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Abstrakt  

 

Bakgrund: Varje år dör omkring 90 000 människor i Sverige och merparten av dessa är i 

behov av palliativ vård. Palliativ vård delas in i två faser, en tidig och en sen fas. I sena fasen, 

livets slutskede, är fokus på lindrande omvårdnad och främjande av patientens livskvalitet. 

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. 

Metod: Litteraturöversikt som inkluderade 17 kvalitetsgranskade artiklar av kvalitativ 

design från databaserna CINAHL och PubMed. Analysen av artiklarna resulterade i fyra 

huvudkategorier och fyra underkategorier.  

Resultat: Sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter i livets slutskede belyste 

miljön och kommunikation som viktiga faktorer för att främja god omvårdnad. Ett bristande 

samarbete och samverkan mellan olika instanser kunde bidra till att patientens 

livskvalitet påverkades negativt. Nyutexaminerade sjuksköterskor och oerfarna 

sjuksköterskor genomgick en lärandeprocess som utvecklades över tid, vilket gjorde 

att reflektion och stöd från erfarna kollegor var av betydelse. 

Diskussion: Handledning var av stor betydelse både under grundutbildningen och 

yrkeskarriären, vilket kunde påverka hur oerfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor 

utvecklades. Erfarna sjuksköterskor behövdes för rådgivning och som stöd för 

sjuksköterskor med mindre erfarenhet. 

Slutsats: Nyutexaminerade sjuksköterskor behövde tillgång till erfarna kollegor för 

utveckling och främja god omvårdnad i livets slutskede. Författarna till litteraturöversikten 

anser att nyutexaminerade sjuksköterskor behöver stöd och vägledning genom mentorskap.  

 

 

Nyckelord: Erfarenhet, Kommunikation, Miljö, Samarbete, Sjuksköterskor, Vård i livets 

slutskede. 
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“Var och en är unik 

Lever en gång  

Lämnar en gång efter sig 

ett tomrum  

är därför värd all respekt” (Sailo, 1992/1993, s. 28). 

Bakgrund 

Sjuksköterskans roll 

  

International Council of Nurses (ICN, 2014) har framställt en etisk kod som beskriver fyra 

grundläggande faktorer för att främja god omvårdnad. Dessa är att återställa hälsa, 

förebygga sjukdom, främja hälsa och lindra lidande. Sjuksköterskan ska arbeta på ett sätt 

som främjar patienter och närståendes integritet och de ska vara lyhörda för olika 

vårdsituationer. I omvårdnadsarbetet ska sjuksköterskan respektera och stå upp för de 

mänskliga rättigheterna. God omvårdnad ska ges till alla människor oavsett: kulturell 

bakgrund, etnisk bakgrund, funktionsnedsättning, hudfärg, kön, sexuell läggning, social ställning 

eller politiska åsikter. Varje människa bör ses som en unik individ.  

 

Genomgående i denna litteraturöversikt har författarna valt att benämna den svårt sjuke 

personen som patient. 

 

Palliativ omvårdnad 
 

Enligt statistik från 2016 dör omkring 90 000 människor per år i Sverige, merparten av dessa 

är i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2017; Socialstyrelsen u.å.). Palliativ vård 

definieras enligt Socialstyrelsens (2013, s. 14–16) Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i 

livets slutskede som ett förhållningssätt inom hälso- och sjukvård för patienter med obotliga 

sjukdomstillstånd. Avsikten är att lindra lidande och främja livskvalitet. Det innefattar en 

helhetssyn över patientens behov och stöd till närstående. Palliativ omvårdnad bedrivs i 

många miljöer, både inom slutenvård och hemmiljö. 
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Den palliativa vården delas in i en tidig och sen fas. I båda faserna ska fokus vara att främja 

livskvalitet för patienten. I den tidiga fasen fokuserar sjukvården på möjligheten till 

livsförlängande behandling, utifrån patientens tillstånd. Den tidiga fasen kan sträcka sig 

över flera år. Förr eller senare sker en brytpunkt vilket innebär en övergång till den sena 

fasen, livets slutskede. Brytpunkten sker när livsförlängande behandling avslutas. 

Behandlingen kan avslutas när den inte längre uppnår effekt eller när patienten upplever 

allvarliga symtom av behandlingen som orsakar lidande. Livets slutskede är oftast en kort 

tidsperiod där fokus ska vara lindrande omvårdnad. Det kan dock vara svårt att avgöra 

exakt när brytpunkten bör ske. Det är många gånger ansvarig läkare som tar initiativ till 

brytpunkten men patienten kan också välja att avsluta pågående behandling. Närståendes 

åsikter bör beaktas. Brytpunktssamtalet kan ske vid flera tillfällen, över tid, i samråd med 

patient och närstående. Efter dödsfall ska sjukvårdspersonalen erbjuda stöd till närstående 

(Socialstyrelsen, 2013, s. 18–19 Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede). Se 

figur 1 för en modell som visar den palliativa omvårdnadens faser. 

 

 

 

Figur 1: Övergång mellan faserna i palliativ vård. 

Modifierad av Cecilia Landström.  

 

Statens offentliga utredningar (SOU, 2001:6, s. 55–56) Döden angår oss alla – Värdig vård vid 

livets slut har utifrån World Health Organization och människovärdesprincipen utvecklat 

fyra hörnstenar som palliativa vården ska utgå från. Dessa hörnstenar är, systemkontroll: 

vilket innebär att lindra smärta och symtom samtidigt som patientens integritet och 

självbestämmande bevaras. Fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov beaktas. 

Samarbete: många professioner där bland annat sjuksköterskor, läkare och undersköterskor 
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ingår i arbetslaget. Kommunikation: i syfte att främja patientens livskvalitet. Kommunikation 

innefattar i detta sammanhang patienten och närstående såväl som god kommunikation 

inom arbetslaget. Närståendestöd: innebär att närstående bör erbjudas att vara delaktig i 

vården och få stöd under sjukdomsförloppet samt efter dödsfall. 

 

Livets slutskede - ur ett patientperspektiv 

 

Patienter som vårdades i livets slutskede beskrev en sorg över att dö, men även en sorg över 

att förlora sitt oberoende och sina kroppsliga funktioner. De berättade att de ofta kände sig 

utlämnade till närstående och vårdpersonal. I livets slutskede menade patienterna att 

depression och en känsla av maktlöshet var något som förföljde dem. Detta var något som 

minskade om patienterna upplevde meningsfullhet. Meningsfullhet menade patienterna var 

något som var unikt för varje individ. De menade dock att allt kunde härledas till att 

fortsätta sitt vanliga liv så länge som det var möjligt. Små saker i vardagen som att sitta en 

stund för sig själv eller att gå på toaletten helt själv var betydelsefullt. Patienter uppgav att 

viktiga aspekter för god omvårdnad var att samtala samt att de aldrig blev lämnade 

ensamma. Det upplevdes av patienterna som extra viktigt när de hade funderingar eller var 

oroliga. Patienterna beskrev hur viktig information var och framförallt hur informationen 

förmedlades. Kommunikationen med vårdpersonal var en viktig del i hur information 

förmedlades och som skapade en trygg relation ansåg patienterna. När patienterna fick 

beskedet att sjukvården inte kunde göra mer, upplevde patienterna att de var utlämnande 

till döden (Milberg, 2012, s. 139–142). 

 

Milberg (2012, s. 140) och Andersson, Hallberg och Edberg (2007) beskrev att vistas i hemmet 

sista tiden i livet var betydelsefullt för många patienter. Enligt Andersson et al. (2007) 

representerade hemmet en bekant miljö. Känslan av välbefinnande ökade när patienten 

bodde tillsammans med någon de kände tillit för. De som bodde på särskilt boende beskrev 

sin boendesituation på liknande sätt, där följdes rutiner och det fanns alltid tillgång till 

personal vilket medförde trygghet. Att vistas på sjukhus medförde otrygghet för ett flertal 

patienter vilket påverkade livssituationen negativt. Lundberg, Olsson och Fürst (2013) menar 
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dock att sjukhusmiljö som liknar hemmiljö, exempelvis färggrann inredning med fina 

möbler och konstverk uppskattas av patient och närstående. 

 

I mötet med sjuksköterskor uppskattade både patienter och närstående ärlighet i 

kommunikationen och att information upprepades. Det var uppskattat när sjuksköterskor 

visade empati, var flexibla i vårdsituationer samt tog sig tid för att samtala menar Lundberg 

et al. (2013). Enligt Axelsson, Klang, Lundh Hagelin, Jacobson och Gleissman (2014) var tillit 

en viktig faktor i relationen mellan sjuksköterskor och den döende patienten, tillit kunde 

påverka sista timmarna i livet från förtvivlan till välbefinnande menade närstående. När 

patienten drabbades av obotlig sjukdom upplevde närstående ett ökat ansvarstagande vilket 

även medförde en ökad oro och rädsla över framtiden. Många patienter såg närstående som 

en tillgång då de besatt kunskap om den omsorg som var viktig för patienten (Carlander, 

Sahlberg-Blom, Hellström & Ternestedt, 2010).  

 

Teoretisk anknytning  

 

I litteraturöversikten tillämpas Patricia Benners omvårdnadsteori. Dreyfusmodellen som 

Benner (1984/1993, s. 32) inspirerats av är utvecklad av Stuart och Hubert Dreyfus. I denna 

modell beskriver Benner hur sjuksköterskan växer in i sin yrkesroll i fem stadier, från novis 

till expert.  

Definitionen av nyutexaminerad/oerfaren sjuksköterska är enligt Benner (1984/1993, s. 

38–40), en sjuksköterska som har svårigheter att visa godtagbara resultat på grund av 

begränsad bakgrundsförståelse. De har svårt att förstå helheten eftersom situationen 

känns obekant. För att kunna identifiera omvårdnadsåtgärder krävs erfarenhet av 

liknande situationer. De är i behov av stöd och vägledning i klinisk verksamhet för att 

säkerställa att utveckling sker i positiv riktning.  

En sjuksköterska som arbetet i två till tre år under samma omständigheter beskrivs som 

kompentent. Kunskap och erfarenhet har integrerats i den utsträckningen att de nu ser 

helheten i situationer som uppstår. En erfaren sjuksköterska förlitar sig på sin egen 

bakgrundsförståelse och åtgärdar problem på effektivt och evidensbaserat sätt (Benner, 

1984/1993, s. 40–45). 
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Enligt Benner (1984/1993, s. 38) utvecklar sjuksköterskan sin omvårdnadsrelaterade 

färdighet genom att kunskap och erfarenhet integrerar. Vidare menar Benner (1984/1993, 

s. 200) att nyutexaminerade sjuksköterskor har begränsad kunskap och erfarenhet inom 

klinisk verksamhet, detta gör dock inte sjuksköterskor till ”noviser” inom yrket eftersom 

de erhållit grundläggande omvårdnadsfärdigheter från utbildningen. De befinner sig 

oftast på nivå som ”avancerad nybörjare”. Situationer som uppstår kan kännas svåra att 

hantera på grund av bristande bakgrundsförståelse. Benner (1984/1993, s. 37–45) menar 

att sjuksköterskan kommer under sin yrkeskarriär genomgå ytterligare tre stadier: 

kompetent, skicklig och expert. Under alla fem stadierna kommer erfarenhet och 

kunskap integrera, mer för varje stadium de tar sig igenom. I de olika stegen beskriver 

Benner hur sjuksköterskan går från att identifiera omvårdnadsåtgärder till att de själva 

börjar planera och utföra dem. För att nå sista stadiet expert krävs flera års erfarenhet och 

utveckling. De har vid det stadiet en trygg grund i den kliniska verksamheten och utför 

omvårdnaden på ett evidensbaserat sätt. Sjuksköterskorna litar nu på sin kliniska 

förmåga och har en omsorgsfull helhetssyn. 

 

Problemformulering  
 

Vård i livets slutskede förekommer i de flesta vårdmiljöer och sjuksköterskor har en 

nyckelroll i sammanhanget. Patient och dennes närstående bör ses som en helhet där sista 

tiden i livet är meningsfull. Författarna till denna litteraturöversikt tror att det krävs 

kompetens, förnuft och erfarenhet för att främja god omvårdnad för patienten i livets 

slutskede. Författarna menar vidare att det kan finnas en osäkerhet bland oerfarna 

sjuksköterskor att vårda patienter i livets slutskede. Med denna litteraturöversikt vill 

författarna bidra till ökad kunskap och fördjupad förståelse kring vård i livets slutskede. 

Förhoppningen är att minska eventuell osäkerhet bland sjuksköterskor som vårdar döende 

patienter. Författarna anser att litteraturöversikten kommer bidra till klinisk nytta genom att 

presentera ett resultat baserat på sjuksköterskors erfarenheter som är applicerbart i det 

dagliga arbetet för allmänsjuksköterskan.  
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Syfte 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa betydelsen av sjuksköterskors erfarenheter 

av att vårda patienter i livets slutskede.   

Metod 

Design 
 

Studiens design är en litteraturöversikt vilket är en sammanställning av vetenskaplig 

forskning inom ett avgränsat område. Att skriva en litteraturöversikt inleds med en 

problemformulering och därefter utformas en sökstrategi. Litteratursökning utförs för att 

samla information relevant utifrån syftet. Därefter analyseras texten och slutligen utformas 

ett skriftligt resultat. Fynd presenteras i det sammanställda resultatet. En litteraturöversikt 

baseras på originalartiklar (Polit & Beck, 2016[2017], s. 88). 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
 

Författarna sökte studier av kvalitativ, kvantitativ och mixad design. Inklusionskriterier för 

denna litteraturöversikt var studier om sjuksköterskors erfarenheter eftersom 

litteraturöversikten är skriven ur ett sjuksköterskeperspektiv. Artiklar publicerade på 

svenska eller engelska inkluderades då det är språk som författarna till litteraturöversikten 

behärskar. Efterforskning inom området palliativ vård utfördes i databasen PubMed där 

författarna bedömde att forskningen blev mer frekvent år 2002–2003. Av den anledningen 

inkluderades forskning 15 år tillbaka i litteraturöversikten. Artiklar som erhöll medel eller 

hög kvalitet inkluderades. Samtliga artiklar innehåller etiska resonemang eller är godkända 

av en etisk kommitté. I litteraturöversikten har den palliativa omvårdnaden av barn 0–17 år 

och personer med en demenssjukdom exkluderats. Anledningen är att författarna till 

litteraturöversikten anser att det finns kommunikationshinder i den ålderskategorin och 

sjukdomen. Kommunikationen av barn mellan 0–17 år ska ske i samförstånd med barnets 

vårdnadshavare och därför har författarna till litteraturöversikten valt att endast inkludera 

vuxna människor över 18 år. Artiklar som handlade om intensivvård exkluderades då de 
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belyser specialistsjuksköterskor och inte allmänsjuksköterskor. Vidare var syftet inte 

förenligt med vård på intensivvårdsavdelning då det är patienter som inkommer av mer 

akuta skäl (Svensk förening för anestesi och intensivvård [SFAI], 2015). Av den anledningen 

lades sökorden “NOT intensive care” till i samtliga sökningar. 

 

Litteratursökning 
 

Sökningar i databaserna CINAHL och PubMed utfördes. Dessa databaser innehåller relevant 

information till litteraturöversikten syfte. Meningsbärande begrepp från syftet är: 

sjuksköterskor, erfarenheter och livets slutskede. Dessa begrepp samt synonymer till 

begreppen har använts som MeSH-termer i PubMed och Headings i CINAHL kombinerade 

med fritextsökningar, se tabell 1. Ett förtydligande över utförda sökningar presenteras i bilaga 

1. Artiklar från CINAHL har avgränsats med “peer reviewed” för att säkerställa att 

artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter, av samma anledning har artiklar från 

PubMed kontrollerats i Ulrich web.  

Tabell 1. Översikt av meningsbärande begrepp i litteratursökning. 

Meningsbärande begrepp i syftet 

 

Databas och sökord 

  
Sjuksköterska PubMed MeSH: Nurses 

CINAHL Headings: Nursing Care 
Fritextsökningar: Nurses 

 

Erfarenheter 

 

PubMed MeSH: Nurse’s Role 
CINAHL Headings: Life Experiences, Nurse-patients 

relations, Nursing Knowledge, Nursing Role. 

Fritextsökningar: Experience, 

Nurse experience, Nurses experienc*, 

nurses experience of caring, 
 

Livets slutskede 
 
PubMed MeSH: Palliative Care 
CINAHL Headings: Palliative Care, 

Terminal Care, Terminally Ill Patients 

Fritextsökningar: Dying, Dying patients, 

End of life, End of life care, 
 

 

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 
 

Urval för samtliga artiklar i resultatet skedde genom fyra steg. Först lästes titel och därefter 

abstrakt. I tredje steget lästes hela artikeln för att slutligen kvalitetsgranskas. I samtliga steg 
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skedde en relevansbedömning då författarna till litteraturöversikten sorterade ut de artiklar 

som inte bedömdes relevanta i förhållande till syftet. Ett förytligande av urvalsprocessen 

presenteras i bilaga 1. Samtliga artiklar i resultatet är kvalitetsgranskade med Fribergs mall 

för kvalitetsgranskning (Friberg, 2017, s. 187). Artiklar som i bedömningen erhöll medel eller 

hög kvalitet inkluderades i litteraturöversikten, artiklar med låg kvalitet förkastades. Friberg 

(2017, s. 187) ger förslag på 14 frågor som kan ställas i samband med kvalitetsgranskning av 

kvalitativa studier, se bilaga 3. Författarna till litteraturöversikten övervägde tillsammans 

kriterier för hög och medel kvalitet. För att en artikel skulle erhålla hög kvalitet behövdes 

samtliga av dessa kriterier uppfyllas: klart formulerat syfte, tydligt problemområde, metod 

förloppet skall vara möjlig att följa, de olika stegen i analysförfarandet skall vara beskrivna, tolkning 

av resultatet skall vara väl bearbetat, metoddiskussion eller diskussion med studiens begränsningar 

eller styrkor och etiska resonemang skall finnas. För att en artikel skulle erhålla medelkvalitet 

behövdes samtliga av dessa kriterier uppfyllas: Metod förloppet skall vara möjligt att följa, de 

olika stegen i analysförfarandet skall vara beskrivna och det ska finnas etiska resonemang i artikeln.  

Analys 

 

Fribergs (2017, s. 135–136) analysmetod användes, där första steget var att läsa studiernas 

resultat ett flertal gånger för att skapa en övergripande uppfattning om innehållet. I andra 

steget strävades efter att finna det väsentliga i artiklarna i förhållande till 

litteraturöversiktens syfte, för att sedan i tredje steget sammanställa detta i rubriker. När 

resultaten var analyserade kunde skillnader och likheter ses mellan de olika studiernas 

resultat och ett nytt resultat sammanställdes utifrån nya kategorier.  

 

Båda författarna till denna litteraturöversikt har läst samtliga valda artiklar ett flertal gånger. 

Alla stycken som handlade om sjuksköterskors erfarenheter färgmarkerade, då det 

motsvarade syftet. Varje artikel försågs med ett nummer som identifikation. Samtliga artiklar 

lästes enskilt och fynd punktades upp på ett papper, för att sedan jämföra om författarna 

hade överensstämmande uppfattning om artiklarna. Alla fynd skrevs ned på ett pappersark 

där lika fynd markerats med färgkod, exempelvis resultat gällande erfarenheter av 

kommunikation markerades med samma färg, dessa sammanfördes vilket resulterade i att 

fyra kategorier och fyra underkategorier skapades.  
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Etiska överväganden 
 

Vetenskaplig forskning har tagit fram etiska regler för att förhindra kränkning av de 

mänskliga rättigheterna (Polit & Beck, 2016[2017], s. 137). Författarna till litteraturöversikten 

valde av den anledningen artiklar som var godkända av en etisk kommitté eller innehöll 

etiska resonemang. Polit och Beck (2016[2017], s. 139) anser att vetenskaplig forskning kan 

orsaka att deltagarna i studien får frågor av känslig karaktär som orsakar intrång i den 

personliga integriteten. Forskarna kan välja att ställa frågorna men måste då visa hänsyn och 

uppmärksamma deltagarnas integritet. Författarna ansåg därför att det var väsentligt att 

deltagarnas konfidentialitet och samtycke att medverka i studien framgick. 

  

Av hänsyn till deltagarna i studierna och författarna till artiklarna har författarna till denna 

litteraturöversikt haft ett objektivt synsätt när de läst och bearbetat artiklar. Under urval, 

granskning, analys och resultat har det objektiva synsättet beaktats genom att inte medföra 

författarnas egna tolkningar eller erfarenheter inom området. Resultatdelen i artiklarna har 

på ett noggrant och försiktigt sätt översatts från engelska till svenska för att värna om 

artikeln innebörd av hänsyn till författarna av artiklarna. Citaten är skrivna med exakta ord 

och språk från ursprungstexten med hänsyn till informanterna i artiklarna.   

 

Resultat 
 

Resultatet i denna litteraturöversikt baseras på 17 originalartiklar av kvalitativ design. 

Samtliga artiklar belyser sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets 

slutskede. Detta resultat är baserat på artiklar från England, Iran, Kanada, Kina, Norge, 

Sverige och USA och innehåller totalt 322 sjuksköterskor. Majoriteten av artiklarna är från 

Sverige. De 17 artiklarna belyser olika vårdmiljöer. Översikt av inkluderade artiklar 

presenteras i bilaga 2. Huvudfynden resulterade i fyra kategorier: Miljö, Kommunikation, 

Samarbete samt Lärandeprocess, utveckling och reflektion. Det resulterade även i fyra 

underkategorier: Att vårda på sjukhus, Möjligheter och hinder i hemmiljö, Vikten att använda sig av 

kommunikationstekniker och Ett samtal om liv och död. 
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Miljö 

Att vårda på sjukhus 

 

Sjukhusmiljön förhindrade god omvårdnad av den döende patienten, det fanns svårigheter i 

att skapa lugn då miljön var hektisk menade de intervjuade sjuksköterskorna. De beskrev 

miljön som ljudlig samt att lampor slogs på dag som natt. Många människor fanns i rörelse 

vilket inte var optimalt för patienter i livets slutskede (Oliveira, Fothergill-Bourbonnais, 

McPherson & Vanderspank-Wright, 2016). Nyutexaminerade sjuksköterskor beskrev en 

besvikelse över riktlinjer inom sjukhuset, de menade att de arbetade efter rutiner som inte 

anpassades efter patientens individuella behov. Detta utgjorde ett hinder i att erbjuda vård 

av god kvalitet till patienten (Mak, Chiang & Chui 2013). På sjukhuset var det svårt att 

garantera avskildhet för den döende patienten och dennes närstående. Sjuksköterskorna 

försökte skapa avskildhet genom att dra för skynken, stänga dörrar och arrangera om i 

patientens rum. Trots dessa försök uppnåddes inte total avskildhet (Oliveira et al., 2016; 

Clarke & Ross, 2006). Vidare beskrev de intervjuade sjuksköterskorna i Clarke och Ross 

(2006) att bristen på avskildhet utgjorde ett hinder i att diskutera känsliga ämnen med 

patienten, även när skynken var fördragna och de talade med låg röst hördes samtalet av 

andra patienter som delade rum.  

 

Sjuksköterskorna intervjuade av Johansson och Lindahl (2012) menade att rum som var 

speciellt anpassade för palliativ vård erbjöd en lugn och trygg miljö för den döende 

patienten, dennes närstående och för dem själva. Dessa rum var inredda med behagliga 

färger, tv och soffa vilket möjliggjorde chansen för patient och närstående att spendera mer 

tid tillsammans och vila i avskildhet. Detta bidrog till att sjuksköterskorna upplevde stolthet 

över sitt yrke och kvaliteten på omvårdnaden ökade. Sjuksköterskorna menade vidare att 

dessa rum bidrog med ett lugn som underlättade för samtal. 

 

 

Möjligheter och hinder i hemmiljön 
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Att vårda den döende patienten i hemmiljö bidrog till ökad helhetssyn menade 

sjuksköterskor. De var omgivna av patientens egna tillhörigheter som familjefoton. 

Tillhörigheterna personifierade patienten och patientens styrkor och svagheter blev mer 

uppenbara. Miljön bidrog till att sjuksköterskorna upplevde empati för patienten (Devik, 

Enmarker & Hellzen, 2013). 

 

Enligt Devik et al. (2013) och Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) 

upplevde de intervjuade sjuksköterskorna att de var inbjudna gäster i patientens hem, vilket 

skapade ett band mellan dem och den döende patienten som främjade tillit. De intervjuade i 

Iranmanesh et al. (2009) påtalade att det var stimulerande att vårda patienter i livets 

slutskede i deras hemmiljö eftersom de var mer oberoende av rutiner än på sjukhuset. 

Sjuksköterskorna upplevde dock att de blev osäkra av att vårda patienterna i hemmiljö 

eftersom de ofta kände sig iakttagna av närstående (Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, 

Berggren & Söderlund, 2013). Törnquist, Andersson och Edberg (2013) påtalar i sin studie att 

sjuksköterskor i hemsjukvården menade att det krävs kunskap, speciellt från erfarenheter. 

Att nyutexaminerade sjuksköterskor började arbeta inom hemsjukvård var inget de 

rekommenderade eftersom de först behövde införskaffa erfarenhet genom problemlösning 

och reflektion med kollegor.  

 

Vidare fann Devik et al. (2013) att de intervjuade hade erfarenheter av att väderförhållanden 

utgjorde ett hinder i framkomligheten till patientens hem. Det fanns tillfällen då 

sjuksköterskor tog sig fram med snöskoter. “It’s important that the patient is well at home, 

but no one asks how it’s done, - we must solve it ourselves.” (Devik et al., 2013, s. 5). När 

patienten levde under misärliknande förhållanden eller hade bristande hygien försökte 

sjuksköterskorna undvika hembesök. De påtalade att det var svårt att vara professionella och 

erbjuda vård av hög kvalitet i den miljön eftersom de kände sig obekväma i ohygieniska 

förhållanden (ibid.). 

 

Enligt Iranmanesh et al. (2009) ansåg de intervjuade att de hade ett ansvar att hjälpa den 

döende patienten bo kvar i hemmet till livets slut även när patienten var beroende av 

avancerad sjukvård. Enligt Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren (2010) fanns 
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det tillfällen då sjuksköterskorna hamnade i en konflikt, patienten önskade att bo hemma 

medan närstående ansåg att patienten var vårdkrävande och borde flytta till ett vårdhem. 

Det resulterade i att sjuksköterskor upplevde frustration över situationen. 

 

“We helped to arrange short-term accommodation for her in the municipality. We told them that we 

would try it for a couple of days and then she could return home again. The patient died on the ward 

within a week, she was not entirely happy but accepted it for her husband’s sake. (Karlsson et al., 2010, 

s. 227) 

 

Kommunikation 

Vikten av att använda sig av kommunikationstekniker 

 

Sjuksköterskorna ansåg att en av de viktigaste omvårdnadsåtgärderna för den döende 

patienten var att lyssna aktivt. Att lyssna aktivt innebar full närvaro i samtalet, i synnerhet 

då patienten upplevde känslor som ångest och oro (Iranmanesh et al., 2009). De intervjuade 

menade att full närvaro var så betydelsefullt att patienten ibland upplevde det som helande 

(Iranmanesh et al., 2009; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010). Enligt 

Strang, Henoch, Danielson, Browall och Melin-Johansson (2014) menade sjuksköterskorna att 

ett aktivt lyssnande kännetecknades av öppna frågor, svara med frågor, undvika laddade 

ord och använda humor när det var lämpligt. Vidare berättade de att en konversation var en 

konst. 

 

Iranmanesh et al. (2009) beskrev “tyst kommunikation” som förmågan att vara tyst och 

lyssna till vad den andra personen i samtalet vill tala om, vilket även Strang et al. (2014) 

styrker som menar att ord inte alltid är nödvändiga i kommunikation. De intervjuade i 

Iranmanesh et al. (2009) och Strang et al. (2014) uppgav att tyst kommunikation var en viktig 

del i aktivt lyssnande som uppskattades av den döende patienten. I Iranmanesh et al. (2009) 

och Iranmanesh et al. (2010) hade sjuksköterskor erfarenhet av att tyst kommunikation gav 

patienten möjligheten att styra samtalet till det som var viktigt ur patientens synvinkel. 

Patienten berättade sina önskningar och detta kunde vara till tröst. Det möjliggjorde för 

sjuksköterskorna att sätta patientens önskemål i fokus. “I listened to her; she wanted to get 

back home, and to be in their sitting room watching the sun going down. I facilitated her 

leaving. She went home, assisted by her family and died after 3 days.” (Iranmanesh et al., 
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2009, s. 246). I Devik et al. (2013) uppgav de intervjuade att ärlighet, öppenhet och flexibilitet 

var de viktigaste komponenterna i samtalet med den döende patienten. 

 

Ett samtal om liv och död 

 

Det existentiella samtalet handlade om liv och död, meningen med att vara drabbad av 

sjukdom, lidande, rädsla, förtvivlan och hopp. När patienten led av dödsångest var inte 

läkemedel den primära lösningen, utan att ha modet att stanna kvar och närvara enligt 

sjuksköterskor (Strang et al., 2014). Enligt Iranmanesh et al. (2009) och Iranmanesh et al. 

(2010) ansåg sjuksköterskorna att den existentiella konversationen bör vara ärlig. “He asked 

me if he is about to die or not. I dared to be there and confront the issue and could tell him 

that his time had come. He was really satisfied.” (Iranmanesh et al., 2009, s. 246).  

 

Att delta i existentiella samtal var den främsta omvårdnadsåtgärden för att hjälpa patienten 

hantera den svåra situation de befann sig i enligt sjuksköterskorna. De menade att åtgärden 

kunde dämpa den ångest och smärta patienten upplevde. När dessa samtal uppstod menade 

sjuksköterskorna att det var viktigt att respektera patientens åsikter och värderingar, även 

om de hade olika uppfattningar. De intervjuade upplevde att alla människor hade olika 

uppfattningar om meningen med livet och döden (Iranmanesh et al., 2010). 

 

Sjuksköterskorna i Strang et al. (2014) upplevde att några års erfarenhet av yrket 

underlättade det existentiella samtalet som var krävande och dränerade energin. I synnerhet 

var det krävande för oerfarna sjuksköterskor som ansåg att de var i behov av reflektion, 

träning och utbildning för att kunna erbjuda ett samtal av god kvalitet. Detta styrker 

Andersson, Salickiene och Rosengren (2016) samt Hopkinson, Hallett och Luker (2003) där 

oerfarna sjuksköterskor ansåg att de var i behov av stöd från mer erfarna kollegor i 

kommunikationen med döende patienter. I Clarke och Ross (2006) observerade de oerfarna 

sjuksköterskorna de erfarna kollegornas kommunikationstekniker för att utveckla sina egna 

samtalsfärdigheter. Med erfarenhet förlitade sig sjuksköterskorna på sina egna förmågor och 

fick en känsla för när patienten ville samtala om döden eller inte. Det hände att de 

intervjuade kände sig obekväma att samtala om döden i början av sin yrkeskarriär vilket 
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påverkade kommunikationen i livets slutskede negativt. I den kinesiska kulturen var det 

enligt Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi och Owens (2015) tabubelagt att tala om döden, trots 

att sjuksköterskorna hade erfarenhet av att det reducerade symtom som oro och ångest hos 

den döende patienten. 

 

Samarbete 
 

De intervjuade menade enligt Törnquist et al. (2013) att samverkan mellan dem och övrig 

vårdpersonal samt med andra vårdenheter blev mer påtaglig när patienten vårdades i livets 

slutskede. Hov, Athlin och Hedelin (2009), Iranmanesh et al. (2010) och Oliveira et al. (2016) 

beskrev att ett välfungerande samarbete i livets slutskede var något som sjuksköterskorna 

uppgav som grundläggande för god omvårdnad.  

 

De intervjuade i Törnquist et al. (2013) menade att stöd och support från kollegor inom 

samma arbetsgrupp var en nödvändighet som gjorde att de fortsatte arbeta som 

sjuksköterskor. Oliveira et al. (2016) beskrev att samarbete mellan sjuksköterskor var viktigt 

för nyutexaminerade sjuksköterskor. “I talk to other nurses to just get some more ideas. Like 

what can I do better for the palliative patients? Especially when I was the new grad I learned 

a lot from my nurse [mentor].” (Oliveira et al., 2016, s. 368). Iranmanesh et al. (2010) beskrev 

iranska sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede, de valde hellre att arbeta 

individuellt eftersom de saknade support från andra inom sjuksköterskeprofessionen. 

  

Oliveira et al. (2016) och Iranmanesh et al. (2009) beskrev i sina studier sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna underströk vikten av 

att samtala och diskutera med varandra om svåra situationer och händelser i livets slutskede. 

” I like to be able to decompress with my coworkers. But I think that’s very important, where 

we can have a discussion …” (Oliveira et al., 2016, s. 369).  

 

I möten med läkaren uppgav sjuksköterskorna att de blev ignorerade trots att de ansåg att de 

kände patienterna bäst och hade kontroll över situationen. I vissa fall kunde detta bristande 

samarbete leda till att sjuksköterskorna kände sig tvungna att utföra omvårdnadsåtgärder 

som de inte stod för. Sjuksköterskorna upplevde maktlöshet när deras kunskap ignorerades 
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och läkaren tog beslut utan att ha tagit deras eller patientens åsikter i beaktande. De 

intervjuade sjuksköterskorna upplevde att deras kompetens blev ifrågasatt och vården 

påverkades negativt (Hov et al., 2009). Att sjuksköterskor upplevde ett bristande samarbete 

mellan de olika professionerna är något som även Karlsson et al. (2010) belyser. 

Sjuksköterskorna menade att bristande support från läkarna resulterade i att patientens 

livskvalitet påverkades negativt. 

Enligt Iranmanesh et al. (2010) behövde arbetsgruppen lita på varandra och arbeta efter 

tydliga riktlinjer för att säkerställa att vården blev patientcentrerad. Att sträva efter positivt 

arbetsklimat och hjälpsamhet bland kollegor resulterade i att hela arbetsgruppen blev 

involverad i patienten som vårdades i livets slutskede. Iranmanesh et al. (2009) belyste i sin 

studie att sjuksköterskor upplevde samarbete som stimulerande och lärorikt. En fungerande 

arbetsgrupp var enligt de intervjuade ett tillfälle att lära sig, både individuellt och som 

arbetsgrupp. Vilket Mak et al. (2013) styrker och belyser var särskilt viktigt för 

nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Vidare belyser Karlsson et al. (2013) att sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede 

i hemmet inte endast har kollegor att samarbeta med utan även patientens närstående. 

Informanterna påtalade att vissa kollegor hade svårt att samarbeta med patientens 

närstående och förstod inte vikten av att involvera närstående i omvårdnaden. Ofta bidrog 

detta till att sjuksköterskorna upplevde att de tappade kontrollen över omvårdnaden 

eftersom de vårdade på olika sätt. Wallerstedt och Andershed (2007) styrker Karlsson et al. 

(2013) och beskriver att sjuksköterskor och närstående bör samarbeta eftersom båda parter 

strävar efter samma mål, att vårda den döende patienten. Omvårdnaden i livets slutskede 

förbättrades när närstående involverades eftersom de kände patienten på ett annat plan 

menade de intervjuade. 

 

Lärandeprocess, utveckling och reflektion 
 

Den första patienten som sjuksköterskor vårdade i livets slutskede formade oftast det 

fortsatta vårdandet av andra döende patienter enligt Gerow et al. (2010). Sjuksköterskor som 

hade traumatiska minnen från en tidigare upplevelse menade att det kunde återspeglas 
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senare i yrkeskarriären. Om stöd från mer erfarna sjuksköterskorna uteblev kunde detta 

bidra till att omvårdnaden av den döende patienten blev lidande (ibid.). 

 

My very first day ...my first patient that I took out of the car died. That was a little tough. I didn’t take 

off my uniform when I worked for a long time. So I just knew every time the pager went off it was going 

to be that bad again (Gerow et al., 2010, s. 125). 
 

Sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede menade att deras arbete var mycket 

givande men att de ställde höga krav på sig själva. För att nå målsättningen de hade på sig 

själva belyste de att kunskap var en grundläggande faktor för detta (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Vidare styrker Törnquist et al. (2013) detta genom att belysa den kunskap 

som sjuksköterskor behöver för att vårda patienter i livets slutskede. Sjuksköterskorna i 

Andersson et al. (2016) studie menade att sjuksköterskeutbildningen var grundläggande och 

ytterligare erfarenhet inom palliativ vård fås genom att fråga och lära av mer erfarna 

kollegor.  

 

Inom slutenvården hade nyutexaminerade sjuksköterskor enligt Törnquist et al. (2013) mer 

stöd från kollegor och byggde sin kunskap på ett bättre sätt än om de började sin 

yrkeskarriär inom hemsjukvård. Enligt Iranmanesh et al. (2010) upplevde de intervjuade 

arbetet som mer ansvarstagande i hemsjukvården, där arbetade de som ensamma individer 

medan de inom slutenvården var en i mängden. Sjuksköterskor i Iranmanesh et al. (2009) 

studie beskrev att de snabbt behövde växa in i rollen som mer ansvarstagande när de 

vårdade patienter i livets slutskede. 

 

De intervjuade menade enligt Iranmanesh et al. (2010) att vård i livets slutskede var en 

lärandeprocess som utvecklades under flera år. Flera av de intervjuade menade att de 

utvecklade sina egna sätt att vårda under en lång tid. Alla situationer och patienter 

sjuksköterskorna ställdes inför var unika så det var viktigt att reflektera med andra kollegor 

för att utvecklas. Erfarenhet skapades inte enbart genom reflektion med kollegor utan att 

även vara öppen som person i varje möte med ny patient. Wallerstedt och Andershed 

(2007) beskrev sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Varje 

möte med patienter och närstående gav dem ytterst värdefull kunskap som de inte kunde 
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införskaffa sig någon annanstans. Vidare menade de att det också kunde vara svårt att möta 

patient och närstående i situationen som de befann sig i, de med mindre erfarenhet upplevde 

det svårt med de olika känslorna som låg i rummet. 

 

Att vårda patienter i livets slutskede krävde höggradig kompetens och erfarenhet 

menade sjuksköterskor. Patienten och närstående ska vara i centrum och detta menade de 

intervjuade kräver ett synsätt som kommer tillsammans med erfarenhet. Patienten och 

närståendes behov går först och det krävs övning inför sådana situationer. Bristande 

erfarenhet och helhetssyn resulterade i att vården påverkades negativt vilket skapade en 

stress (Johansson & Lindahl, 2012). Hur sjuksköterskorna såg på vård i livets slutskede 

ändrades ofta till mer positivt, i takt med att de blev mer erfarna inom området menade Rui-

Shuang et al. (2015). ”I remembered those years of caring for the dying…extremely nervous, 

frightened. Later on, I become calm and deal with that smoothly…I have gained a lot from 

the experience ” (Rui-Shuang et al., 2015, s. 294) 

Diskussion 

Metoddiskussion 

 

När syftet till litteraturöversikten formades upplevde författarna att de hade svårt att 

avgränsa det. Inledningsvis var tanken att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ 

vård i en specifik miljö eller alternativt avgränsat till norden. Författarna till 

litteraturöversikten hade svårt att motivera avgränsningen och valde av den anledningen att 

inte avgränsa syftet. Det resulterade i ett brett syfte med många träffar i litteratursökningen. 

Detta kan ses som en nackdel eftersom resultatet också blev brett. Författarna väljer dock att 

se det som en fördel i litteraturöversikten eftersom de tagit del av mycket forskning inom 

området och presenterar ett resultat som är baserat på olika miljöer där vård i livets 

slutskede bedrivs. Författarna sökte igenom databaserna CINAHL och PubMed noggrant, 21 

sökord användes. Initialt fick författarna ett stort antal träffar till följd av det breda syftet 

vilket fortsatt var en svårighet under hela litteratursökningen. När artiklar var 

återkommande vid upprepade tillfällen ansåg författarna att datamättnad var uppnådd.  
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Författarna till litteraturöversikten ser den valda tidsbegränsningen på 15 år som en styrka. 

Som tidigare beskrivet utfördes efterforskningar i PubMed som visade att forskning inom 

den palliativa omvårdnaden blev mer frekvent 2002–2003. Författarna ser tidsbegränsningen 

som en styrka på grund av att de har tagit tillvara på forskning när den var på uppgång och 

har därmed inte gått miste om relevant forskning för området.  

 

Kvalitativa, kvantitativa och mixade studier kunde inkluderas. Författarna fann ingen mixad 

eller kvantitativ studie som motsvarade syftet, av den anledningen består resultatet enbart 

av kvalitativ forskning. Det kan ses som en nackdel då kvalitativa studier ofta innehåller ett 

litet antal deltagare och kan därför inte i lika stor utsträckning generaliseras (Polit & Beck, 

2016[2017], s. 491). Författarna har av den anledningen varit selektiva och haft höga krav på 

de artiklar som inkluderats i resultatdelen. Samtliga artiklar som erhöll låg kvalitet 

förkastades. Efter litteratursökningen och kvalitetsgranskningen inkluderades 17 artiklar. 

Författarna ser det som en styrka då 17 artiklar kan resultera i ett resultat med flera 

infallsvinklar.  

 

Som tidigare presenterats exkluderades vård av personer med en demenssjukdom och barn 

under 18 år på grund av att författarna tror det kan förekomma kommunikationshinder. I 

vissa valda artiklar handlade enskilda stycken om demens, dessa har exkluderats. Övriga 

delar som exkluderades ur valda artiklar var när det framgick att styckena belyste 

specialistsjuksköterskors erfarenheter. När litteratursökningen utfördes med 

åldersavgränsning i databaserna sållades forskning om vuxna patienter i livets slutskede 

bort. Författarna till litteraturöversikten tog därför ett gemensamt beslut att inte avgränsa till 

vuxna, utan att istället manuellt förkasta de artiklar som belyste vård av barn 0–17 år på egen 

hand.        

 

Samtliga artiklar granskades med Fribergs granskningsmall (Friberg, 2017, s. 187) och 

artiklarna bedömdes efter författarnas egna kriterierna för medel och hög kvalitet. 

Författarna anser i efterhand att användandet av Fribergs granskningsmall var en svaghet i 

kvalitetsbedömningen då den inte innehåller kriterier för medel eller hög kvalitet utan det är 

något som författarna till denna litteraturöversikt själva skapat utifrån Fribergs frågor.        
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Resultatdelen innehåller måttligt med citat för att understödja delar av resultatet, författarna 

valde att inte ha många citat för att inte överskugga analysen.  

 

Författarna är medvetna att ny forskning har publicerats på databaserna PubMed och 

CINAHL efter att litteratursökningen gjordes. Författarna har gemensamt beslutat att inte ta 

hänsyn till nytillkommen forskning som eventuellt hade varit av vikt i litteraturöversiktens 

resultat. Under arbetets gång har egna erfarenheter och förförståelse lagts åt sidan.  

 

Resultatdiskussion 
 

Resultatet i denna litteraturöversikt belyser sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede. Huvudfynden visar att erfarenhet och kunskap har betydelse för 

omvårdnaden av den döende patienten, både gällande kommunikation och omvårdnad som 

helhet. Den nyutexaminerade/oerfarna sjuksköterskan behöver stöd och vägledning av mer 

erfarna kollegor. Resultatet belyser även vikten av samarbete och samverkan mellan olika 

instanser. Nedan diskuteras huvudfynden. 

 

Resultatet visar att oerfarna sjuksköterskor upplevde att det var svårt att samtala med 

patienter om existentiella frågor och observerade helst erfarna kollegor för att lära sig 

samtalstekniker. Det kan kopplas till Benners omvårdnadsteori (1984/1993, s. 39–40) som 

menar att handledning är av stor betydelse både under grundutbildning och i början av 

sjuksköterskors yrkeskarriär för att säkerställa att patientens behov tillgodoses. Detta styrker 

även Zheng, Lee och Bloomer (2016) och Croxon, Deravin och Anderson (2018) som menade 

att nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde att de hade bristande 

kommunikationstekniker vilket påverkade omvårdnaden i livets slutskede negativt.  

Resultatet visar även att sjuksköterskorna upplevde att patienter som vårdades i livets 

slutskede var i stort behov av existentiella samtal. I utredningen Döden angår oss alla - värdig 

vård vid livets slut är kommunikation en väsentlig faktor för att främja patientens livskvalitet 

som även ingår i de fyra hörnstenarna i palliativ vård (SOU, 2001:6, s. 55). Enligt författarna 

är det därför viktigt att sjuksköterskor förhåller sig till detta för att tillgodose patienten god 

omvårdnad i livets slutskede och främja patientens livskvalitet. Benner (1984/1993, s. 40) 

menar vidare att oerfarna sjuksköterskor saknar förmågan att avgöra vad som är väsentligt 
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utifrån patientens perspektiv. Det motsäger resultatet som visar att oerfarna sjuksköterskor 

hade förmågan att identifiera vikten av kommunikation i livets slutskede. De fann även sätt 

att utveckla sina samtalstekniker vilket enligt författarna tyder på att sjuksköterskor själva 

tar ansvar för sin utveckling inom yrket.  

 

Resultatet visar att några års yrkeserfarenhet resulterade i att sjuksköterskor förbättrade sina 

kommunikationstekniker. Författarna menar att en förklaring kan vara att sjuksköterskor 

kombinerar inlärda kunskaper under grundutbildningen som sedan tillämpas i klinisk 

verksamhet. Detta kan kopplas till Benners omvårdnadsteori (1984/1993, s. 48) som menar att 

erfarenhet är en process där tidiga upplevelser kombineras med praktiska situationer. 

Författarna menar dock att sjuksköterskor själva har ett ansvar att utvecklas inom yrket och 

tror att förmågan till reflektion är en nyckelfaktor till detta.  

 

Det framgår i resultatet att sjuksköterskor i kommunen ofta arbetade självständigt till 

skillnad från en sjukhusavdelning där de samarbetade i arbetslaget. Enligt författarna 

gynnas nyutexaminerade sjuksköterskor av att välja en arbetsplats där samarbete finns 

tillgängligt, en arbetsplats där det finns kollegor att både samråda med och lära av. 

Författarna menar vidare att omvårdnaden av den döende patienten förbättras när det finns 

ett fungerande samarbete mellan sjuksköterskor och även andra yrkeskategorier vilket även 

framgår i resultatet.  

 

Enligt Benner (1984/1993, s. 40) har sjuksköterskor i början av sin yrkeskarriär bristande 

helhetssyn då de fokuserar på enskilda moment istället för helheten. Socialstyrelsens (2013, s. 

16) Nationella kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede menar att helhetssyn är ett 

förhållningssätt som ska prägla den palliativa vården. Författarna menar att en arbetsgrupp 

bestående av olika yrkeskategorier kan bidra till helhetssyn då individerna besitter 

kompetens inom olika områden och har olika erfarenheter. Detta kan vara fördelaktigt för 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede och för nyutexaminerade sjuksköterskors 

utveckling. Dock anser författarna att samarbetet måste vara välfungerande för att 

utvecklingen ska ske i positiv riktning. Ett välfungerande samarbete kan även påverka 

omvårdnaden av patienten.  
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Som resultatet visar påverkades patientens livskvalitet negativt när samarbetet inte 

fungerade optimalt. Sjuksköterskorna upplevde främst svårigheter i samarbetet med läkare. 

Gorlén, Gorlén och Neergaard (2013) styrker detta i sin studie som visade att sjuksköterskor 

upplevde svårigheter i samarbetet med läkare vid vård i livets slutskede. Författarna till 

litteraturöversikten menar att en förklaring kan vara att läkare och sjuksköterskor har olika 

synsätt av vård i livets slutskede. Författarna till litteraturöversikten anser vidare att 

sjuksköterskor och läkare bör ha ett enat synsätt då det kan främja god omvårdnad av den 

döende patienten. Resultatet visar att det uppstod frustration när sjuksköterskornas kunskap 

ignorerades och kompetensen blev ifrågasatt vilket påverkade omvårdnaden i livets 

slutskede negativt.         

 

Det framgår i resultatet att när sjuksköterskor vårdar en patient i livets slutskede för första 

gången och upplever det traumatiskt, kommer detta påverka hur omvårdnaden 

vidareutvecklas i liknande situationer. Sjuksköterskorna ansåg att vård i livets slutskede är 

en lärandeprocess som utvecklas över tid, vilket gjorde det viktigt att ha möjligheten att 

reflektera med kollegor för att utvecklas i positiv riktning. Författarna tror att den 

traumatiska upplevelsen kan minska med handledning och stöd från erfarna kollegor vilket 

kan förbättra omvårdnad av den döende patienten. 

 

Resultatet visar att en trygghet infinner sig bland nyutexaminerade sjuksköterskor när de lär 

av de mer erfarna. Kunskapen de oerfarna har är grundläggande, vilket även Benner 

(1984/1993, s. 40) påtalar. Resultatet visar dock att sjuksköterskor snabbt behövde växa in i en 

roll som mer ansvarstagande när de vårdade patienter i livets slutskede. Även 

sjuksköterskorna i Croxon et al. (2018) upplevde att de erfarna kollegorna inte gav dem det 

stöd och vägledning som de hade räknat med. De hade en stor vilja att utföra vård av hög 

kvalitet i livets slutskede men ansåg själva att de hade bristande kunskaper. Della Ratta 

(2016) menar dock att nyutexaminerade sjuksköterskor besitter kunskap om vård i livets 

slutskede, men har svårt att tillämpa den i klinisk verksamhet. 
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Resultatet visar att sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede ställde höga krav 

på sig själva och för att nå sina målsättningar var kunskap en grundläggande faktor gällande 

omvårdnadsarbetet. Benner (1984/1993, s. 37) förklarar att novisen ofta utstrålar en osäkerhet 

eftersom de har begränsade kunskaper i den kliniska verksamheten. Enligt resultatet kan 

stöd från erfarna kollegor bidra till att oerfarna sjuksköterskor bygger sin kunskap på ett 

bättre sätt. Wangensteen, Johansson och Nordström (2008) styrker detta som menar att de 

erfarna sjuksköterskorna oftast vet innan vad den oerfarna vill fråga om eftersom de ser 

situationen ur ett helhetsperspektiv och menar att detta kan vara en faktor som skapar 

trygghet för de mer oerfarna. 

 

Enligt Benner (1984/1993, s. 38) införskaffar sig sjuksköterskor erfarenhet och visar 

godtagbara prestationer när de upprepade gånger är med om liknande situationer. 

Resultatet styrker vad Benner menar men hävdar även att varje situation och patient är unik, 

vilket kan bidra till att sjuksköterskor införskaffar värdefull kunskap och erfarenhet i möten 

med patient och närstående. Författarna anser att sjuksköterskor bör se varje situation som 

unik men menar dock att det kan bidra till att lärandeprocessen pågår under längre tid.  

 

Författarna till litteraturöversikten anser att handledning och stöd är en väsentlig faktor för 

oerfarna sjuksköterskor men ställer sig dock kritiska till om dagens läge i vården kommer 

tillåta den möjligheten till reflektion. Författarna tror att avdelningar i största allmänhet inte 

bemannas av sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet på grund av den stora 

personalomsättningen bland dagens sjuksköterskor. Benner (1984/1993, s. 37–38) påtalar att 

sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet kommer återgå till novis om de byter arbetsplats då 

de saknar erfarenhet av avdelningens rutiner och den patientgrupp som vistas på 

avdelningen. Författarna menar att detta kan vara en möjlig orsak till att nyutexaminerade 

sjuksköterskor och oerfarna sjuksköterskor inte får de råd och vägledning som de behöver i 

början av sin yrkeskarriär. 

Slutsats 
 

Denna litteraturöversikt bidrar med ökad kunskap om vård i livets slutskede riktat till 

sjuksköterskor. Författarna till litteraturöversikten föreslår utbildningsdagar där alla 
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professioner i arbetslaget medverkar, detta för att säkerställa att alla arbetar efter samma 

rutiner vilket bidrar till en enad helhetssyn. Sjuksköterskeutbildningen är grundläggande 

och resultatet visade att erfarenhet och kunskap fås genom möte med patient, närstående 

och erfarna kollegor. Resultatet visade även att det krävs kompetens och erfarenhet för att 

främja god omvårdnad av patienter i livets slutskede. Nyutexaminerade sjuksköterskor bör 

därför erhålla en mentor sitt första år då detta kan bidra med trygghet och att yrkeskarriären 

utvecklas i positiv riktning. Författarna föreslår vidare kontinuerliga träffar med erfarna 

sjuksköterskor för råd och stöd. Författarna föreslår även forskning om hur nyutexaminerade 

sjuksköterskor upplever sin första tid som sjuksköterska, i synnerhet första mötet med en 

döende patient, författarna anser att forskning inom detta område är begränsad. 

  

Med fördjupad kunskap och förståelse kan sjuksköterskor bedriva vård som främjar 

patientens livskvalitet vilket kan resultera i att sista tiden i livet blir meningsfull. Patienter 

kände sig utlämnade åt döden när sjukvårdspersonalen uppgav att det inte fanns någonting 

mer de kunde göra för dem. Författarna hävdar dock att det alltid finns möjligheter att 

underlätta för en döende patient vilket sjuksköterskan alltid bör eftersträva. 
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(MH "Terminal Care" OR MH 

"Palliative care") AND (MH 

"Life Experiences") AND nurse 

NOT intensive care 

2003–2018 

English, Swedish  

Peer Reviewed 

47 9 6 4 3 

        

PubMed 

180130 

"Nurses"[Mesh] AND "Nurse-

Patient Relations"[Mesh] AND 

end of life care AND experience 

NOT intensive care  

 

 

Sort by: best match 

2003–2018 

English, Swedish 

39 22 8 4 3 

  
 

     

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 

4: Artiklarna kvalitetsgranskades. 
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Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Artikelns 

syfte 

Typ av 

studie 

Antal 

deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Andersson, 

Salickiene, & 

Rosengren, 

2016, Sverige 

Beskriva 

sjuksköterskors 

(>2 år erfarenhet) 

erfarenheter av 

att vårda döende 

patienter på en 

kirurgavdelning 

Kvalitativ 

Beskrivande 

studie 

6 Narrativa 

intervjuer 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskor uppgav att 

omvårdnad är en 

lärandeprocess. 

Sjuksköterskor upplevde att 

de var oförberedda att vårda 

döende patienter relaterat 

till brist på kunskap. 

Hög 

Clarke & 

Ross, 2006, 

England 

Utforska 

sjuksköterskornas 

uppfattningar 

och erfarenheter 

av att 

kommunicera 

med äldre 

döende personer 

i livets slutskede. 

Kvalitativ 

Explorativ 

studie 

24 Gruppintervjuer 

Constant 

comparative 

technique analys 

Sjuksköterskor uppgav att 

de lärde från kollegor i 

kommunikationen med 

döende patienter. Det fanns 

hinder för god omvårdnad 

som brist på avskildhet och 

tidsbrist 

Hög 

Devik, 

Enmarker & 

Hellzen, 

2013, Norge 

Belysa och tolka 

sjuksköterskors 

erfarenheter vid 

mötet med 

allvarligt sjuka 

patienter i 

hemsjukvården. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

10 Narrativa 

intervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

Sjuksköterskor upplevde 

mer empati vid vård av 

döende patienter i hemmiljö. 

Sjuksköterskan kände 

ansvar för patienten. 

Öppenhet och flexibilitet var 

viktigt i samtal.    

Hög 

Gerow et.al., 

2010, USA 

Beskriva 

sjuksköterskans 

erfarenheter av 

döende patienter 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

11 Semistrukturerande 

intervjuer. 

Heideggerian 

hermeneutisk 

analys 

Resultatet delas upp i 4 

teman: “Ömsesidig relation” 

“Den första upplevelsen av 

döden formar 

sjuksköterskor” “Coping-

strategier” och “att vara 

professionell krävde 

erfarenhet” 

Medel 

Hopkinson, 

Hallett & 

Luker, 2003, 

England 

Att skapa 

förståelse för 

vård av patienter 

i livets slutskede 

på sjukhuset, ur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

perspektiv. 

Kvalitativ 

Explorativ 

studie 

inspirerad av 

Fenomenologisk 

filosofi 

28 Djupintervjuer 

Fenomenologisk 

analys 

Sjuksköterskor upplevde 

kommunikationssvårigheter, 

det var krävande att vårda 

palliativa patienter. Att 

vårda palliativa patienter 

var känslosamt. 

Medel 

Hov, Athlin 

& Hedelin, 

2009, Norge 

Att få djupare 

förståelse för hur 

det är att vara 

sjuksköterska på 

ett särskilt 

boende när 

patienter befinner 

sig i livets 

slutskede. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

14 Narrativa 

intervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

Sjuksköterskor uppgav att 

det var svårt att samarbeta 

med läkare, det uppstod 

även hierarki mellan nya 

och erfarna sjuksköterskor. 

Det var krävande att vårda 

döende patienter, särskilt för 

oerfarna sjuksköterskor. 

Hög 

Iranmanesh, 

Axelsson, 

Sävenstedt, 

& 

Häggström, 

2010, Iran 

Att beskriva 

betydelsen av 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda döende 

patienter i Iran 

och Sverige ur ett 

kulturellt 

sammanhang. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

16 Strukturerad 

intervju med 

narrativ metod. 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

analys 

Resultatet delades in i 2 

kategorier angående iranska 

och svenska sjuksköterskors 

erfarenheter: “Dela tid och 

rum med döende patienten 

och dennes närstående. 

“Omvårdnad är en 

lärandeprocess”. 

Medel 
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Forts. Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Artikelns syfte Typ av 

studie 

Antal 

deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Iranmanesh, 

Häggström, 

Axelsson, & 

Sävenstedt, 

2009, Sverige 

Att belysa betydelsen av 

sjuksköterskors 

erfarenheter vid vård av 

patienter i livets 

slutskede, i hemmet och 

specialavdelning på 

sjukhuset. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

8 Djupintervjuer 

Fenomenologisk 

hermeneutisk analys 

Sjuksköterskor såg 

patient och dennes 

närstående som en 

helhet. Det fanns 

skillnader på vård i 

livets slutskede i 

hemmet och på 

sjukhuset. 

Sjuksköterskorna 

utvecklades på flera 

plan av erfarenheten. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johansson & 

Lindahl, 2012, 

Sverige 

Att beskriva betydelsen 

av sjuksköterskors 

erfarenheter av vård av 

palliativa patienter på 

sjukhuset. 

Kvalitativ 

Beskrivande och 

tolkande 

8 Narrativa intervjuer 

Fenomenologisk 

Hermeneutisk 

Miljön är 

betydelsefull för 

patienter i livets 

slutskede. Vård av 

döende patienter 

dränerade energi 

men var samtidigt 

givande. 

Hög 

Karlsson, 

Karlsson, 

Barbosa da 

Silva, 

Berggren & 

Söderlund, 

2013, Sverige 

Att få djupare förståelse 

för 

kommunsjuksköterskors 

erfarenheter av etiska 

problem i livets 

slutskede i patientens 

hem. 

Kvalitativ 

forsknings 

design 

10 Semistrukturerade 

intervjuer 

Hermeneutisk 

analys inspirerad av 

Gadamer 

Sjuksköterskor 

upplevde ett ansvar 

för döende patienter, 

ibland upplevde 

sjuksköterskor brist 

på kontroll. 

Hög 

Karlsson, 

Roxberg, 

Barbosa da 

Silva & 

Berggren, 

2010, Sverige 

Att belysa 

kommunsjuksköterskors 

erfarenheter av etiska 

dilemman i palliativ 

vård. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

7 Narrativa intervjuer 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskor 

upplevde 

maktlöshet, 

frustration och oro 

för döende patienter. 

Sjuksköterskor ansåg 

att de hade ett stort 

ansvar för döende 

patienter och 

närståendes 

välmående. 

Medel 

Mak, Chiang & 

Chui 2013, Kina 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

döende 

patienter och 

närstående på 

en medicinsk 

avdelning. 

Kvalitativ 

Beskrivande 

studie 

15 Semistrukturerande 

intervjuer Tematisk 

analys inspirerad av 

Boyatzis 

Resultatet delades 

upp i 4 teman: 

“Bristande 

beredskap för 

dödsfall” 

“reflektera över 

sin 

omvårdnadsroll 

av döende 

patienter” 

“reflektera över 

meningen med 

döden och egna 

erfarenheter av 

döden” och 

“coping och 

omtänksamhet för 

döende patienter” 

Medel 

       

Oliveira, 

Fothergill-

Bourbonnais, 

McPherson, & 

Vanderspank-

Wright, 2016, 

Kanada 

Att få förståelse för 

sjuksköterskors 

erfarenheter av vård av 

patienter i livets 

slutskede på en 

medicinsk avdelning. 

Kvalitativ                  

Tolkande 

fenomenologisk 

10 Individuella 

djupintervjuer 

Fenomenologisk 

analys inspirerad av 

Van Manen 

Sjuksköterskor 

uppgav att 

omvårdnad av 

döende patienter är 

komplex. Oerfarna 

sjuksköterskor lärde 

av mer erfarna 

sjuksköterskor. 

Välfungerande 

Hög 



1 
 

samarbete var 

viktigt. 

Rui-Shuang, 

Qiao-Hong, 

Feng-Qi, & 

Owens, 2015, 

Kina 

Att belysa 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

cancer i livets slutskede, 

i Kina. 

Kvalitativ 

Beskrivande 

studie 

28 Semistrukturerade 

intervjuer. Kvalitativ 

tematisk analys. 

Resultatet delas upp 

i 5 teman: “vård i 

livets slutskede för 

döende 

cancerpatienter” 

“familjemedlemmar” 

“kulturella 

känsligheter och 

kommunikation” 

“moral oro och egna 

begränsningar” och 

“reflektion” 

Hög 
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Forts. Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 

Årtal 

Land 

Artikelns 

syfte 

Typ av 

studie 

Antal 

deltagare 

(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Studiens 

kvalitet 

Strang, 

Henoch, 

Danielson, 

Browall & 

Melin-

Johansson, 

2014, Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

reflektioner av 

existentiella 

frågor i 

kommunikation 

med döende 

patienter. 

Kvalitativ 

Beskrivande 

studie 

98 Fokusgruppsintervju 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskor 

uppgav att det var 

viktigt att 

kommunicera om 

existentiella frågor 

vid livets slutskede. 

Aktivt lyssnande 

var en väsentlig del 

av 

kommunikationen. 

Kommunikation var 

svårt för oerfarna 

sjuksköterskor. 

Hög 

Törnquist, 

Andersson & 

Edberg, 2013, 

Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda äldre 

palliativa 

patienter i 

kommunen 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie 

20 Fokusgruppsintervju 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

ansåg att det fanns 

oklarheter för 

ansvarsfördelningen 

av den palliativa 

vården, 

sjuksköterskorna 

ansåg att de hade 

ansvar att dämpa 

oklarheten så 

patienten inte 

drabbades. Det 

fanns svårigheter att 

vårda döende 

patienter i 

kommunen. 

Sjuksköterskor 

saknade stöd och 

rätta förutsättningar 

att erbjuda döende 

patienter vård av 

hög kvalitet 

Medel 

Wallerstedt  & 

Andershed, 

2007, Sverige 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

vård av 

allvarligt sjuka 

och döende 

patienter i olika 

miljöer. 

Kvalitativ 

Fenomenologisk 

9 Djupintervjuer 

Analytisk analys 

inspirerad av Giorgi 

Huvudfynd som 

presenterades var 

ansvar, samarbete, 

erfarenhet, 

kunskap, känslor, 

tid och resurser. 

Hög 
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Förslag på frågor vid kvalitetsgranskning 
 

Kvalitetsgranskning vid kvalitativa studier Friberg (2017, s. 187) Förslag på frågor. 

Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och avgränsat? 

Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så fall 

beskriven? 

Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

Hur är metoden beskriven? 

Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

Hur har data analyserats? 

Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

Vad visar resultatet? 

Hur har författarna tolkat resultatet? 

Vilka argument förs fram? 

Förs det några etiska resonemang? 

Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. vårdvetenskapliga antaganden? 

 


