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Abstrakt 

Bakgrund: En förekommande patientgrupp på akutmottagningar är patienter som befinner 
sig i livets slutskede. En akutmottagning förknippas med ett högt arbetstempo som präglas 
av en medicinteknisk miljö med mycket övervakning och kontroller. Att bedriva vård i livets 

slutskede är därmed en svår uppgift att utföra. Syfte: Att belysa sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av att bedriva vård i livets slutskede på akutmottagning. Metod: En integrativ 
litteraturöversikt där 15 vetenskapliga artiklar granskades, analyserades och sammanställdes 

till litteraturöversiktens resultatdel. Resultat: Omfattar två huvudkategorier och åtta 
underkategorier. Sjukvårdspersonalens erfarenheter involverade upplevda hinder som 
bidrog till att vård i livets slutskede ej var optimalt på en akutmottagning. Vidare upplevde 
sjukvårdspersonalen trygghet i sin roll och såg arbetet med vård i livets slutskede som 

givande. Diskussion: Liknande erfarenheter upplevs inom andra vårdformer. 
Akutmottagningens miljö och utformning var ett stort hinder för att ge vård i livets 
slutskede och oklarhet råder huruvida patientens omvårdnadsbehov blir tillgodosett på 

akutmottagningen. Slutsats: Erfarenheterna innefattade såväl förutsättningar som upplevda 
hinder. Ytterligare forskning inom ämnet efterlyses, samt diskussioner huruvida konkreta 
åtgärder kan underlätta sjukvårdspersonalen arbete.  

 
Nyckelord: Akutmottagning, Erfarenheter, Litteraturöversikt, Palliativ vård, Sjukvårdspersonal, 
Vård i livets slutskede 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

Background: A common group of patients attending the emergency department are the 
terminally ill patients. The emergency department is associated with a fast-paced 
environment involving medical equipment, telemetry and physical examinations. Therefore, 

providing end of life care may be a hard task to perform. Aim: To highlight health 

personnel’s experiences in providing end of life care at the emergency department. Method: 
An integrative literature review in which 15 articles were reviewed, analysed and compiled 

into the result section of the literature review. Result: Includes two main categories and 
eight subcategories. The health personnels’ experiences included perceived obstacles which 
contributed to end of life care not being optimal for the emergency department. Furthermore, 
the health personnel experienced comfort in their roles and saw their work in providing end 

of life care as rewarding. Discussion: Similar experiences are found in other types of health 
services. The environment and design of the emergency department is a large obstacle for 

providing end of life care and it is uncertain if the patients’ needs will be met. Conclusion: 
The experiences included both conditions and perceived obstacles. Further research within 
the subject is necessary and also discussions whether concrete measures will facilitate work 
for the health personnel. 

 
Key words: Emergency services end of life care, experience, literature review, palliative care, health 
personnel 
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1. Bakgrund 

Arbetsbelastningen på en akutmottagning kan vara hög, med mycket patienter eller svårt 

sjuka patienter, vilka är i behov av tid och uppmärksamhet från personalen (Yuwanich, 

Sandmark & Akhavan, 2015). En patientgrupp som kan förekomma på en akutmottagning är 

de patienter som befinner sig i livets slutskede. Denna patientgrupp är inte i behov av 

återupplivning eller livräddande åtgärder, utan snarare en god palliativ vård i livets 

slutskede (Norton, Hobson & Kulm, 2011). 

 

 

1.2 God palliativ vård i livets slutskede 

Omvårdnadens mål enligt Henderson (1965, s. 3) går ut på att tillgodose patientens 

individuella behov som ger denne möjligheten att återvinna sin hälsa, bidra till ett tillstånd 

denne uppfattar som hälsa eller tillgodose det som patienten anser vara en god död. 

Henderson (refererad i Kirkevold, 2000, s. 117) beskriver vård i livets slutskede som en 

speciell arbetsuppgift, vars begrepp måste formuleras av patienten. 

 

Begreppet palliativ vård skiljer sig från vård i livets slutskede. Palliativ vård avser all vård 

som inte innehar ett kurativt syfte, det vill säga botande (Glimelius, 2012, s. 19). 

 

Socialstyrelsen (2013) menar att palliativ vård innebär att lindra lidande och att kunna främja 

livskvalitén hos patienter som har en obotlig, progressiv sjukdom eller skada. Den palliativa 

vården går ut på att kunna tillgodose patientens fysiska, psykiska och existentiella behov. 

Det ska även finnas ett organiserat stöd till patientens närstående. När patienten befinner sig 

i livets slutskede är döden oundviklig. När denna sena palliativa fas inträffar ändras vårdens 

huvudsakliga mål från att vara livsförlängande till att endast vara lindrande. 

 

Henderson menar att sjukvårdspersonal ska vara medveten om människans behov. Att 

arbeta med omvårdnad är att identifiera samt utföra åtgärder för att kunna tillgodose de 

behov som patienten har (Henderson, 1965, s. 2-6). Med sjukvårdspersonal avses, enligt 

MeSH definition, den personal som är verksam inom sjukvårdssektorn. Verksamheten kan 

vara inom den privata eller offentliga sektorn. Begreppet avser all personal med eller utan 

yrkesutbildning (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006282).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/68006282
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Den palliativa vården kan delas in i fyra hörnstenar vilka är kommunikation, 

symtomlindring, professionellt teamarbete och en stödjande relation till närstående. Att 

inneha ett palliativt förhållningssätt innebär att man i arbetet tar hjälp av dessa hörnstenar 

för att tillgodose de existentiella, fysiska, psykiska och sociala behov som patienten och 

dennes närstående har (Strang, 2012, s. 30-34). Att ge en god symtomlindring samt att främja 

patientens välbefinnande är en av de viktigaste uppgifterna sjukvårdspersonalen har vid 

vård i livets slutskede (Regionala Cancercentrum i Samverkan, 2012). Flera svåra symtom 

kan uppkomma samtidigt vilket gör att en noga analys samt en effektiv symtomlindring är 

nödvändig för att minska och förebygga lidande (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativ vård innefattar ett teamarbete för att kunna ge en god symtomlindring samt för att 

tillgodose både patienter och anhörigas behov (Katseres & Nelson, 2013). Teamet är ett 

arbetslag där individerna har olika kompetenser och delar gemensamma mål (Strang, 2012, s. 

34). Henderson (refererad i Kirkevold, 2000, s. 124) beskriver sjukvårdsteamet som ett 

komplementärt och delvis överlappande arbete. Vidare betonar Henderson att verksamheten 

inte ska ha för skarpa gränser mellan de olika yrkesgrupperna. Socialstyrelsen (2013) menar 

att vården är individuellt anpassad och att teamets olika yrkesgrupper ska variera, detta för 

att kunna tillgodose patientens behov. Omvårdnaden ska även sträva efter att utföras i 

samråd med patienten om detta är möjligt. 

 

Palliativ vård finns inom slutna vårdformer och även inom öppenvården. I slutenvård finns 

det avdelningar som kallar sig för Hospice, vilka är specialutformade avdelningar för 

palliativ vård (Eckerdal, 2012, s. 162). Inom öppna vårdformer kan hemsjukvården ansvara 

för den palliativa vården. Det finns även här specialiserade tjänster som strävar efter att 

bedriva vården i hemmet, som är ansluten till primärvård samt lasarett eller sjukhusansluten 

vård (Beck-Friis, Jakobsson, 2012, s. 169).  

 

I en svensk studie med kvalitativ design från 2006 ville forskarna undersöka sjuksköterskans 

roll gällande omvårdnaden av palliativa cancerpatienter på sjukhus. Data insamlades från 46 

deltagare vilka var verksamma på avdelningar inom onkologi och kirurgi. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna hade en positiv attityd gällande att ge en god palliativ vård vid livets 

slutskede. Detta till trots att sjuksköterskorna upplevde omvårdnaden i livets slutskede som 

krävande samt att sjuksköterskorna hade en rädsla för att bli emotionellt överbelastade av 

arbetet (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006).  
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I en norsk studie med kvalitativ design från 2006 sökte forskarna efter anhörigas perspektiv 

och upplevelser av vård i livets slutskede. Forskarna intervjuade 50 anhöriga till döende 

patienter. I resultatet betonade anhöriga vikten av vårdpersonalens attityd och bemötande 

mot den anhörige och den sjuke patienten. Att vårdpersonal visade förståelse, medkänsla, 

respekt och ett genuint intresse var viktigt för de anhöriga. En tredjedel av deltagarna kände 

sig missnöjda med den som var medicinskt ansvarig för patienten. Deltagarna upplevde att 

de inte fick svar på sina frågor eller den hjälp som de ville ha utav den medicinskt ansvariga. 

Deltagarna ansåg att kommunikationen och en mer exakt information från 

sjukvårdspersonalen, var två viktiga delar som sjukvårdspersonalen bör tänka på (Kaarbø, 

2011). 

 

 

1.3 Akutmottagningens miljö 

En akutmottagning är ofta förknippad med många patienter och ett högt arbetstempo som 

präglas av övervakning och många kontroller (Garrett, 2004). En kaotisk miljö är inte 

ovanligt på en akutmottagning och vårdpersonalen vårdar, diagnostiserar och behandlar 

patienter under tidspressade förhållanden (Lawson, 2012). Kommunikationen mellan 

patienter, anhöriga samt vårdpersonal kan ofta vara begränsad. Akutmottagningens miljö är 

utformad för att kunna ta emot många patienter samt kunna förhindra död genom 

högteknologisk apparatur och medicinering (Garrett, 2004). Henderson (1965, s. 1-21) 

betonar vikten av en god miljö som är anpassad för patientens behov. Patienten ska ha 

tillgång till en avkopplande miljö och beskyddas från eventuella faror i sin omgivning. 

 

Vid triagering på akutmottagning prioriteras de patienter som är i störst behov av vård. Den 

patientgrupp som prioriteras är ofta den mest tidskrävande, något som upptar en stor del av 

personalens uppmärksamhet (Lawson, 2012). Att utföra en triagering innebär att 

sjukvårdspersonal har med hjälp av vitala parametrar, symtomkontroll och anamnes, 

sorterat ut vilka som är i kritiskt behov av vård och vilka som kan klara av att vänta (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering, 2010). 

 

Det förekommer en hög arbetsbelastning för sjuksköterskan då denne kan få mycket som ska 

göras på kort tid. Många patienter som är i behov av en mer avancerad omvårdnad kräver 

mycket resurser och tid, det resulterar i att tiden knappt räcker till för sjuksköterskan 

(Yuwanich et al., 2015). 
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McBrian (2010) redovisade i sin studie hur tillvägagångssättet gällande omvårdnad inom 

akutsjukvård har förändrats. Då akutsjukvård blir alltmer tekniskt avancerad och 

arbetsbelastningen ökar, kan detta påverka sjuksköterskans förutsättningar att ge en god 

omvårdnad från ett holistiskt perspektiv. 

 

Med holistisk vård avses att man som vårdpersonal ser till hela patienten och dennes behov 

och inte bara dennes sjukdom eller åkomma. Patientens behov kan innefatta både fysiska 

som emotionella och sociala behov (Sidani & Fox, 2014). 

 

Akutsjukvård är utvecklat på det sätt att många specialistläkare och många olika vårdare 

kommer i kontakt med en och samma patient samt dennes anhöriga. Detta ställer stora krav 

på vårdgivarna, då vård i livets slutskede kräver god kommunikation och samarbete mellan 

de olika professionerna, då det är ett tidskrävande arbete med många beslut som ska fattas 

(Norton et al, 2011). 

 

 

1.4 Vård i livets slutskede på akutmottagning 

Sjukvårdens utveckling i kombination med att människans livslängd ökar resulterar i att mer 

människor dör inom akutsjukvården (Bloomer, Endacott, O’Connor & Cross, 2013).  

 

Begreppet vård i livets slutskede kan avse den omvårdnad som utförs de sista veckorna 

under en patients liv. Inom akutsjukvården kan däremot detta begrepp avse den omvårdnad 

som sjukvårdspersonal utför i anslutning till att den svårt sjuka patienten dör (Norton et al., 

2011). 

 

Patienter kommer till akutmottagningen med livshotande tillstånd, förvärrade symtom vid 

kronisk sjukdom, oväntade sjukdomar och skador, samt döende patienter i behov av 

livsuppehållande åtgärder och symtomlindring (Garrett, 2004). Döende patienter kan 

uppsöka akutmottagningen då symtom uppkommit som deras vårdgivare inte kan hantera. 

Vidare sker dödsfall på akutmottagningar där vård i livets slutskede blir aktuellt att sättas in 

då patienten plötsligt håller på att dö (Lawson, 2012). 
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Att vårdas i livets slutskede på en akutmottagning är inte optimalt. Det kan vara svårt att 

uppnå en tydlig och bra kommunikation mellan patientens anhöriga och sjukvården. Det 

leder till att sjukvårdspersonalen inte får reda på den döende patientens önskningar, vilket 

kan resultera i att patienten inte får en bra vård i livets slutskede (Norton et al., 2011). 

Sjuksköterskan ska, enligt Henderson (1965, s. 3), lyssna samt låta patienten vara delaktig 

gällande omvårdnaden och endast när patienten är beroende av andra, exempelvis vid 

koma, har sjuksköterskan rätt att bestämma vad som är bäst för patienten utan dennes 

samtycke. 

 

Att bedriva en holistisk vård vid livets slutskede är också en mycket svår uppgift att klara av 

på en akutmottagning. Att klara av att bedriva en holistisk vård kräver en stor mängd tid för 

varje patient (Norton et al., 2011).   

 

 

2. Problemformulering 

En akutmottagnings utformning gällande utrustning, arbetsrutiner, tidsåtgång och miljö är 

inte anpassat för att en god palliativ vård i livets slutskede ska bedrivas (Norton et al., 2011). 

Denna litteraturöversikt avser att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av vård i livets 

slutskede på akutmottagning. Genom att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter inom 

ämnet kan hinder eller problem uppmärksammas och därigenom åtgärdas. 

 

3. Syfte 

Syftet var att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av att bedriva vård i livets slutskede 

på akutmottagning. 

4. Metod 

 

4.1 Design 

Studiens design är en integrativ litteraturöversikt, baserat på vetenskapliga artiklar. 

En litteraturöversikt är en skriftlig sammanfattning av tidigare genomförd forskning inom 

ett problemområde (Polit & Beck, 2012, s. 114-115). Med en litteraturöversikt ges möjligheten 

att få en överblick inom ett visst område relaterat till omvårdnadsämnet. Detta innebär ett 
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strukturerat arbetssätt där litteraturöversikten baseras på befintliga data inom det valda 

området (Friberg 2012, s.133-134). Då studier med kvalitativ och kvantitativ ansats användes 

till litteraturöversikten så valdes en integrativ design (Friberg, 2012, s. 141; Polit & Beck, 

2012, s. 582). Artiklarnas resultat presenteras i olika former beroende på om dessa är 

kvalitativa eller kvantitativa. Resultaten sorterades därför in under lämpliga rubriker och 

teman (enligt Friberg, 2012, s. 141) för att sedan kunna jämföras mot varandra. Genom en 

intergrativ design summeras därmed artiklarna inte efter metod utan av gemensamma 

nämnare i resultatet (Polit & Beck, 2012, s. 666). 

 

 

4.2 Inklusions- och exklusionkriterier 

I denna litteraturöversikt inkluderades studier av kvantitativ, kvalitativ och även mixad 

design. De studier som inkluderades var antingen etiskt godkända eller hade ett etiskt 

resonemang redovisat. Studierna var peer reviewed. Sjukvårdspersonal som var med i 

studierna arbetade på akutmottagning och deltagarna hade vårdat minst en patient i livets 

slutskede på en akutmottagning. Studierna var skrivna på engelska alternativt svenska. 

Studier som handlade om plötsligt dödsfall som skedde i direkt samband med ankomst till 

akutmottagning och dödsfall som skedde i ett trauma-rum alternativt akutrum 

exkluderades. 

 

 

4.3 Litteratursökning 

Databaserna Cinahl och PubMed användes för artikelsökningar till litteraturöversikten. 

Cinahl och PubMed betraktas som användbara databaser för sökningar inom 

omvårdnadsämnet (Polit & Beck, 2012, s. 92). Sökningarna utfördes som fritext för att ge ett 

större urval. De sökord som användes var “Health personnel”, “nurs*”, “physicians”,  “end of 

life”, “end-of-life”, “terminally ill”, “emergency service” och “emergency department”. Sökord 

inom det relevanta ämnesområdet kombinerades enligt boolesk söklogik (Östlundh, 2012, 

s.69) då sökorden kombinerades med OR för att säkerställa ett stort urval som täcker hela 

ämnesområdet. Vidare användes trunkering (Östlundh, 2012, s. 68) för sökordet nurs* då en 

asterisk används för att få med alla böjningsformer av ordet. Med hjälp av databasernas 

sökhistorik kunde sökningarna kombineras med varandra genom operatorn AND enligt 

Tabell 1 och 2.  
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Tabell 1. Artikelsökning i PubMed 2017-01-27 

Nummer Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Antal 
inkluderade 

artiklar 

#1 

"Health 
personnel" OR 

nurs* OR 
Physicians 

Publicerade 
senaste 10 

åren, abstract 
344196 

- - - - 

#2 "end of life" 
OR "end-of-

life" OR 
“terminally 

ill” 

Publicerade 
senaste 10 

åren, abstract 

11994 - - - - 

#3 "emergency 
service" OR 
"emergency 
department" 

Publicerade 
senaste 10 

åren, abstract 

46609 - - - - 

#4 #1 AND #2 
AND #3 

Publicerade 
senaste 10 

åren, abstract 

123 28 24 15 15 

Urval 1: Antalet valda artiklar efter titel. Urval 2: Artiklar valda efter att deras abstrakt lästes. Urval 3: Antalet 
där hela artikeln lästes. Sista kolumnen visar de artiklar som genomgått kvalitetsgranskning samt bedömts vara 
relevanta för studiens resultat. 
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Tabell 2. Artikelsökning i Cinahl utförd 2017-01-28 

Nummer Sökord Avgränsning Antal 
träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 
3 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

#1 

"Health 
personnel" 
OR nurs* OR 
Physicians 

Publicerade 
senaste 10 
åren, abstract, 
Academic 
Journals 

120207 - - - - 

#2 "end of life" 
OR "end-of-
life" OR 
“terminally 
ill” 

Publicerade 
senaste 10 
åren, abstract, 
Academic 
Journals 

8797 - - - - 

#3 "emergency 
service" OR 
"emergency 
department" 

Publicerade 
senaste 10 
åren, abstract, 
Academic 
Journals 

12302 - - - - 

#4 #1 AND #2 
AND #3 

Publicerade 
senaste 10 
åren, abstract, 
Academic 
Journals 

52 12 5 - - 

Urval 1: Antalet valda artiklar efter titel. Urval 2: Artiklar valda efter att deras abstrakt lästes. Dubbletter 
exkluderades i detta steg. Urval 3 tillämpas inte då samtliga artiklar i sökningen var dubbletter och redan var 
inkluderade i litteraturöversikten. 

 

 

4.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Artiklarna som utgör litteraturöversiktens resultatdel genomgick en urvalsprocess i fyra 

steg. Urvalet inleddes med att titlarna till de 123 funna artiklarna lästes. Utav dessa 

inkluderades 28 artiklar till nästa urvalsprocess. Vidare lästes abstrakten av de 28 

inkluderade artiklarna där 24 artiklar inkluderades till nästa steg. Totalt 4 artiklar 

exkluderades i detta urval då dessa ej föll inom ramen för litteraturöversiktens syfte. I 

urvalets tredje steg lästes resterande 24 artiklar igenom. Totalt 15 artiklar inkluderades och 9 

artiklar exkluderades.  De artiklar som exkluderades under urvalets tredje steg innehöll 

deltagare som antingen var verksamma på andra vårdinrättningar än akutmottagningen 

eller jobbade utöver akutmottagningar inom ambulanssjukvården. Därmed uppfyllde inte 

artiklarna litteraturöversiktens inklusions- och exklusionskriterier. 
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Avslutningsvis genomgick artiklarna en kvalitetsgranskning med hjälp av Forsberg och 

Wengström (2013) granskningsmallar. Forsberg och Wengström (2013) har utformade 

mallar, för artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats. Mallarna berör frågor om 

syftet, undersökningsgrupp, mätmetod och metod för datainsamling, analys och dataanalys 

samt utvärdering och värdering. 

 

 

4.5 Analys 

Efter utförd kvalitetsgranskning sammanställdes artiklarna i en översiktstabell, se Bilaga 1. 

Därefter analyserades artiklarna i tre steg enligt Friberg (2012, s. 140-142). I första steget 

lästes artiklarna individuellt av författarna till denna litteraturöversikt. Artiklarna 

sammanställdes därefter skriftligt för att utgöra ett stöd för analysarbetet. Därefter 

genomgicks artiklarnas resultat gemensamt för att säkerhetsställa att allt väsentligt hade 

dokumenterats samt uppfattats korrekt. I andra steget söktes likheter och skillnader i 

artiklarna gällande syften, analyser, tillvägagångssätt och teoretiska utgångspunkter. 

Därefter identifierades likheter och skillnader i artiklarnas resultat. Övergripande kategorier 

med likheter och skillnader identifierades under analysens gång vilket dokumenterades 

separat. I tredje steget sorterades och sammanställdes artiklarna i de övergripande 

kategorierna. De övergripande kategorierna jämfördes och diskuterades innan materialet 

mynnade ut i två kategorier. Dessa är: ”Erfarenheter av goda förutsättningar för god vård i 

livets slutskede, relaterade till sjukvårdspersonalens roll” samt ”Erfarenheter av hinder för 

god vård i livets slutskede”. Kategorierna i sin tur innehåller totalt åtta underkategorier vilka 

redovisas i Tabell 3. 

 

 

4.6 Etiska överväganden 

De artiklar som har inkluderats i litteraturöversikten ska ha framfört ett etiskt resonemang 

alternativt blivit godkända av en etisk kommitté. Polit och Beck (2012, s. 137) menar att de 

mänskliga rättigheterna måste tas i beaktning när deltagarna i studien är människor. 

En viss förförståelse råder gällande akutmottagningens arbetssätt och rutiner inom 

akutsjukvård. Detta är något som tas i beaktning under arbetets gång och bör därmed ej 

spegla resultatet.  
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Denna litteraturöversikt tar hänsyn till Helsingforsdeklarationen (Sveriges läkarförbund, 

2000) gällande etiska principer.   

 

 

5. Resultat 

Totalt 15 artiklar utgör resultatet för denna litteraturöversikt. De artiklarna som har använts 

är av kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Samtliga artiklar baseras på studier utförda på 

akutmottagningar och involverar sjukvårdspersonal med erfarenhet av att ge vård i livets 

slutskede på akutmottagning. 

 

Tabell 3. Resultatöversikt 

Kategori Underkategori 

Erfarenheter av goda förutsättningar för god vård i 
livets slutskede, relaterade till sjukvårdspersonalens 
roll 

-Erfarenheten av att besitta nödvändig 
kompetens 
-Att göra gott ger sinnesro 
-En vilja att ge patienten vård på rätt 
nivå 

Erfarenheter av hinder för god vård i livets 
slutskede 

-Att ej veta eller förstå patientens 
önskemål 
-Svårigheter att ändra förhållningssätt 
från ”att bota” till ”att lindra” 
-Akutmottagningens miljö och 
utformning- ett hinder för god 
omvårdnad 
-Bristande kompetens och utbildning 
-Anhöriga som ett hinder 

 

 

5.1 Erfarenheter av goda förutsättningar för god vård i livets slutskede, relaterade 

till sjukvårdspersonalens roll 

Sjukvårdspersonalens förutsättningar var en återkommande erfarenhet i artiklarna. Dessa 

förutsättningar redovisades i form av underkategorierna: Erfarenheten av att besitta 

nödvändig kompetens, Att göra gott ger sinnesro samt En vilja att ge patienten vård på rätt 

nivå. 
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Erfarenheten av att besitta nödvändig kompetens 

Flertalet studier visade att sjukvårdspersonalen ansåg sig vara bekväma i sin roll gällande att 

ge vård i livets slutskede på akutmottagning (Bailey, Murphy & Porock, 2011a; Marck et al., 

2014; Shearer, Rogers, Monterosso, Ross-Adjie & Rogers, 2014; Wolf et al., 2015).  

 

I en studie med kvantitativ design deltog 681 sjukvårdspersonal som var verksamma på 

akutmottagningar i Australien. Av deltagarna ansåg sig 84,2% bekväma med att ge vård i 

livets slutskede och 70.9% ansåg att det var givande att vårda döende patienter (Marck et al., 

2014). I det avsnitt med kvantitativ ansats i en mixad studie deltog 1879 sjuksköterskor, 

verksamma på akutmottagningar i USA. Där instämde 69,5% av deltagarna, att ge vård i 

livets slutskede på en akutmottagning var en givande och lärande erfarenhet som de var 

trygga i (Wolf et al., 2015).  

 

Att vara bekväm i rollen vid vård i livets slutskede redovisades även i en australiensisk 

studie med mixad design där 22 läkare och 44 sjuksköterskor deltog. Sjukvårdspersonalen 

rapporterade att de kände sig framförallt bekväma gällande att hantera symtom som kan 

uppkomma i livets slutskede som smärta, illamående och kräkning. Till skillnad från 

sjuksköterskorna i studien så uppvisade läkarna att de var mer bekväm med att besvara 

patientens frågor om döden och eventuella önskemål efter att döden inträffat. En ytterligare 

skillnad mellan de olika professionerna var att de sjuksköterskor som deltog i studien ansåg 

det som svårare att prata med anhöriga om döden än vad läkarna ansåg att det var (Shearer 

et al., 2014). 

 

Att göra gott ger sinnesro 

Decker, Lee och Morphet (2015) beskriver i sin studie med kvalitativ design hur 25 

sjuksköterskor på en akutmottagning hanterade den emotionella bördan som uppstod i 

samband med vård i livets slutskede. Sjuksköterskorna uppvisade inga tecken på att vård i 

livets slutskede var något som tyngde dem, utan när de ansåg att de gjort sitt bästa kunde de 

gå vidare. Vidare så beskrivs detta i Hogan, Fothergill-Bourbonnais, Brajtman, Phillips och 

Wilson (2016) studie med kvalitativ design där 11 sjuksköterskor på en akutmottagning 

beskrev vikten av att göra sitt bästa. Studien berörde vikten av att kommunicera med 

kollegor och möjligheterna att ventilera aktuella händelser med kollegorna. Samtliga 

deltagare hade även egna ritualer som utfördes för att kunna lämna det emotionellt 

belastande på jobbet när de slutade för dagen. Dessa ritualer kunde vara att lyssna på musik 
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eller att styrketräna. Flera av deltagarna ansåg att bilresan från jobbet var viktig för att kunna 

koppla av och sätta perspektiv på saker. 

 

I en studie med kvalitativ design, baserad på observationer och semistrukturerade intervjuer 

med anställda på en akutmottagning i Storbritannien, fann man att vissa ur 

sjukvårdspersonalen distanserade och undvek att vårda döende patienter. Vissa deltagare 

förklarade att beteendet uppkom för att undvika mötet med den döende och dennes 

anhöriga, detta för att undvika att man som sjukvårdspersonal själv skulle få uppleva sorg 

(Bailey et al., 2011a). 

 

En vilja att ge patienten vård på rätt nivå 

Decker et al. (2015) beskriver strategier sjuksköterskor använde för att hantera arbetet med 

döende patienter på akutmottagningen. Sjuksköterskorna arbetade främst med att försöka få 

patienten att komma in på en vårdavdelning. När detta inte kunde genomföras så arbetade 

sjuksköterskorna strategiskt med att försöka göra det bästa av situationen. De 12 

sjuksköterskorna i Kongsuwan et al. (2016) studie med kvalitativ design redovisade att deras 

policy var att så snabbt som möjligt förflytta döende patienter bort från akutmottagningen. 

De patienter som inte kunde flyttas till annan vårdinrättning försökte man att tilldela ett så 

lugnt rum som möjligt. Sjuksköterskorna ansåg att man kunde uppnå en god död om man 

gjorde tillvaron bra för patienten. Den spirituella omvårdnaden överlät sjuksköterskorna till 

de anhöriga. Hogan et al. (2016) redovisade hur sjuksköterskor försökte att tillgodose 

patientens behov samt skapa en lugn och trygg miljö för den döende patienten. 

Sjuksköterskorna eftersträvade även att anhöriga till patienten skulle få möjligheten att 

närvara vid patienten för att kunna ta avsked. 

 

5.2 Erfarenheter av hinder för god vård i livets slutskede 

Denna kategori framkom genom att upplevda hinder identifierades i sjukvårdspersonalens 

erfarenheter. Erfarenheterna gällande hinder sammanställdes i underkategorierna: ”Att ej 

veta eller förstå patientens önskemål”, ”Svårigheter att ändra förhållningssätt från ’att bota’ 

till ’att lindra’”, ”Akutmottagningens miljö och utformning- ett hinder för god omvårdnad”, 

”Bristande kompetens och utbildning” samt ”Anhöriga som ett hinder”.  

 



13 
 

Att ej veta eller förstå patientens önskemål  

Det redovisades i en studie med kvantitativ design där 42 akutsjuksköterskor deltog, att ett 

stort antal av deltagarna tyckte det var svårt att veta patientens önskemål vid vård i livets 

slutskede på akutmottagningen. Detta för att det var svårt, att föra en bra kommunikation 

med patienten, då patienten kunde ha svårt att prata eller vara medicinskt sederad (Ka-Ming 

Ho, 2016). I en studie med kvalitativ ansats med 25 deltagande akutsjuksköterskor redovisar 

problemet med kommunikationen och att inte kunna få reda på patientens önskningar vid 

vård i livets slutskede på en akutmottagning (Decker et al., 2015). I en studie med kvalitativ 

design med 16 deltagande sjuksköterskor redovisades det att sjuksköterskan upplevde 

kommunikationen med patientens anhöriga som svår. Familjemedlemmarna kunde vara 

oroliga för den döende patienten, och de ville denne bara det bästa. Detta resulterade i att 

anhöriga ofta ville att sjuksköterskan skulle vara tillgänglig och i närheten (Tse, Hung & 

Pang, 2016). 

 

Svårigheter att ändra förhållningssätt från ”att bota” till ”att lindra” 

Två artiklar med kvalitativ design och en artikel med kvantitativ design visade 

sjukvårdpersonalens erfarenheter av svårigheterna med att klara av att ställa om sig från 

akutsjukvårdens kurativa sjukvård till den palliativt lindrande vård som behövs vid vård i 

livets slutskede (Granero-Molina, Díaz-Cortéz, Hernández-Padilla, García-Caro & 

Fernández-Sola, 2016; Kongsuwan et al., 2016; Russ et al., 2015). Russ et al. (2015) belyste i sin 

artikel med kvantitativ design att sjuksköterskorna som deltog i studien ansåg det som svårt 

att byta synsätt till ett palliativt sådant. Dock upplevde sjuksköterskorna att de visste vad 

som krävdes för att ge vård i livets slut på akutmottagningen. Kongsuwan et al. (2016) 

beskrev i sin studie med kvalitativ design att sjukvårdspersonalen på akutmottagningen 

hade svårt att ändra sitt synsätt gällande omvårdnaden. Detta för att de 12 sjuksköterskorna 

som deltog, upplevde att akutmottagningens norm var att rädda liv och att det var ett 

misslyckande av verksamheten om en patient dog. Detta trots att vårdpersonalen visste att 

patienten var i livets slutskede och därmed var i behov av den formen av vård. 

 

Den andra studien med kvalitativ design innehöll både fokusgruppsintervjuer och 

individuella djupintervjuer med doktorer och sjuksköterskor som jobbade på en 

akutmottagning. Det var 26 sjukvårdspersonal som deltog. Deltagarna skulle beskriva 

kulturen på akutmottagningen. De förklarade att vid vård i livets slutskede och när döden 

var nära för patienten, kunde personalen distansera sig från patienten och anhöriga för att de 
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inte klarade av att ställa om sitt synsätt. Att överge tanken på att bota patienten och istället 

fokusera på att lindra. Deltagarna tog även upp svårigheterna med att vårda efter patientens 

önskningar, och att man istället fokuserade på att vårda så att personalen själv kände sig 

nöjda (Granero-Molina et al., 2016). 

 

Akutmottagningens miljö och utformning- ett hinder för god omvårdnad 

Närapå hälften av artiklarna indikerade att sjukvårdspersonal ansåg att arbetsmiljön på en 

akutmottagning ej var optimal för att ge vård i livets slutskede (Bailey et al., 2011a; Decker et 

al., 2014; Granero-Molina et al., 2016; Hogan et al., 2016; Ka-Ming, 2016; Tse et al., 2016; Wolf 

et al., 2015). 

 

Bailey et al. (2011a) redovisade tidsbrist som ett hinder för sjukvårdspersonalen på 

akutmottagningen. En direkt följd av detta var att sjukvårdspersonalen hade svårt att knyta 

relation till anhöriga samt att ge tid till att informera och svara på frågor. Hogan et al. (2016) 

beskriver miljön som kaotisk för döende patienter. Brist på utrymme, högt arbetstempo och 

tidsbrist försvårar en god omvårdnad för döende patienter. Granero-Molina et al. (2016) 

uppmärksammar även tidsbrist som ett hinder. Vårdpersonalen arbetade i ett högt tempo 

vilket försvårade möjligheterna att se och lyssna, något som resulterade i en oförmåga att 

visa sensibilitet för patienten. Bristen på utrymme resulterade även i att döende patienter 

exponerades genom att läggas i öppna utrymmen, exempelvis korridorer. Detta för att andra 

patientgrupper var i större behov av rummen då dessa innehöll behövlig medicinteknisk 

apparatur. 

 

Deltagarna i Decker et al. (2015) var övertygande att patienter och deras anhöriga ej skulle 

uppleva döden som god, då miljön påverkade kvalitén på vården i livets slutskede. Bristen 

på resurser och en miljö utformat där den akut sjuka patienten står i fokus, resulterade i att 

patienter i livets slutskede hade en låg prioritet hos personalen. 

 

Sjuksköterskorna i Wolf et al. (2015) studie ansåg att när patienter i livets slutskede anlände 

till akutmottagningen så var det en indikation på ett fel i vårdsystemet. Detta då 

sjuksköterskorna ansåg akutmottagningens miljö som oförutsägbar och högljudd. 

Deltagarna upplevde även att belysningen var för stark och att det fanns minimala 

möjligheter till avskildhet för patienten. 
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Ka-Mings (2016) studie med kvantitativ design beskrev de hinder som sjuksköterskan 

upplevde när denne gav vård i livets slutskede på en akutmottagning. De 42 sjuksköterskor 

som deltog i studien fick bland annat svara på vad de upplevde för hinder gällande 

stödjande handlingar de utförde vid vård i livets slutskede. Av de 10 mest upplevda hindren 

var fem av dessa knutna till akutmottagningens miljö. Dessa fem hinder var att bevara 

patientens integritet, skapa en värdig miljö för patienten efter att döden inträffat, ge anhöriga 

adekvat tid med patienten när denne dött, möjligheter till utrymme för anhöriga att sörja 

samt att anhöriga skulle få möjlighet att ha tillträde till den döde trots att sjuksköterskan inte 

hade tid att medverka. Bailey et al. (2011b) visade i sin studie hur tidsbristen resulterade i 

svårigheter att knyta relation med patienten och dennes anhöriga. Därmed var överlämning 

av information och skapandet av relation något som fick ske hastigt på akutmottagningen.  

 

I två studier med kvalitativ design berördes sjuksköterskans erfarenheter av den tekniskt 

präglade arbetsmiljön på en akutmottagning när de ska bedriva vård i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna beskrev att miljön påverkade omvårdnaden negativt då detta motverkade 

patienten att känna lugn och trygghet. Studierna tar även upp hur det snabba tempot på en 

akutmottagning skapade stress och oro hos patienten i livets slutskede (Kongsuwan et al., 

2016; Fernández-Sola et al., 2017). 

 

Fernández-Sola et al. (2017) beskriver i sin studie med kvalitativ design i samverkan med 26 

sjukvårdspersonal som deltagare, att en döende patient inte ska behöva dö i en korridor 

bland andra patienter. Detta för att designen på en akutmottagning gör det svårt att lyckas 

med att bevara patientens integritet. 

 

Kongsuwan et al. (2016) förklarade designen på en akutmottagning som öppen och med en 

dynamisk struktur bestående av tekniska resurser. Detta resulterade i att mänskliga resurser 

inte användes i lika stor utsträckning på akutmottagningen. Sjuksköterskorna upplevde att 

de inte närvarade lika mycket hos patienten på grund av detta. Studien tar också upp att den 

tekniskt präglade miljön och minskandet av vårdkontakten orsakade en kaotisk och stressad 

arbetsmiljö. Deltagarna berättade i studien, för att en god död skulle kunna uppnås för en 

patient på en akutmottagning behövde familjen och patienten placeras i ett enskilt rum där 

de kunde vara för sig själva. På detta sätt kommer patient och anhöriga ifrån 

akutmottagningens stressiga miljö. Beckstrand, Giles, Luthy, Callister & Heaston (2012a) 

belyser också i sin studie med kvantitativ design om sjuksköterskans erfarenheter av 
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akutmottagningens design. Deltagarna, som var 236 i antal, ansåg att designen inte var 

optimal för att bevara den döende patientens integritet. Även familjens integritet påverkades 

negativt av den dåliga designen akutmottagningen hade. Deltagarna såg detta som ett stort 

problem för patienten och dennes anhöriga. 

 

Sjuksköterskor upplevde att den dåliga designen resulterade i att förflyttningar av patienter 

inte kunde utföras optimalt. Man var tvungen att gå förbi väntrummet där andra människor 

befann sig. Patienten blev då väldigt utsatt. Anhöriga kunde ibland inte få plats nära 

patienten på grund utav de trånga utrymmet där patienten låg. Detta upplevde 

sjuksköterskorna som ett problem, då de anhöriga inte kunde få vara nära den döende 

patienten (Beckstrand, Rasmussen, Luthy & Heaston 2012b). 

 

Bristande kompetens och utbildning 

Ett stort antal av sjuksköterskorna i Ka-Ming (2016) studie upplevde att bristande utbildning 

inom vård i livets slutskede resulterade i svårigheter att upprätthålla den kvalitet på 

sjukvården som sjuksköterskorna ville upprätthålla. Detta nämns även i den kvantitativa 

studien av Russ et al. (2015) där deltagarna beskrev bristande utbildning som ett hinder. Ett 

stort antal deltagare höll med om påståendet att bristande utbildning resulterade i 

svårigheter med kommunikationen till patient och anhöriga. De upplevde att de saknade 

tillräckliga kunskaper av olika kommunikationsstrategier. Speciellt i situationer som “att ge 

dåliga besked, prata med familjer, diskutera prognosen för patienten samt att diskutera om 

möjliga behandlingar”. I studien kommer det fram att sjuksköterskorna kände en större 

osäkerhet än vad doktorerna gjorde om detta. 

 

Ett stort antal av sjukvårdspersonalen upplevde att de var i behov av extra utbildning inom 

palliativ vård. De kände behov att få utbildning inom kommunikation, etiska dilemman, 

Liverpool Care Pathway och att hantera patienter med delirium (Shearer et al., 2014). 

 

Även i Marck et al. (2014) studie tas problemet upp med bristande utbildning. Deltagarna 

beskrev med fritext i frågeformuläret om deras upplevda frustration att inte klara av att ge 

en optimal vård vid livets slutskede. Detta för att de inte kände att de hade tillräcklig 

utbildning inom området. 
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Anhöriga som ett hinder 

I studien med kvantitativ design av Ka-Ming (2016) upplevde majoriteten av deltagarna att 

det var ett problem att ta hand om påträngande familjemedlemmar när de utförde vård i 

livets slutskede. Deltagarna upplevde att det var svårt att ta hand om skärrade 

familjemedlemmar i sorg när de även skulle vårda patienten. Tse et al. (2016) tog upp i sin 

studie att sjuksköterskor upplevde att familjer kunde vara ett problem. De beskrev 

situationer då sjuksköterskor kunde känna sig utmattade av att hela tiden behöva besvara 

familjemedlemmarnas frågor. 

 

Att ta hand om familjemedlemmar som var i svår sorg, ansåg sjuksköterskorna i Hogan et al. 

(2016) studie som en jobbig del av vård i livets slutskede. Deltagarna ansåg att död på 

akutmottagningen var en del av arbetet men att ta hand om sorgen hos familjemedlemmar 

var väldigt svårt och de visste inte riktigt hur de skulle hantera situationen. Detta ansåg de 

som ett problem. I Beckstrand et al. (2012a) studie med kvantitativ design, upplevde ett stort 

antal av sjuksköterskorna, att patientens familjemedlemmar var ett hinder för att utföra en 

god vård. Detta redovisades i en av punkterna som handlade om familj och vänner som inte 

befann sig på plats. Sjukvårdspersonalen upplevde att de ringde sjuksköterskan för att ta 

reda på hur deras familjemedlem mådde istället för att ringa till patientens närvarande 

familjemedlem. Det redovisades också att ett stort antal deltagare medhöll att patientens 

familjemedlemmar inte tog till sig informationen om följderna av medicinska åtgärder som 

patienten inte var i behov av. Exempel att de anhöriga ville att den döende 

familjemedlemmen skulle intuberas, men de ville inte inse att en intubation resulterar i att 

patienten inte kan prata efter åtgärden.   

 

 

6. Diskussion 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Sökorden i litteraturöversikten utgår från MeSH-termer och Cinahl-Headings anpassade för 

att matcha litteraturöversiktens syfte. Dock användes termerna som fritext i de olika 

sökningarna för att generera ett vidare spektrum av artiklar då syftet innehåller termen 

erfarenheter vilket kan betraktas som ett brett begrepp. Ytterligare sökord användes och 
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likaså skedde sökningar i databasen PsycInfo. Detta utfördes för att möjliggöra fler artiklar 

till resultatdelen. Då endast enstaka dubbletter av redan inkluderade artiklar förekom så 

redovisades inte dessa sökningar i litteraturöversiktens metodavsnitt. 

Under arbetets analysdel lästes artiklarna först individuellt av författarna. Detta var något 

som medvetet utfördes för att bidra till ett objektivt perspektiv utan möjligheten till 

påverkan av varandra. Därefter diskuterades och jämfördes artiklarna av båda parter. Denna 

del av analysprocessen styrker objektiviteten i denna litteraturöversikt.  

 

Validiteten i litteraturöversikten ansågs som medelhög, då artiklarna som inkluderades fick 

en medelhög nivå vid granskningen med Forsberg och Wengströms (2013) 

granskningsmallar. Ingen av de inkluderade artiklarna uppnådde en hög nivå, det vill säga 

uppnådde alla mallens kriterier. Dock fanns relevans i artiklarnas innehåll gentemot 

artiklarnas syfte, därav inkluderades dessa. 

 

Två artiklar som överensstämde med studiens syfte exkluderades från litteraturöversiktens 

resultatdel. Detta för att studiernas deltagare även var verksamma inom 

ambulanssjukvården och deras erfarenheter särskildes inte i resultatdelen. Därmed fanns det 

svårigheter att tolka huruvida erfarenheterna kunde speglas av deras arbete inom 

prehospital vård. Vidare om inklusions- exklusionskriterier ses exkluderingen av plötsliga 

dödsfall samt dödsfall i akutrum alternativt traumarum som en styrka till arbetet. 

Exkluderingen bidrar till garantin att faktiska åtgärder inom vård i livets slutskede har 

genomförts. 

 

Den design som har använts till denna litteraturöversikt har bidragit till ett överskådligt 

resultat baserat på ett stort antal deltagare. Detta för att artiklar av kvalitativ, kvantitativ 

samt mixad design användes till litteraturöversikten vilket kan betraktas som en styrka i 

arbetet. Då det inte finns alltför mycket forskning redovisat inom detta ämnesområde 

utvidgades syftet från att innefatta sjuksköterskan till all sjukvårdspersonal på 

akutmottagning. Sjukvårdspersonalens erfarenheter och arbetsuppgifter gällande vård i 

livets slutskede på akutmottagning kan variera, detta kan spegla litteraturöversiktens 

resultat. Därför kan valet av att inkludera flera yrkeskategorier i litteraturöversikten 

betraktas som en svaghet. Det ämne som belyses i denna litteraturöversikt är relativt 

outforskat av antalet funna studier att döma. Flertalet artiklar i litteraturöversikten baseras 

på samma studier, likaså är flertalet av studierna utförda i samma land. Detta kan medföra 
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att litteraturöversiktens resultat ej är applicerbart till andra länder och kan därmed ses som 

en svaghet. 

 

Avslutningsvis, anses åldern på inkluderade artiklar som en styrka, då dessa är relativt nya. 

Inga artiklar är äldre än 6 år. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjukvårdspersonalens erfarenheter av att 

bedriva vård i livets slutskede på akutmottagning. Resultatet visade sjukvårdspersonalens 

erfarenheter av de förutsättningar att bedriva vård i livets slutskede, samt deras upplevda 

hinder. Sjukvårdspersonalen ansåg att en akutmottagnings utformning och miljö ej var 

optimal för att bedriva vård i livets slutskede. Personalen upplevde dock i stor utsträckning 

att de var bekväma i rollen gällande att ge vård i livets slutskede trots önskemål till 

ytterligare utbildning inom ämnet. 

 

Resultatet indikerar att sjukvårdspersonalen upplever en trygghet i sin roll gällande vård i 

livets slutskede. Gällande sjukvårdspersonalens erfarenheter huruvida deras kompetens 

tillgodoser patientens omvårdnadsbehov i livets slutskede är dock en svårighet att bedöma 

utifrån studiernas resultat. Henderson (1965, s. 2-6) menar att omvårdnadsarbetet går ut på 

att identifiera samt utföra åtgärder för att tillgodose patientens behov. Om nödvändigt ska 

man som sjukvårdspersonal bidra till att patienten får en god död. En sjuksköterska ska 

kunna agera som en ersättning för det patienten saknar, exempelvis kunskap, fysisk styrka 

eller vilja. Addington-Hall och O´Callaghan (2009) jämförde huruvida symtombehandling 

hanterades på sjukhus i jämförelse med hospice. Av 40 patienter med erfarenhet av både 

hospice och sjukhusvård ansåg 25 patienter att under tiden på hospice var deras 

smärtproblematik “under kontroll”. Inom sjukhusvården ansåg 12 patienter att 

smärtproblematiken var bra hanterad. 

 

Regionala Cancercentrum i Samverkan (2012) betonar vikten av kunskap hos de som ger 

vård i livets slutskede för att patienten ska uppnå bästa möjliga livskvalité. Vidare beskrivs 

det personliga engagemanget som en viktig komponent, att uppvisa empati gentemot 

patienten och dennes anhöriga samtidigt som man innehar ett professionellt förhållningssätt. 
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Att arbeta med döende människor kan vara krävande men även väldigt givande för 

sjukvårdspersonalen.  

 

Resultatet redovisar att sjukvårdspersonal tillämpade olika strategier för att klara av den 

emotionella börda som uppkom när de utförde vård i livets slutskede. Det råder oklarhet i 

vilken utsträckning strategier används av sjukvårdspersonal, då strategierna kan skilja sig 

från individ till individ. 

 

Gällande den emotionella bördan vid vård i livets slutskede, mätte Peters et al. (2013) 

ångestnivån hos sjuksköterskor verksamma inom akutsjukvården. Dessa nivåer jämfördes 

sedermera med sjuksköterskor verksamma inom den palliativa vården. Inom 

akutsjukvården upplevde sjuksköterskorna i större utsträckning att man försökte undvika att 

arbeta med döende patienter. Henderson (1965, s. 5) anser att den fysiska kontakten mellan 

sjuksköterska och patient är viktig, särskilt om denna kontakt har en tröstande inverkan på 

patienten. Vidare i Peters et al. (2013) redovisades det, att sjuksköterskorna inom 

akutsjukvården hade svårare att bearbeta den emotionella bördan som kunde uppkomma 

när de arbetade med döden. 

 

Resultatet redovisar sjukvårdspersonalens vilja att ge patienten vård på rätt nivå. 

Beckstrand, Wood, Callister, Luthy och Heaston (2012c) identifierade fem huvudkategorier 

baserade på förslag från 230 sjuksköterskor, verksamma på olika akutmottagningar. Förslag 

som efterfrågades var hur man kunde förbättra vård i livets slutskede på akutmottagningen. 

De huvudkategorier man fann var: Att få mer tid avsatt till att vårda döende patienter, att 

familjemedlemmar ska få närvara vid återupplivningsförsök, kunna erbjuda komfortabla 

rum till den döende patienten, erbjuda avskildhet samt erbjuda rum för sörjande anhöriga. 

Sjukvårdspersonalen strävar efter att kunna ge vård på rätt nivå. Tre av de fem 

huvudkategorierna i Beckstrand et al. (2012c) studie är kopplade till akutmottagningens 

miljö, något som indikerar på att miljöåtgärder kan vara en viktig faktor för att 

sjukvårdspersonal ska kunna erbjuda den vård som eftersträvas.  

 

I resultatet beskrivs svårigheter att förstå patientens önskemål som ett hinder. 

Akutmottagningens tekniskt präglade miljö kan liknas med miljön på en 

intensivvårdsavdelning. På en intensivvårdsavdelning förekommer även patienter som ej 

kan kommunicera verbalt, på grund av exempelvis sedering. Alasad och Ahmad (2005) 
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undersökte jordanska sjuksköterskors erfarenheter av kommunikation med patienter som 

befann sig i livshotande tillstånd. Djupintervjuer med 28 sjuksköterskor samt observation på 

tre olika intensivvårdsavdelningar utfördes. I studien framkommer att medvetslösa patienter 

fick mindre verbal kommunikation än vakna patienter. Sjuksköterskorna upplevde det som 

frustrerande att inte veta patientens önskemål i omvårdnaden. Henderson (1965, s. 3) menar 

att man som sjuksköterska måste kunna anpassa sig efter de förhållanden som råder 

gällande patientens självständighet. Dock ska sjuksköterskan även inse sina begränsningar i 

förmågan att bedöma patientens behov. Som kompetent sjuksköterska måste man kunna 

förstå patientens utan ordets hjälp.  

 

Litteraturöversiktens resultat visar hur sjukvårdspersonalen såg det som svårt att byta 

förhållningssätt från att bota till att lindra. Dock nämns det inte i studierna om det är 

specifika faktorer såsom miljö, jargong eller rutiner som påverkar den övergången. Därmed 

bedöms det som svårt att diskutera huruvida konkreta åtgärder kan ha någon effekt på det 

upplevda hindret. Thompson, McClement och Daeninck (2006) intervjuade 10 sjuksköterskor 

om döende patienters livskvalité på akutvårdsavdelningar. Sjuksköterskorna ansåg att det 

var av stor betydelse att sjuksköterskor, läkare, patient och anhöriga förstod varandra, då 

kunde patienten naturligt övergå från kurativ vård till den palliativa vård som patienten var 

i behov av. Att patienten och dennes anhöriga var i förståelse vad som innebar med att inte 

jobba kurativt längre var också av stor vikt för att sjukvårdspersonalen skulle kunna ändra 

sin vårdsyn.  

 

Resultatet redovisar sjukvårdspersonalens erfarenheter av akutmottagningens miljö och 

utformning samt hur den påverkar möjligheterna att utföra vård i livets slutskede. Detta 

hinder utgör den största delen av studiens resultatdel och diskuteras i majoriteten av 

artiklarna. Detta för att akutmottagningen, som tidigare nämnt i bakgrunden och resultatet, 

är en arbetsplats där det är stressigt och där miljön präglas av teknisk utrustning. Stress och 

miljö är två bidragande orsaker till att detta hinder är så pass stort som denna 

litteraturöversikt redovisar. 

Redan 1990 påvisade en kvalitativ studie problematiken med att miljön på ett sjukhus ej var 

optimal för att bedriva en lugn vård i livets slutskede (Herd, 1990). 

Henderson (1965, s. 12) anser att hjälpa patienten till vila och avkoppling är en viktig 

omvårdnadsåtgärd. Detta kan ske genom att man som sjukvårdspersonal skyddar patienten 

från störande ljud, obehagliga lukter samt syner. 
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Resultatet tar upp att akutmottagningens utformning skapade problem då den döende 

patienten och dennes familj var i behov av ett avskilt rum. Akutmottagningens utformning 

var väldigt öppen vilket resulterade till att både patienten och dennes anhöriga exponerades. 

Patientens och familjens integritet riskerades att blottas för andra patienter eller personal. 

Henderson (1965, s. 15-16) menar att sjuksköterskan ska anpassa omgivningen runt patienten 

så att denne inte kommer till psykisk eller fysisk skada. 

 

I en studie söktes erfarenheter av patienter och deras familjemedlemmar som vårdades i 

livets slutskede på ett sjukhus och ej inom den specialiserade palliativa vården. Studien 

visade att anhöriga var oroliga för att bli störda av de patienter som delade sal med patienten 

under vårdtiden (Payne, Burton, Addington-Hall & Jones, 2010). 

Henderson (refererad i Kirkevold, 2000, s. 116) förespråkar att sjuksköterskans särskilda 

uppgift är att utföra åtgärder som strävar efter att skapa tillfrisknande eller hälsa. Om det 

inte går så ska sjuksköterskan sträva efter att ge patienten en fridfull död. 

 

Resultatet tar upp att akutmottagningens miljö är stressig och inte optimal för att uppnå en 

fridfull död. Sjukvårdspersonal har inte tid att tillgå, för att klara av att ge patienten den 

optimala omvårdnad som behövs vid vård i livets slutskede. Yuwanich et al. (2015) visar i 

sin studie att tiden på en akutmottagning är väldigt begränsad för att sjuksköterskan har så 

mycket arbetsuppgifter. Forskarna beskriver i sin studie med 21 deltagande sjuksköterskor, 

att arbetsbelastningen är tung och tiden inte räcker till för alla patienter. Studien berörde 

även att stressen som är kopplad till arbetsbelastningen, var ett resultat av ökat patienttryck 

och för få sjuksköterskor. I en studie av Spichiger (2008) observerades och intervjuades 

patienter som var i livets slutskede på ett sjukhus. I resultatet redovisas en stressad 

arbetsmiljö hos sjuksköterskorna, något som resulterade till att sjuksköterskorna inte hade 

den tid som behövdes till att ge den omvårdnad som patienten var i behov av. Patienterna 

och anhöriga kände sig bortglömda och de kände att sjuksköterskorna inte brydde sig om 

dem. 

Resultatet belyser hindret med att sjukvårdspersonal inte får den utbildning de behöver för 

att kunna bedriva vård i livets slutskede. Henderson (1965, s. 4) menar att vårdkvalitén är 

starkt beroende av sjukvårdspersonalens fallenhet för yrket och den utbildning personalen 

har. Att överlåta den fysiska omvårdnaden till ej kvalificerad personal kan medföra risker för 

patienten. 
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Sasahara, Miyashita, Kawa och Kazuma (2003) undersökte vilka hinder som uppkom vid 

vårdande av döende cancerpatienter på tre japanska sjukhus. Totalt 90% av de 375 

deltagarna upplevde hinder relaterade till bristande kunskap och utbildning gällande 

medicinska behandlingar och symtomkontroll. Vidare upplevde 87% av sjuksköterskorna 

svårigheter att kommunicera med anhöriga som uttrycker ångest, ilska eller oro. 

 

Resultatet presenterade att sjukvårdspersonal upplevde anhöriga som ett hinder vid vård i 

livets slutskede. Dock råder oklarheter gällande de bakomliggande faktorer till hindret. Vaga 

indikationer i studierna kan kopplas till stress samt bristande kompetens gällande svåra 

samtal och kommunikation. Detta är dock inget studierna fördjupar sig i. Beckstrand, 

Collette, Callister och Luthy (2012d) utförde en studie där 380 onkologisjuksköterskor 

svarade på ett frågeformulär gällande hinder kring att ge familjecentrerad vård i livets 

slutskede. Av det åtta mest förekomna hinder involverade fyra av dessa hantering av olika 

känslor hos familjen. Sjuksköterskan upplevde hinder gällande bemötandet av dystra, 

oroliga samt argsinta familjemedlemmar. Vidare upplevde sjuksköterskorna det som svårt 

att hantera alltför optimistiska familjemedlemmar till patienter som hade en dålig prognos. 

 

Litteraturöversikten visar ett existerande problem, dock efterlyses mer forskning gällande 

förekomst och antalet patienter, samt huruvida denna patientgrupp hamnar på en 

mottagning, som är anpassad efter att bedriva akutsjukvård. 

 

Resultatdelen speglat gentemot Virginia Hendersons omvårdnadsteori väcker 

frågeställningar om den döende patientens omvårdnadsbehov blir tillgodosett eller inte på 

akutmottagningen. Ytterligare forskning gällande patientens omvårdnadsbehov vid vård i 

livets slutskede på akutmottagningen borde utföras. Vidare ställer vård i livets slutskede på 

akutmottagningen höga krav på sjuksköterskan, att behoven blir tillgodosedda, då denne 

innehar en roll som omvårdnadsansvarig i vårdteamet.   

Gällande kliniska implikationer så indikerar litteraturöversikten att det kan finnas ett 

utbildningsbehov hos sjukvårdspersonalen på akutmottagningen. Framförallt innefattar 

utbildningsbehovet sjuksköterskan i vårdteamet, då denne har ett omvårdnadsansvar. 

Utbildningar gällande symtomlindring, närståendestöd, kommunikation samt vikten av en 

god miljö för patienten, kan resultera i en bättre vårdkvalité för döende patienter på 
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akutmottagningen. En ytterligare åtgärd är ett införande av en palliativt ansvarig 

sjuksköterska som får avsätta tid till döende patienter, dennes anhöriga och därmed inneha 

det yttersta omvårdnadsansvaret för patientgruppen. I dennes yrkesroll kan det även ingå 

att föra talan huruvida man kan optimera akutmottagningens miljö för vård i livets 

slutskede. Genom relativt enkla åtgärder exempelvis belysning, anhörigrum samt att 

minimera patientens risk för exponering så kan detta underlätta för sjukvårdspersonalens 

arbete att ge patienten en god död.   

 

Denna litteraturöversikt bidrar till omvårdnadsämnet då den belyser erfarenheter hur vård i 

livet slutskede fungerar på akutmottagningen. Svårt sjuka patienter remitteras till 

akutmottagningen från vårdavdelningar eller ankommer från särskilda boenden. Därmed 

berör detta ämne utöver akutsjukvården ytterligare instanser och vårdformer. 

 

 

7.0 Slutsats 

Sjukvårdspersonalen erfarenheter innefattar såväl förutsättningar som upplevda hinder. 

Litteraturöversikten visar hur sjukvårdspersonalen känner sig trygg i rollen, upplever 

omvårdnaden som givande samt innehar en vilja att göra gott. Vidare existerar en vilja till 

ytterligare utbildning samt en upplevd frustration gällande kommunikation gentemot 

patienter och anhöriga. Likaså upplever vissa i sjukvårdspersonalen svårigheter i att ändra 

förhållningssätt gällande deras arbete. Det mest erfarna hindret innefattar 

akutmottagningens miljö och utformning. Litteraturöversikten belyser en komplexitet som 

råder gällande vård i livets slutskede på akutmottagningen. Vidare finns ett behov av 

ytterligare forskning inom ämnet samt diskussion huruvida konkreta åtgärder kan utföras 

för att förebygga redovisade hinder och därmed underlätta för sjukvårdspersonalens arbete. 
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Bilaga 1. Översiktstabell 

Författare 
(Årtal)  
Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(Bortfall) 

Metod 
Data- 
insamling 
Analys 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Bailey et al. 
(2011a) 
England 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor hanterar 
den emotionella effekten 
av döden och döende 
patienter inom 
akutsjukvården. 

Kvalitativ 23 
(ej angivet) 

 

Observation, 
djupintervju med 
vårdpersonal, 
djupintervju med 
patienter och 
anhöriga, induktiv 
analys. 

Sjuksköterskan utvecklar en 
expertis inom området 
genom att lära känna sig 
själv och genom att lära sig 
förstå relationen mellan 
sjuksköterska och patient. 
Sjuksköterskan lär sig även 
att skapa barriärer och 
därmed förhindra att 
arbetsrelaterade känslor som 
skapar negativ stress och 
utbrändhet. 

Medel kvalité 



2 
 

Bailey et al. 
(2011b) 
England 

Att utforska hur 
akutmottagningens 
utrymmen används för 
patienter i livets 
slutskede samt attityder 
kring de döende 
patienterna på 
akutmottagningen. 

Kvalitativ 

 

125 
(ej angivet) 

Observation, 
djupintervju med 
vårdpersonal, 
djupintervju med 
patienter och 
anhöriga, induktiv 
analys. 

Att utrymme och 
vårdpersonalens attityd ej 
lever upp till patientens eller 
anhörigas förväntningar. 
Olika åsikter hos deltagarna 
presenterades även i frågan 
gällande den dödes kropp 
och de utrymme som 
anhöriga tilldelats. 

Medel kvalité 

Beckstrand 
et al. 
(2012a) 
USA 

Att fastställa hinder som 
sjuksköterskan anser 
uppstå vid vård i livets 
slutskede på 
akutmottagningar 
belägna i glesbefolkade 
områden. 

Kvantitativ 236  
(272) 

Enkät- 
undersökning. 
3 Öppna -slutna 
frågor, 39 
påståenden med 
Likertskala. 
Beskrivande 
statistik. 

De tre främsta hinder som 
sjuksköterskan upplevde: 
Telefonsamtal från 
patientens familj och vänner 
som vill ha uppdatering om 
patientens tillstånd, att 
personligen känna patienten 
samt att akutmottagningens 
utformning ej är optimal för 
avskildhet för den döende 
patienten och dennes 
anhöriga. 

Medel kvalité 



3 
 

Beckstrand 
et al. 
(2012b)  
USA 

Att från sjuksköterskans 
perspektiv fastställa hur 
stor påverkan 
akutmottagningens 
design har för vård i 
livets slutskede. Ett 
ytterligare syfte var att 
fastställa sjuksköterskans 
möjligheter att påverka 
akutmottagningens miljö 
och utformning. 

Kvantitativ 198 
(302) 

Enkät- 
undersökning 
med 25 punkter.  
4 öppna -slutna 
frågor.  

Sjuksköterskor upplevde inte 
att akutmottagningens 
struktur och design var ett 
hinder mot vård i livets 
slutskede, utan att de kunde 
utföra en god vård. 
sjuksköterskorna upplevde 
att de hade svårt att påverka 
strukturen och designen på 
akutmottagningen. 
Sjuksköterskans främsta 
önskan var att ha privata 
rum för familjerna så de 
kunde sörja avskilt.  

Medel kvalité 

Decker et al. 
(2015) 
Australien 

Att beskriva 
sjuksköterskans attityd 
och upplevelser av att ge 
vård i livets slutskede på 
akutmottagning.  

Kvalitativ  25 
(ej angivet) 

Tre fokusgrupper. 
Semistrukturerad 
intervju. 
Innehållsanalys. 

Att dö på en akutmottagning 
är inte idealt. 
Sjuksköterskorna ansåg att 
miljön var opassande att dö 
på och sjuksköterskorna 
använde strategier för att 
hantera situationen. Dessa 
strategier var att försöka 
flytta patienterna bort från 
akutmottagningen samt att 
försöka ge så bra omvårdnad 
de kunde förmå. 

Medel kvalité 



4 
 

Fernández- 
Sola et al. 
(2017) 
Spanien 

Att identifiera faktorer 
som är betydande för 
patientens värdighet vid 
vård i livets slutskede på 
en akutmottagning. 

Kvalitativ 

 

26 
(ej angivet) 

Fokusgrupp- 
intervjuer, 
individuella 
djupintervjuer. 

Resultatet visar att 
vårdgivaren personlig 
värderingar har stor 
betydelse i hur denne tar 
hand om sin patient. Det 
visar att det har stor 
påverkan på vilken attityd 
man har och hur mycket 
vårdgivaren värdesätter att 
bibehålla patientens 
värdighet som är i vård i 
livets slutskede. 

Medel Kvalité 

Granero- 
Molina et al. 
(2016) 
Spanien 

Att undersöka läkare och 
sjuksköterskors 
erfarenheter av vård i 
livets slutskede och om 
patientens risk att förlora 
sin värdighet vid vård i 
livets slutskede på 
akutmottagning. 

Kvalitativ 

 

26 
(179) 

Fokusgrupp 
intervjuer, 
individuella 
djupintervjuer.  

Resultatet visar 3 teman som 
är betydande orsaker till att 
patienten ska känna att de 
inte riskerar sin personliga 
värdighet när de hamnar på 
en akutmottagning och 
befinner sig i vård i livets 
slutskede. Resultatet tar 
också upp svårigheterna och 
bakomliggande orsaker, 
såsom uppbyggnaden av en 
akutmottagning och 
arbetsmiljön på 
akutmottagningar.  

Medel Kvalité 



5 
 

Hogan et al. 
(2016) 
Kanada 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att ge 
vård i livets slutskede på 
akutmottagning samt 
förstå faktorer som 
främjar respektive 
försvårar sjuksköterskans 
arbete. 

Kvalitativ 

 

11 
(ej angivet) 

Semi- 
strukturerade 
individuella 
intervjuer, 
induktiv analys. 

Tre teman kunde 
identifieras: “Det är inte en 
optimal plats att dö på”, “Jag 
ser sorgen” samt “Veta att 
man har gjort sitt bästa”. 
resultatet beskriver att 
sjuksköterskor ansåg att 
miljön var ett hinder för att 
kunna utföra en optimal vår 
i livets slutskede. De kände 
också att de sattes i en 
annorlunda position. De 
behövde i denna situation 
vårda anhöriga också. Detta 
såg de som en utmaning. 

Medel kvalité 

Ka-Ming Ho 
(2016) 
Hong Kong 

 

Att utvärdera de 
stödjande handlingar 
som sjuksköterskor 
utför samt att beskriva 
deras upplevda 
begränsningar efter 
införandet av end-of-life 
care pathway på en 
akutmottagning i Hong 
Kong.  

Kvantitativ 

 

42  
(26) 

Frågeformulär. De 6 av de 10 hinder som 
hade högst var relaterade till 
familjeproblem. Alltså att 
anser personalen att familjen 
blivit bortglömd och deras 
önskningar inte hörda. 
Sjuksköterskorna tar också 
upp hur miljön på 
akutmottagningen försvårar 
att utföra vård i livets 
slutskede. 

Medel kvalité 



6 
 

Kongsuwan 
et al. 
(2016) 
Thailand 

 

Att beskriva 
sjuksköterskans 
erfarenheter inom vård 
med patienten som är 
kritiskt sjuka och döende 
patienter på en 
akutmottagning. 

 

Kvalitativ 12  
(ej angivet) 

Individuella 
intervjuer. 

Sjuksköterskornas intervjuer 
redovisade erfarenhet av att 
vårda döende patienter som 
kunde sorteras in i 4 teman. 
Dessa teman visade ett starkt 
samband att erfarenhet och 
kunskap inom yrket var 
viktigt för att klara av 
vården som krävs vid 
palliativ vård och vård vid 
livets slutskede. 

Medel kvalité 

Marck et al. 
(2014) 
Australien 

Att utvärdera 
vårdpersonalens 
möjligheter samt 
redogöra för eventuella 
hinder gällande vård i 
livets slutskede av 
cancerpatienter på 
akutmottagning. 

Kvantitativ  681  
(3820) 

Enkät- 
undersökning, 
Likertskala, 
flervalsfrågor 
samt fritext. 
Beskrivande 
statistik. 

Majoriteten av deltagarna 
upplevde trygghet gällande 
att ge vård i livets slutskede. 
En stor andel av deltagarna 
ansåg att akutmottagningen 
ej var en optimal plats att dö 
på och resulterade i 
begränsningar för 
omvårdnaden. 

Medel kvalité 
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Russ et al.  
(2015) 
Australien 

 

 

Att undersöka 
personalens erfarenheter 
och attityder för vård i 
livets slutskede på en 
akutmottagning i 
Canberra. 

Kvantitativ 65  
(159) 

Enkät- 
undersökning. 

Sjukhuspersonal och 
sjuksköterskor delade lika 
attityder för vård i livets 
slutskede. All personal 
utlyste självsäkerhet inför 
symtombehandling. 
Exempel på skillnader som 
fanns var att läkarna kände 
sig mer säker i 
beslutsorienterande 
kommunikation än vad 
sjuksköterskorna var. Medan 
sjuksköterskor kände sig mer 
säkra i omvårdnadsåtgärder 
än vad läkarna kände sig.  

Medel kvalité 

Shearer et al. 
(2014) 
Australien 

Att undersöka 
sjukvårdpersonalens syn 
på döden och att utföra 
palliativ vård på en 
privat akutmottagning i 
Australien.   

Mixad 
studie 

66 
(10) 

Enkät- 
undersökning, 
Öppna-slutna 
frågor, 
Likertskala, 
beskrivande 
statistik. 

Majoriteten rapporterade att 
de hade grundläggande 
kunskaper i palliativ vård 
men goda kunskaper 
gällande symtomkontroll. 
Självförtroendet gällande 
palliativ omvårdnad var 
högre hos medicinsk 
personal jämfört med 
omvårdnadspersonal.  

Medel kvalité 
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Tse et al.  
(2016) 
Hong Kong 

Att utvärdera de 
stödjande handlingar 
som sjuksköterskor 
utför samt att beskriva 
deras upplevda 
begränsningar efter 
införandet av end-of-life 
care pathway på en 
akutmottagning i Hong 
Kong.  

Kvalitativ 16 
(0) 

Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer.  

Fyra teman skapades i 
resultatet från intervjuerna. 
De innehöll “ge patienten en 
bra vård, främja involvering 
av patientens anhöriga, 
utveckla personalens 
professionalism och 
uttryckande missnöje för de 
begränsade resurserna.”  

Medel kvalité 

Wolf et al. 
(2015) 
USA 

 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter i 
utmaningar som 
uppkommer i att ge 
omvårdnad på en 
akutmottagning. 

 

Mixad 
studie 

1879 i 
kvantitativa 
delen,  
17 deltagare 
i den 
kvalitativa 
delen 
(89) 

Enkät- 
undersökning, 
fokusgrupp 
intervjuer. 

Den kvantitativa delen i 
studien visade en positiv 
attityd gentemot vård i livets 
slutskede. Medans resultatet 
av intervjuerna fick fram att 
det fanns funderingar runt 
vård i livets slutskede och att 
man ville få mer utbildning 
och bli ägnad mer resurser. 
Något som också kom fram 
var att de tyckte det fanns en 
oense mellan vården på en 
akutmottagning och vård i 
livets slutskede.  

Medel kvalité 
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