad för palliativ vård, då det var svårt att erhålla en lugn och 

avskild miljö för patienterna. Såväl Roche-Fahy och Dowling (2009) som Clarke och Ross 

(2006) betonar att sjuksköterskorna ansåg att bristen på avskildhet ökade stressen hos 

palliativa patienter, närstående samt hos andra patienter i samma rum, vilka kunde höra vad 

som sades.  

 

Bloomer, Endacott, O’Connor, och Cross (2013) beskriver att sjuksköterskor ansåg att 

enkelrummen ger möjlighet till en värdig död samt att familjerna blir mer avslappnade 

samtidigt som sjuksköterskorna kunde ha en mer öppen kommunikation med familjerna. 

Sjuksköterskorna beskriver vidare att enkelrummen också behövs till infektionsdrabbade 

patienter med isoleringsbehov, vilket också beskrivs i Bergenholtz et al. (2015) där de 

palliativa patienterna blir förflyttade från enkelrum till dubbelrum.  
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Såväl Thompson et al. (2006) som Roche-Fahy och Dowling (2009) fann att sjuksköterskorna 

försökte förbättra miljön genom att skapa avskildhet för de palliativa patienterna och deras 

närstående genom att försöka göra utrymmet för palliativa patienter mer rymligt, tyst och 

bekvämt. Thompson et al. (2006) beskriver att sjuksköterskorna tog avstånd från regler om 

besökstider och antal besökare på rummet. Sjuksköterskorna förklarade även att de kände 

sig stressade och frustrerade om de inte kunde åstadkomma en lugn och avskild miljö för 

patienterna. 

 

Tid  

Sjuksköterskorna i studien av Clarke och Ross (2006) noterade vikten av att ta sig tid att 

lyssna på de palliativa patienternas oro, men upplevde att detta inte alltid var möjligt på 

grund av tidsbrist. En sjuksköterska berättar “ ... he wanted to talk and talk. I had to bring a 

stop to the conversation because there were other demands of time, which is not right … 

other things pulling me away.” (s. 38). Thompson et al. (2006) beskriver att sjuksköterskorna 

var tvungna att prioritera sin tid mellan palliativa och akut sjuka patienter och att de 

upplevde hopplöshet när det inte fanns tillräckligt med tid att finnas till för patienter och 

närstående. Fortsättningsvis fann Johansson och Lindahl (2011) att sjuksköterskorna också 

känner sig otillräckliga, stressade och otillfredsställda då mer tid behövs för att ta hand om 

palliativa patienter jämfört med de akut sjuka. Detta beskrivs även av Pavlish och Ceronskys 

(2007) där sjuksköterskorna menar att det de inte har tillräckligt med tid till att erbjuda en 

omsorgsfull och omfattande palliativ vård. Sjuksköterskorna beskriver att de slits mellan 

arbetskrav, tid att fokusera på omvårdnaden och att kunna hantera känslorna av att förlora 

patienter de har tagit hand om. 

 

Time is a big thing. One has to have a certain amount of time to be able to provide all 

this care… all you can do is your best to find enough time… you can’t have a 

palliative care patient not getting the best care they can get. (Roche-Fahy & Dowling, 

2009, s. 136) 

 

Tid är en avgörande komponent för att kunna ge god omvårdnad, och sjuksköterskor på en 

akutvårdsavdelning menar att tiden är dyrbar då de arbetar i ett högt tempo (Roche-Fahy & 

Dowling, 2009). Bloomer et al., (2013) beskriver att det höga tempot medförde att de 

palliativa patienterna fick mindre uppmärksamhet. Det var utmanande att ge god palliativ 
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omvårdnad då sjuksköterskorna samtidigt vårdade både akut sjuka och palliativa patienter. 

Vidare beskriver Roche-Fahy och Dowling (2009) att sjuksköterskorna uttryckte frustration 

över att de förväntades frigöra tid för att vårda palliativa patienter. Pavlish och Ceronskys 

(2007) menar att sjuksköterskor upplevde det som respektlöst att organisationen inte 

tillhandahöll tillräckligt med tid för att erbjuda kvalitativ vård av palliativa patienter och 

deras närstående. Vidare beskriver sjuksköterskorna krav från organisationen att sätta 

palliativa patienter åt sidan för att ge plats åt akut sjuka som behöver behandling.  

 

Organisation 

Flera studier beskriver hur organisationen påverkade den palliativa omvårdnaden då större 

vikt ofta lades på akut sjuka patienter. Pavlish och Ceronsky (2007) lyfter sjuksköterskornas 

upplevelser av att organisationen lägger stor vikt på livräddande åtgärder. Detta leder till att 

det blir besvärligt att diskutera döendet samt ger mindre acceptans för att döden är en 

oundviklig del av livet. Sjuksköterskorna hade ett förslag på liknande rutiner för döendet 

såsom för födseln, där patienterna kunde beskriva hur de ville ha det i livets slut. I Eriksson, 

Andersson, Olsson, Milberg och Friedrichens (2014) studie tar sjuksköterskor upp att 

“mortality is somehow a measure of quality in the department, low mortality rate, the better 

care” (s. 167), men de anser att de livsuppehållande åtgärderna förhindrar att beslut tas 

gällande palliativ vård.  

 

Organisationen gjorde det svårt att säkerhetsställa kontinuitet inom vården där 

sjuksköterskorna hade olika roller och arbetsuppgifter. Dessa var att gå ronder med läkaren, 

ge medicin och att vara i direkt kontakt med patienterna vilket fördelades mellan olika 

sjuksköterskor på samma arbetspass. Detta orsakade bristande omvårdnad då patienternas 

behov inte tillgodosågs fullt ut på grund av för lite patientkontakt och 

kommunikationssvårigheter mellan sjuksköterskor (Bergenholtz et al., 2015). Roche-Fahy och 

Dowling (2009) visar att sjuksköterskor ansåg att kontinuitet var betydande då de ville 

bibehålla kontakten med sina patienter för att upprätthålla en terapeutisk relation trots att de 

blivit flyttade till en annan avdelning. 
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Sjuksköterskans erfarenhet av samarbetet mellan sjuksköterskor och läkare  

Kommunikation med läkare 

Thompsons et al. (2006) menar att sjuksköterskor ansåg att läkarna på avdelningen hade 

otillräcklig kunskap inom palliativ vård. Detta hindrade sjuksköterskor från att exempelvis 

upprätthålla en god symtomlindring och ge nödvändigt stöd åt patienterna. Bergenholtz et 

al. (2015) och Eriksson et al. (2014) beskriver att sjuksköterskor upplevde att ingen läkare 

ville ta ansvar för den palliativa vården, samt ansåg att läkarna var “rädda för 

konfrontation”. Såväl Bergenholtz et al. (2015) som Clarke och Ross (2006) beskriver att 

sjuksköterskorna uttryckte frustration över att läkarna ofta prioriterade behandling istället 

för symtomlindring och att läkarna betraktade döden som ett misslyckande. Detta 

försvårade den palliativa omvårdnaden för sjuksköterskorna eftersom de betraktade döden 

som en naturlig del av livet.  

 

Pavlish och Ceronsky (2007) beskriver att det var svårt för sjuksköterskorna att koordinera 

vården på grund av bristfällig tillgång till läkare och dålig kommunikation inom teamet. 

Clarke & Ross (2006) beskriver att sjuksköterskorna var tvungna att hantera konsekvenserna 

av bristfällig kommunikation och uttryckte att de ville bli förvarnade när läkarna skulle ge 

negativa besked till patienterna. Detta gav dem möjlighet att förbereda sig på att kunna ge 

stöd till patient och närstående i syfte att minimera eventuella missförstånd  

 

Övergång till palliativ vård  

Sjuksköterskor uttryckte att besluten och målen för de palliativa patienterna kunde ändras 

från dag till dag beroende på vilken läkare som var i tjänst vid tillfället (Bergenholtz et al., 

2015; Eriksson et al., 2014; Thompson et al., 2006). Sjuksköterskor upplever det besvärande 

när de identifierat ett palliativt vårdbehov före läkarna eftersom livsuppehållande åtgärder 

ändå gavs till patienten (Bergenholtz et al., 2015; Bloomer et al., 2013; Thompson et al., 

2006).  Såväl Bergenholtz et al. (2015) som Pavlish och Ceronsky (2007) beskriver hur ett 

beslut om övergång till palliativ vård ger sjuksköterskor fler möjligheter att omvärdera 

behandlingsmålen till lindrande åtgärder. En sjuksköterska i Bergenholtzs et al. (2015) studie 

uttrycker “The biggest problem is that the palliative care starts way too late!” (s. 198).  
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Sjuksköterskor beskriver att om beslutet om palliativ vård dröjde förelåg risk för onödig 

behandling. Detta komplicerade sjuksköterskornas arbete då dessa försökte skapa en plan 

för palliativ vård för patienterna. Sjuksköterskor bevittnade att patienterna ofta fick 

genomgå onödiga medicinska undersökningar som ökade lidandet för patienterna och vissa 

provsvar anlände inte förrän patienten redan hade avlidit. Sjuksköterskor beskriver att det är 

svårt att samtala med patienter och närstående när beslutet om palliativ vård inte helt är 

fastställt (Eriksson et al., 2014). Sjuksköterskor uppger att övergången till palliativ vård blir 

enklare då det exempelvis finns kliniska bevis på att patienten är palliativ, ett läkarbeslut 

eller när patient och anhöriga förstår och accepterar situationen (Thompson et al., 2006). Om 

målet för vården av palliativa patienter uppfattades olika inom teamet medförde detta 

brister i kommunikationen till patienterna. Detta ledde till att sjuksköterskorna kände sig 

otillfredsställda med sitt arbete (Clarke & Ross, 2006; Eriksson et al., 2014).  

Sjuksköterskans erfarenheter av att möta patienter och närståendes behov  

Sjuksköterskor beskriver att de var motvilliga till, och kände sig obekväma med, att samtala 

med och informera patienter och anhöriga om döden och döendet. Sjuksköterskorna ansåg 

att det var enklare att informera patienter och närstående om praktiska uppgifter som 

sjuksköterskan skulle utföra för stunden, exempelvis blodtryckskontroller (Arantzamendi, 

Addington-Hall, Saracibar, & Richardson, 2012; Bloomer et al., 2013; Clarke & Ross, 2006; 

Iranmanesh, Dargahi & Abbaszadeh, 2008; Nguyen, Yates, & Osborne, 2014).  

 

Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt och Häggström (2010) visar att sjuksköterskorna 

diskuterade palliativ vård med patient och familj. Detta ledde till att sjuksköterskorna blev 

mer medvetna om patientens behov och deras inställning till döden. Bergenholtz et al. (2015) 

beskriver att sjuksköterskorna uppskattade att ge palliativ vård och försökte prioritera att 

spendera tid med patient och närstående. 

 

Roche-Fahy och Dowling (2009) förklarar att sjuksköterskor drar paralleller mellan palliativ 

vård och ett holistiskt synsätt, där sjuksköterskorna värnar om patienters fysiska och 

mentala välbefinnande. En sjuksköterska menar att mentalt välbefinnande är att vara fri från 

oro och ångest och att denne försökte hjälpa patienterna att uttrycka sin oro och sina rädslor 
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genom att prata med dem. Johansson och Lindahl (2011) samt Iranmanesh et al. (2010) 

beskriver sjuksköterskor att vårdandet av palliativa patienter innebär att gå in i en roll. Detta 

genom att anpassa sitt beteende och sin attityd efter olika patienters belägenhet och bemöta 

varje person som en unik individ.  

 

Seyedfatemi, Borimnejad, Mardani Hamooleh och Tahmasebi, (2014) beskriver att 

sjuksköterskor ansåg att de kunde minska patienternas oro. Detta genom aktivt lyssnande, 

att försöka förstå patienternas situation då dessa upplever smärta och att ge stöd eftersom 

smärtan påverkar alla dimensioner i patienternas liv. Roche-Fahy och Dowling (2009) visar 

att sjuksköterskor försöker främja det fysiska välbefinnandet genom enkla medel som att 

puffa till kudden, kamma håret eller att ge munvård.  

 

Sjuksköterskor beskriver att den holistiska synen även innefattar familj och närstående då 

sjuksköterskorna kan ta hjälp av dem när patienten inte kan framföra sina önskemål själv 

(Roche-Fahy & Dowling, 2009; Iranmanesh et al., 2010). Sjuksköterskor lyfter betydelsen av 

att bilda en nära relation med patient och närstående. De ska inte separeras utan istället ska 

tas om hand som en helhet. Sjuksköterskor menade att varje familj är unik och att en nära 

relation bildas genom att skapa en pålitlig relation. Att prata med dem gör det enklare att 

förstå deras önskningar och behov (Iranmanesh et al., 2010).  

 

Thompson et al. (2006) visar på betydelsen av att vara tillgänglig som fysisk närvaro och 

emotionellt stöd för palliativa patienter och deras närstående. Arantzamendi et al. (2012) 

beskriver att sjuksköterskor ansåg att det finns rum för förbättring gällande den palliativa 

vården, särskilt gällande stöd och att finnas där för patienter. Ungefär 35 % av 165 deltagare 

ansåg att den psykiska omvårdnaden var bra eller mycket bra samtidigt som cirka 40 % 

ansåg att den psykiska omvårdnaden varken var bra eller dålig och 25 % ansåg att den var 

dålig eller väldigt dålig. 

 

Sjuksköterskorna ansåg att det var enklare att ge stöd till anhöriga då de accepterat att den 

bakomliggande sjukdomen hos patienten inte går att bota. De kunde då rekommendera de 
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anhöriga att ta hjälp av exempelvis en präst för att stödja behoven av emotionellt och 

existentiellt stöd (Thompson et al. 2006). Iranmaneshs et al. (2010) visar att sjuksköterskorna 

ansåg det viktigt att möta det andliga behovet genom att diskutera behov och värderingar 

med patient och närstående för att lindra palliativa patienters existentiella smärtor. 

Sjuksköterskorna ansåg även att det är av betydelse att respektera palliativa patienters tro 

och värderingar även om de själva kanske har annorlunda åsikter. Roche-Fahy och Dowling 

(2009) beskriver att sjuksköterskor identifierade att de existentiella behoven var individuella 

för olika patienter och att dessa ibland glömdes bort då sjuksköterskorna var tvungna att 

fokusera på andra arbetsuppgifter.  

Sjuksköterskans erfarenheter av deras egna känslor och kunskaper 

Emotionellt engagemang 

Sjuksköterskor beskriver att de känner sig belönade då palliativa patienter är nöjda med 

omvårdnaden, de betraktar då sitt arbete som ett privilegium (Johansson & Lindahl, 2011; 

Bloomer et al., 2013). Vidare menar Johansson och Lindahl (2011) att sjuksköterskor uttrycker 

tacksamhet över att få dela den sista stunden i en annan människas liv och de strävar efter 

känslan av att ha gjort allt de kunnat i den unika situationen. De känner ett starkt behov av 

att göra det allra bästa för patienten och dennes närstående. De berättar fortsättningsvis att 

tacksamhetskänslan ger energi, men att palliativ vård också kräver mycket energi på ett 

känslomässigt plan.  

 

Arantzamendis et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor känner sig emotionellt tyngda då de 

inte kan hantera patienternas emotionella behov. Bloomer et al. (2013) visade att 

sjuksköterskor upplevde motvillighet till att vårda palliativa patienter, då de kände sig 

obekväma med arbetsuppgiften och ansåg att det var svårt att ge palliativ vård. Vidare 

beskriver Roche-Fahy och Dowling (2009) att sjuksköterskorna anser att det är svårt att få ny 

energi och livsglädje då de ser att andra patienter blir bättre och får åka hem medan de 

palliativa patienterna fortfarande är kvar.  

 

Såväl Johansson och Lindahl (2011) som Iranmanesh et al. (2010) menar att sjuksköterskor 

anser att det finns en risk att bli för personlig när de vårdar palliativa patienter. De menar att 
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det krävs en balans mellan närhet och distans för att upprätthålla en professionell arbetsroll. 

Båda studierna belyser att sjuksköterskorna påverkas av att vårda palliativa patienter samt 

att de ändrar attityd till livet och lättare kan acceptera obotliga sjukdomar och se döden som 

en del av livet. Sjuksköterskor beskriver att de kan relatera till patientens situation, särskilt 

om patienten var i samma ålder eller hade barn i samma ålder som de själva. Iranmanesh, 

Dargahi och Abbaszadehs (2008) beskriver att de sjuksköterskor som såg döden som ett 

naturligt fenomen var mer positivt inställda till att vårda palliativa patienter. De 

sjuksköterskor som upplevt en närståendes död hade också en mer positiv attityd till att 

vårda en patient med palliativt vårdbehov.  

Strategier för att hantera palliativt omvårdnadsarbete 

I ett flertal studier uppger sjuksköterskor att de behöver ha vissa strategier för att hantera 

egna känslor som kan uppstå vid vård av palliativa patienter. Dessa strategier kunde 

exempelvis vara att dela sina känslor, tankar och värderingar med sina kollegor. Möjligheten 

att kunna reflektera gemensamt över upplevda svårigheter var också ett värdefullt stöd för 

dem (Arantzamendi et al., 2012; Iranmanesh et al., 2010; Johansson & Lindahl, 2011; Roche-

Fahy & Dowling, 2009). 

 

Iranmanesh et al. (2010) jämför stöd från kollegor mellan svenska och iranska sjuksköterskor 

där de iranska sjuksköterskorna har mer begränsade möjligheter att kunna dela sina känslor 

då de arbetar självständigt, vilket gjorde dem frustrerade. Arantzamendi et al. (2012) samt 

Roche-Fahy och Dowling (2009) beskriver att sjuksköterskorna försöker lämna sina känslor 

beträffande arbetet på arbetsplatsen innan de går hem. Clarke och Ross (2006) visar att de 

mindre erfarna sjuksköterskorna kunde ta hjälp av mer erfarna kollegor för att kunna 

hantera patienternas oro på ett mer finkänsligt sätt. De mindre erfarna sjuksköterskorna 

ansåg att bristen på erfarenhet gjorde att de kände sig mer obekväma inför uppgiften att 

samtala med palliativa patienter.  

 

Utbildning och kunskap 

I Nguyens et al. (2014) kvantitativa studie beskrivs att högre nivåer av utbildning och 

erfarenhet av att arbeta i en palliativ kontext är kopplat till en högre kunskapsnivå. Vidare 

visar samma studie att högre utbildningsnivå, högre procentuellt avsatt tid till att vårda 

palliativa patienter, färre års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket samt kortare aktiv period 
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inom onkologivården var faktorer som kunde kopplas till mer positiva attityder angående 

vård av palliativa patienter. Bergenholtz et al. (2015) beskriver att sjuksköterskor anser att de 

inte har erforderlig kompetens inom palliativ omvårdnad.  

 

Arantzamendi et al. (2012) samt Roche-Fahy och Dowling (2009) visar att sjuksköterskor 

ansåg att de saknade tillräcklig erfarenhet av att hantera patienternas psykiska och 

emotionella behov men att de hade tillräcklig erfarenhet av att tillgodose patienternas fysiska 

behov. Nguyen et al. (2014) fann att 64,5 % av 249 sjuksköterskor hade utbildning i palliativ 

vård samtidigt som 35,5 % saknade utbildning i detta område. 44,3 % av deltagarna uppger 

även att mer än hälften av deras arbetsuppgifter är relaterade till vård av palliativa patienter. 

Även Arantzamendi et al. (2012) visar att 68 % av 165 deltagare uttryckte att 

sjuksköterskeutbildningen inte förberett dem på att ta hand om palliativa patienter och 57 % 

av sjuksköterskorna önskade ytterligare utbildning gällande att ge emotionellt stöd till 

patienter.  

 

There are days when I feel I don’t have the experience or the tools necessary to deal 

with their emotional needs, because, it’s easy to deal with a physical need, it’s very 

easy to give a tablet, it’s very easy to give an injection, but it’s like what’s going on in 

their heads… (Roche-Fahy & Dowling, 2009, s. 137) 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Frisökningar lades till i den sista litteratursökningen tillsammans med tidigare använda 

headings för att försöka specificera sökningen och få fler relevanta vetenskapliga artiklar. 

Detta gav dock endast en ytterligare relevant vetenskaplig artikel tillsammans med två 

dubletter. Sökordet “inpatients” prövades för att inte behöva använda sökordet “hospitals” 

eftersom inpatients syftar till inneliggande patienter. Detta gav dock inga relevanta artiklar 

och användes inte i de inkluderade sökningarna, se Bilaga 1.  

 

Beträffande de sökningar som genererade ett lågt antal träffar användes inga begränsningar 

då det var enkelt att manuellt utläsa om artiklarna var relevanta till inklusionskriterierna. En 



 

17 
 

av sökningarna genererade i 91 sökträffar där endast 26 artiklar valdes efter titeln lästs. Detta 

då de flesta artiklar hade andra perspektiv som patienter, närstående eller sjuksköterskor 

som arbetade inom exempelvis pediatrik, intensivvård eller hemsjukvård. Detta kan ses som 

svaghet då sökorden inte speglade syftet i denna litteraturöversikt, vilket visar sig i de få 

artiklar som valdes i jämförelse med antalet sökträffar. Det är dock inte något som 

författarna anser har försämrat det slutgiltiga resultatet då andra sökningar kompletterade 

denna svaghet.  

 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall modifierades genom att avlägsna stycket om 

lungcancer och räkna om slutpoängen. Detta är en styrka och ökar arbetets vetenskaplighet. 

Dock kunde stycket ha behållits och ersatts med exempelvis “sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ vård”, då detta kan ha givit en viss procentuell skillnad i de granskade artiklarnas 

slutpoäng.  

 

I artiklar där flera vårdprofessioner, såsom läkare och undersköterskor, intervjuats eller 

undersökts tillsammans med sjuksköterskor så lades fokus på delarna i undersökningen där 

det tydligt framgår att sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter beskrivits. Om det var 

otydligt vilken profession som uttryckt vad i artikeln som lästs användes inte innehållet i 

resultatet. Detta för att med säkerhet undvika ett resultat där exempelvis läkares erfarenheter 

av palliativ vård beskrivits, vilket kan ses som en styrka i detta arbete. Svagheten i detta kan 

vara att relevanta delar utifrån sjuksköterskors perspektiv i de vetenskapliga artiklarna som 

innehåller flera professioner kan ha gått förlorade.   

 

Likheter i de vetenskapliga artiklarna uppmärksammades under ett tidigt skede i 

analysarbetet och det var enkelt att koda materialet och finna kategorier. Detta kan visa på 

att de funna artiklarna svarar bra mot syftet av litteraturöversikten. Medvetenhet finns om 

att en viss förförståelse kan ha förekommit efter de första lästa artiklarna då kodningen för 

de senare artiklarna blev allt tydligare för varje artikel. Alla artiklar analyserades däremot i 

sin helhet för att få med alla delar som svarade mot syftet tills inga nya kategorier tillkom. 

Medvetenheten om att resultatet kan ha utformats på ett annat sätt finns om 

tillvägagångssättet av att formulera kategorier och subkategorier varit annorlunda.  
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Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att ge 

omvårdnad till patienter i behov av palliativ vård inom slutenvård. Resultatet visar att 

sjuksköterskornas erfarenheter vid vård av palliativa patienter innefattar yttre faktorer, 

samarbetet mellan sjuksköterska och läkare, möta patienters och närståendes behov samt 

sjuksköterskans egna känslor och kunskaper.  

 

Resultatet visade att sjuksköterskor känner stress när de vårdar både palliativa och akut 

sjuka patienter samtidigt. Wallerstedt och Andershed (2007) visar att sjuksköterskor 

upplevde det svårt att kombinera vård av palliativa patienter och patienter som fick botande 

behandling. De beskriver även att det vid vissa tillfällen fanns tid att ge till palliativa 

patienter men att denna inte disponerades adekvat och att ändring i prioriteringar kunde 

skapa mer tid. Utifrån resultatet och sjuksköterskors erfarenheter av att vårda akut sjuka och 

palliativ patienter samtidigt på samma vårdavdelning och vilka svårigheter det medför 

skulle det möjligtvis vara utvecklande att separera dessa patientgrupper. Att utveckla en 

avdelning inom slutenvården där endast palliativa patienter vårdas för sig.  

 

Sjuksköterskor i en studie i resultatet gav ett förslag på att palliativa patienter borde finnas 

liknande rutiner för döendet såsom vid födseln. Detta kan vara värt att belysa och diskutera i 

klinisk praktik. Införande av rutiner där palliativa patienter skulle kunna få beskriva sina 

önskemål kring den sista tiden i livet, liksom att mödrar kan beskriva vissa önskemål inför 

förlossning, skulle kunna förhöja livskvaliteten för dessa patienter. Vården skulle då bli mer 

individuellt anpassad för den enskilde patientens behov. Detta skulle kunna uppnås genom 

att patienter med ett palliativt vårdbehov skriver ett brev med sina önskemål som sparas i 

dennes journal. Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativa patienter ska ha möjlighet till 

att självbestämmande och delaktighet för att uppnå livskvalitet.  

 

Sjuksköterskor ansåg att den otillräckliga kunskapen inom palliativ vård bidrog till onödiga 

medicinska undersökningar som ökade palliativa patienters lidande. McCourt, James Power 

och Glackin (2013) beskriver att sjuksköterskor upplever olämplig och aktiv behandling som 

exempelvis intravenös vätsketillförsel och onödiga blodprov, istället för symtomlindring för 
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palliativa patienter. Utifrån resultatet ses ett behov av utbildning för alla involverade 

yrkesgrupper i att kunna identifiera ett palliativt vårdbehov, då palliativa patienter inte ska 

behöva genomlida sådana procedurer som beskrivs i resultatet. Rutiner för medicinska 

undersökningar, såsom blodprovstagning, för palliativa patienter bör utvecklas inom 

slutenvård. Varje undersökning bör utvärderas om de är nödvändiga i samråd med 

patienten. Utbildning och utveckling av rutiner skulle kunna hjälpa vårdgivare att väga 

nytta mot lidande. Socialstyrelsen (2013) beskriver att symtomlindring är en av 

grundstenarna inom palliativ vård och att patienter ska behandlas med respekt. Pavlish och 

Ceronsky (2009) beskriver också att palliativa patienter ska vårdas med respekt och tas om 

hand som en person och inte som ett objekt. Dessutom beskriver både Socialstyrelsen (2013) 

och patientlagen (SFS, 2014:821), § 1, kap. 4, samt § 1 och § 2 kap. 6, att patientens integritet 

och självbestämmanderätt ska respekteras och patienten ska kunna känna trygghet inom 

vården 

 

Antonovskys (1991, s. 38-45) komponent begriplighet innebär att en person mår bra av 

struktur och att kunna se situationer i livet som gripbara, alltså att få högre förståelse för 

olika situationer i livet. Detta kan kopplas till resultatet genom att alla sjuksköterskor är 

unika individer och har olika upplevelser av svåra situationer såsom att ge omvårdnad till 

palliativa personer. De sjuksköterskor som i resultatet ansåg att döden var ett naturligt 

fenomen och hade en mer positiv attityd till att vårda palliativa patienter kan antas i högre 

grad kunna begripa och förstå palliativa patienters situation. Sjuksköterskor som känner sig 

emotionellt tyngda och var obekväma mer att vårda palliativa patienter kan antas i lägre 

grad kunna begripa och förstå dessa patienters situation. 

 

Antonovskys (1991, s. 38-45) komponent hanterbarhet förklarar att personer behöver resurser 

för att kunna hantera situationer som uppstår i livet. Utifrån resultatet har sjuksköterskor ett 

behov av att kunna hantera det känslomässigt svåra arbetet kring palliativ vård genom att 

utveckla egna strategier. Dessa strategier kunde vara att diskutera känslor och tankar med 

kollegor för att gemensamt reflektera över svåra upplevelser samt att lämna sina 

arbetsrelaterade känslor på arbetsplatsen. Yim Wah, Vico Chung Lim och Wai To (2013) 

belyser sjuksköterskornas hantering vid vård av palliativa patienter där de reflekterade över 
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meningen med döden samt att diskutera detta med kollegor och att engagera sig i trevliga 

aktiviteter.  

 

Sjuksköterskorna i resultatet hade ibland svårt att prata med patient och närstående om 

döden och döendet och utförde istället andra praktiska arbetsuppgifter. Detta kan visa på en 

osäkerhet hos sjuksköterskor då de undviker samtal om döden vilket troligen kan ses som 

påfrestande och svårt att förstå utifrån närståendes perspektiv. Osäkerhet hos sjuksköterskor 

vid samtal med patienter om döden skulle kunna undersökas ytterligare i framtida 

forskning. Grøthe, Biong och Grov (2015) beskriver att närstående känner frustration över att 

sjuksköterskor går in och ut ur rummet för att endast utföra sina arbetsuppgifter. Clark, 

Cain, Campbell och Byfieldt (2015) belyser också att närstående är i behov av information 

från sjuksköterskan om döendet.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor upplever omvårdnad av palliativa patienter olika. Vissa 

sjuksköterskor ansåg att det var ett privilegium och kände sig tacksamma över att få dela 

den sista stunden tillsammans med dem medan vissa kände motstånd till detta. Detta kan 

kopplas till Antonovskys (1991, s. 30-45) sista och viktigaste komponent meningsfullhet, där 

personer med hög meningsfullhet ser svåra situationer som inträffar i livet som utmanande 

och är engagerade i att möta dessa situationer. De sjuksköterskor som kände sig tacksamma 

och såg den palliativa omvårdnaden som ett privilegium kan möjligtvis se deras arbete som 

mer meningsfullt, vilket kan kopplas till högre KASAM. De sjuksköterskor som kände sig 

obekväma med denna arbetsuppgift kan utifrån samma synsätt associeras med lägre 

KASAM, då de möjligtvis såg sitt arbete som mindre meningsfullt. Wallerstedt och 

Andershed (2007) noterar sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa personer, där 

sjuksköterskorna uppger att deras drivkraft att utföra arbetet var att tillgodose patienternas 

önskningar. Denna drivkraft kan ses som engagemanget sjuksköterskor har för de patienter 

som de tar hand om, samt att det kan vara det som gör arbetet meningsfullt.  

 

Det visas i resultatet att sjuksköterskor anser det som betydande att hitta en balans mellan 

närhet och distans till patienterna för att upprätthålla en professionell arbetsroll. Utifrån 
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resultatet kan ett behov ses i form av stöd till sjuksköterskor för att hantera situationer och 

känslor som sorg och ledsamhet vid vård av palliativa patienter då närheten blir större än 

distansen. Detta behov av stöd skulle kunna uppfyllas genom att på arbetstid ge utrymme 

för sjuksköterskor att få diskutera tankar och känslor med exempelvis kollegor innan 

arbetspassets slut. Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver att det finns risk för 

sjuksköterskorna att identifiera sig med patienterna och skapa en närhet och förståelse för 

dem. Detta kunde leda till svårigheter att släppa taget om den berörda patienten när denne 

avlidit. I dessa situationer var sjuksköterskorna mer benägna att ta med sig upplevelser från 

arbetet hem. 

  

Resultatet visar att färre års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket och en kortare tid inom 

onkologivård kunde kopplas till en mer positiv attityd till palliativ vård. Detta resultat stod 

ut då det är rimligare att mer erfarenhet inom sjuksköterskeyrket genererar till mer positiva 

attityder till att vårda palliativa personer, då mer erfarenhet rimligtvis ger större kunskap 

och trygghet i arbetet. Wilson, Avalos och Dowling (2016) beskriver att attityden till palliativ 

vård blir mer positiv med ökande ålder och erfarenhet. 

 

Sjuksköterskor menade att de saknade utbildning i palliativ vård samt att 

sjuksköterskeutbildningen inte förberett dem på att ge palliativa patienter emotionellt stöd. 

Resultatet visade även att en fjärdedel av deltagarna ansåg att den psykiska omvårdnaden 

var dålig eller väldigt dålig. Utifrån resultatet ses ett behov av att utöka 

sjuksköterskeutbildningen och detta skulle kunna utföras genom att tillägga undervisning i 

att ge emotionellt stöd till patienter. Ett annat förslag på hur sjuksköterskor ska kunna 

utvecklas och känna sig tryggare kring detta ämne skulle kunna vara kontinuerlig utbildning 

på arbetsplatsen. Socialstyrelsen (2013) beskriver att palliativ omvårdnad innefattar att 

sjuksköterskan inte bara ska lindra patientens fysiska problem, utan även psykiska, sociala 

och existentiella problem. Henderson (1966, s. 22) menar att det tillhör omvårdnadens 

grundläggande åtgärder att hjälpa patienten att uttrycka sina känslor och behov. 
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SLUTSATS 

De erfarenheter som framkommit från sjuksköterskor i denna litteraturöversikt visar på att 

det finns förbättringspotential inom området för palliativ vård inom slutenvård. För att 

förbättra situationen för sjuksköterskor samt patienter inom palliativ omvårdnad skulle 

organisationen behöva utveckla och skapa enskilda avdelningar för palliativa patienter. 

Denna litteraturöversikt har visat att det finns behov av utvecklade rutiner och utbildning 

för alla inblandade yrkesgrupper för att öka kunskaper bland annat i att identifiera palliativt 

vårdbehov och att stödja patienter på ett emotionellt plan för att minska antalet onödiga 

medicinska undersökningar och minska patienters lidande. Sjuksköterskor bör förses med 

mer kunskap i hur de ska möta palliativa patienter och deras emotionella behov, både under 

sjuksköterskeutbildning och kontinuerligt under arbetet. Det finns behov av mer utrymme 

av att få diskutera och hantera svåra situationer för sjuksköterskor som arbetar med palliativ 

omvårdnad då det kan vara ett känslomässigt betungande arbete.  

 

Denna litteraturöversikt har bidragit till att belysa behovet av ytterligare forskning inom 

dessa förbättringsområden, som nämns ovan, för att förbättra vården och upprätthålla en 

god livskvalitet för palliativa patienter inom slutenvård. 
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caring. 

Att beskriva spanska 

sjuksköterskors 

beredskap att vårda 

pallitiva patienter inom 

slutenvården och hur det 

påverkar omvårdnaden.  

Observation/in

tervju: 22 

sjuksköterskor.  

(0) 

 

Frågeformulär: 

165 (88/253)  

Mixad design, 

frågeformulär 

baserat på 

observationer och 

semistrukturerade 

intervjuer. 

Kval:Framework 

analys 

Kvant:Deskriptiv 

analys 

Sjuksköterskorna kände 

säkerhet i att ge fysisk 

omvårdnad då det mest 

fokuserades på det, men 

uttryckte brist på kunskap inom 

emotionell omvårdnad samt att 

prata om döden med 

patienterna. 

Kval: 

(36/45) 

(80%) 

Kvant: 

(38/44) 

(86%) 

(Grad 1) 

Bergenholtz, H., 

Jarlbaek, L., & Hölge-

Hazelton, B. (2015). 

Danmark 

The cultural of 

general 

palliative 

nursing care in 

medical 

departments: an 

ethnographic 

study 

Att utforska den 

allmänna palliativa 

vårdens kultur på 

medicinska avdelningar 

18 

sjuksköterskor 

(0) 

Kvalitativ. 

Fältstudie, 

individuella 

intervjuer samt 

fokusgrupp 

intervjuer. 

12 steg av 

etnografisk analys. 

Tre teman framträdde: fokus på 

miljön, praktiken samt 

sjuksköterskornas reflektioner 

av generell palliativ omvårdnad. 

(37/45) 

(82%) 

(Grad 1) 

Bloomer, M-J., 

Endacott, R., 

O’Connor, Margaret., 

The ‘dis-ease’ of 

dying: 

Challenges in 

Att utforska 

sjuksköterskors 

igenkännande och 

25 

sjuksköterskor. 

(0) 

Kvalitativ. 

Observationer, 

semistrukturerade 

Sjuksköterskorna tog en passiv 

roll i igenkännande av palliativa 

patienter. Miljön på 

(33/45) 

(73%) 

(Grad 2) 



 

 

& Cross, W. (2013). 

Australien. 

nursing care of 

the dying in the 

acute hospital 

setting. A 

qualitative 

observational 

study. 

lyhördhet mot palliativa 

patienter på 

sjukhusavdelningar och 

att öka förståelsen för 

sjuksköterskors påverkan 

på den palliativa vården. 

intervjuer, 

fokusgruppintervj

uer.  

Innehållsanalys. 

avdelningen samt 

sjuksköterskornas attityd till 

döden påverkade 

patientvården. Vissa 

sjuksköterskor var 

obekväma/kände sig osäkra att 

ta hand om en palliativ patient.  

Clarke, A., & Ross, H. 

(2006). Storbrittanien. 

Influences on 

nurses’ 

communication 

with older 

people at the 

end of life: 

perceptions and 

experiences of 

nurses working 

in palliative care 

and general 

medicine. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattning och 

erfarenheter angående att 

lyssna och prata med 

döende äldre patienter 

om frågor som rör livets 

slut.  

21 

sjuksköterskor 

(3/24) 

Kvalitativ. 

Fokusgrupps 

intervjuer 

Grounded Theory 

Tre teman: att lära sig från 

andra teammedlemmar, 

miljömässiga och organisations 

hinder såsom tid och avskildhet 

samt att sjuksköterskorna 

upplevde stor skillnad mellan 

värderingar mellan 

sjuksköterskor och läkare.  

(35/45) 

(78%) 

(Grad 2) 

Eriksson, H., 

Andersson, G., 

Olsson, L., Milberg, 

A., & Friedrichsen, M. 

(2014). Sverige. 

Ethical 

dilemmas 

around the 

dying patient 

with stroke: a 

qualitative 

interview study 

with team 

members on 

Att studera etiska 

dilemman, olika 

tillvägagångssätt och 

vilka konsekvenser de 

har bland hälso- och 

sjukvårds personal vid 

arbete kring döende 

patienter på en 

strokeavdelning.  

41 deltagare 

varav 13 

sjuksköterskor.  

(0) 

Kvalitativ. 

Fokusgrupp 

intervjuer. 

Innehållsanalys. 

De etiska dilemman som 

uppkom var att de inte kom 

fram till något beslut kring 

patienten, problem att vidhålla 

vid beslut samt problem 

angående kommunikation 

(38/45) 

(84%) 

(Grad 1) 



 

 

stroke units in 

Sweden. 

Iranmanesh, S., 

Axelsson, K., 

Sävenstedt, S., & 

Häggström, T. (2010). 

Sverige och Iran * 

Caring for dying 

and meeting 

death: 

experiences of 

Iranian and 

Swedish nurses 

Att beskriva meningen av 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

döende patienter inom 

den kulturella kontexten 

av Iran och Sverige 

16 

sjuksköterskor, 

8 från Sverige 

respektive 

Iran. 

(0) 

Kvalitativ. 

Öppna 

semistrukturerade 

intervjuer med 

uppföljande frågor. 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

 

Resultatet utgjordes av två 

teman: “Dela rum och tid att gå 

förlorande” och “Omvårdnad är 

en inlärningsprocess”. 

(35/45) 

(77%) 

(Grad 2) 

Iranmanesh, S., 

Dargahi, H., & 

Abbaszadeh, A. 

(2007). Iran 

Attitudes of 

Iranian nurses 

toward caring 

for dying 

patients 

Att undersöka iranska 

sjuksköterskors attityder 

kring att vårda döende 

patienter 

114 

(6/120) 

Kvantitativ - 

deskriptiv design. 

Enkätundersöknin

g delades ut på 

avdelningarna av 

en av författarna, 

(FATCOD). 

Deskriptiv analys.  

 

De flesta deltagare såg döden 

som en naturlig del av livet. 

Majoriteten lyfte vård och 

emotiellt stöd till döende 

patienter och närstående men 

hade svårt att prata om döden 

med dem. 

(34/44) 

(77%) 

(Grad 2) 

 

Johansson, K., & 

Lindahl, B. (2011). 

Sverige. 

Moving between 

rooms - moving 

between life and 

death: nurses’ 

experiences of 

caring for 

terminally ill 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

palliativa patienter på 

allmänna 

sjukhusavdelningar, 

8 

sjuksköterskor 

(0) 

Kvalitativ. 

Enskilda intervjuer 

med öppna frågor 

med narrativt 

tillvägagångssätt. 

Fenomenologisk 

hermaneutik. 

Subteman: “Att bli påverkad av 

fysiska aspekter och existentiella 

frågor”, “Att ge och få energi”, 

“Öppen relation med patienter 

och kollegor”, “Tid som inte 

finns”.  

(44/45) 

(97%) 

(Grad 1) 



 

 

patients in 

hospitals.  

Nguyen, L. T., Yates, 

P., & Osbourne, Y. 

(2014). Vietnam.  

Palliative care 

knowledge, 

attitudes and 

perceived self-

competence of 

nurses working in 

Vietnam. 

Att undersöka kunskap, 

attityder och uppfattning 

av egen kompetens av 

palliativ vård hos 

sjuksköterskor i Vietnam 

249 

sjuksköterskor. 

(2/251) 

Kvantitativ - 

tvärsnitts studie. 

Tre 

undersökningsblan

ketter skickades ut 

till avdelningarna, 

innehållande 

kunskap (PCQN), 

attityd (FATCOD) 

och 

egenupptaffning 

av kompetens 

(PCNSC). 

SPSS version 21 

Windows, p>0,05. 

Låga poäng i palliativ kunskap 

relaterat till smärta och 

symtomhantering samt 

psykologiska och spirituella 

aspekter. Obehag kring 

diskussion med patienter 

angående döden samt lågt 

resultat i självuppskattning av 

egen kompetens. 

(34/44) 

(77%) 

(Grad 2) 

Pavlish, C., & 

Ceronsky, L. (2007). 

USA. 

Oncology nurses’ 

perceptions about 

palliative care. 

Att utforska 

onkologisjuksköterskors 

uppfattning om palliativ 

vård. 

33 

sjuksköterskor. 

(0) 

Kvalitativ.  

9 

fokusgruppintervj

uer.  

Berättande 

dataanalys.  

Palliativ vård är: familjeintiktat, 

en process, skiftar fokus till 

symtomhantering och ett mer 

holistiskt synsätt. 

Ingen samlad definition på 

palliativ vård att jobba emot, lite 

tid, andra uppgifter att hinna 

med. 

(37/45) 

(82%) 

(Grad 1) 

Roche-Fahy, V., & 

Dowling, M. (2009). 

Irland. 

Providing 

comfort to 

patients in their 

Att undersöka den levda 

erfarenheten hos 

sjuksköterskor som 

förser omvårdnad till 

12 

sjuksköterskor. 

(5/17) 

Kvalitativ. 

Individuella 

intervjuer. 

Fyra teman: Tid som behövs för 

att ge god omvårdnad, 

emotionella uppoffringar, 

holistiskt tillvägagångssätt samt 

(38/45) 

(84%) 

(Grad 1) 



 

 

palliative care 

trajectory: 

experiences of 

female nurses 

working in an 

acute setting. 

 

 

 

 

palliativa patienter på ett 

akutsjukhus i Irland.   
Fenomenologisk 

Hermeneutik. 

den pågående 

inlärningsprocessen.  

Seyedfatemi, N., 

Borimnejad, L., 

Mardani Hamooleh, 

M., & Tahmasebi, M. 

(2014). Iran. 

 

Iranian nurses’ 

perceptions of 

palliative care for 

patients with 

cancer pain.  

 

Att identifiera Iranska 

sjuksköterskors 

uppfattning om palliativ 

vård för patienter med 

cancerrelaterad smärta. 

15 

sjuksköterskor  

(0) 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Innehållsanalys. 

Tema: “Hantering av fysisk 

smärta”. Sub: Mental 

förberedelse & Smärtlindring 

mha opioider. 

Tema: Psykologisk 

empowerment. 

(41/45) 

(91%) 

(Grad 1) 

Thompson, G., 

McClement, S., & 

Daenick, P. (2006). 

Canada. * 

Nurses’ 

perceptions of 

quality end-of-life 

care on an 

acutemedical 

ward 

Att generera en modell 

av sjuksköterskors 

beteende och sociala 

process vid 

omvårdnaden i livets 

slutskede ur ett 

sjuksköterskeperspektiv 

på en 

akutvårdsavdelning.  

10 

sjuksköterskor  

(0) 

Kvalitativ. 

Semi-strukturerade 

intervjuer samt 

fältobservationer.  

Grounded theory: 

konstans 

jämförande analys. 

Det grundläggande sociala 

problemet var att sjuksköterskor 

strävar efter att ge hög kvalitet 

på vård i livets slutskede 

samtidigt som sjuksköterskorna 

påverkas från olika håll. Core 

category: “Create a haven for 

safe passage”.  

(33/45) 

(73%) 

(Grad 2) 

*-Manuella sökningar, 2 artiklar. Totalt antal artiklar: 13



 

 

 



 

 

 

 



 

 

Bilaga 5. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande enhet Översättning Förkortad meningbärande 

enhet 

Kod Tema 

The text also speaks about the 

risk of being too involved and 

too close to the patient. To 

manage their daily work, it 

becomes important to the 

nurses to maintain some 

distance in the caring 

relationships and not to get 

too personally involved. This 

means not alowing relations 

with the patient and families 

to become too private and 

requires the ability to strike a 

balance between closeness and 

distance. 

Texten berättar om risken av att bli för 

involverad och för nära patienten. För 

att hantera det dagliga arbetet är det 

viktigt för sjuksköterskorna att hålla ett 

avstånd i vårdrelationen och inte bli för 

personligt involverad. Detta betyder att 

inte låta relationen med patienten och 

familjerna bli för nära och detta kräver 

färdigheten i att balansera närhet och 

distans. 

Risk att bli för involverad 

med patient och familj. 

Avstånd i vårdrelationen 

och inte bli för personligt 

involverad. Balansera 

närhet och distans. 

Emotionellt 

krävande 

Sjuksköterskans erfarenheter 

av deras egna känslo- och 

kunskapsmässiga utveckling 

To be grateful to be able to 

share in the end of another’s 

life means constantly working 

towards the goal of achieving 

the best care for patient and 

loved ones. The nurses strive 

to achieve completeness in this 

unique situation. 

Completeness signifies a 

feeling that the nurses have 

Att vara tacksam att få dela den sista 

stunden i någon annans liv menas med 

att konstant arbeta mot målet att nå 

bästa möjliga vård för patient och 

närstående. Sjuksköterskorna strävar 

efter att nå helheten i den unika 

situationen. Med helheten menas den 

känsla som sjuksköterskor har när de 

har gjort allt de kan för patienterna och 

Att känna tillfredsställelse 

av att dela den sista 

stunden av en annans liv 

och då sträva efter att ha 

gjort allt de kunnat i den 

unika situationen.  

Att vara 

tacksam/tillfreds

ställd 

Sjuksköterskans erfarenheter 

av deras egna känslo- och 

kunskapsmässiga utveckling 



 

 

when they have done all they 

can for the patients and feel 

satisfied with their work. 

de känner sig tillfredsställda med deras 

insats.  

‘Being there’ speaks to the 

importance that nurses attach 

to being available as a physical 

presence and an emotional 

support to family members 

and dying patients. 

“Att finnas där” innefattar betydelsen 

för sjuksköterskorna att vara där med 

sin fysiska närvaro och som ett 

emotionellt stöd för familjemedlemmar 

och döende patienter. 

Att finnas och att vara 

tillgänglig som fysisk 

närvaro och emotionellt 

stöd för döende patienter 

och deras närstående. 

Att finnas/att 

lyssna 

Sjuksköterskans erfarenheter 

av relationen till patient och 

närstående 



 

 

 


