
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omvårdnad i livets slutskede 

- Sjuksköterskors upplevelser 
 

 

Holmgren Moa 

Roman Eric 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Omvårdnad GR (C) Vetenskapligt arbete  

Huvudområde: Omvårdnad 

Högskolepoäng: 15hp 

Termin/år: Termin 6 HT2018 

Handledare: Stefan Jansson 

Examinator: Åsa Carlsund  

Kurskod/registreringsnummer: OM019G 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet, 180hp 



 

 
 

Abstrakt 

Bakgrund: I den palliativa vårdens sista fas befinner sig patienten i livets slutskede. Vården 

inriktas inte längre på att förlänga livet utan sjuksköterskans roll var då att tillfredsställa 

patientens basala behov samt lindra patientens fysiska, psykiska och existentiella symtom. 

Sjuksköterskan arbetade som en koordinator mellan patienten och de olika professionerna 

för att patientens livskvalité skulle kunna främjas den sista tiden i livet. Syfte: Syftet med 

litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedriva omvårdnad i 

livets slutskede. Metod: Det vetenskapliga arbetet var en litteraturöversikt som innefattade 

18 vetenskapliga originalartiklar där 16 var av kvalitativ design och två av kvantitativ 

design. Resultat: Fem huvudkategorier presenteras i resultatet: Mötet med patienten, Mötet 

med närstående, Personlig påverkan, Professionell utveckling och Att arbeta i team. Arbetet med 

omvårdnad för patienter i livets slutskede och dennes närstående var emotionellt 

påfrestande för sjuksköterskor. De växte med sina levda erfarenheter både på ett personligt 

plan samt i sin professionella roll. Arbetsteamet var en förutsättning för att sjuksköterskorna 

skulle få det emotionella stödet som krävdes. Diskussion: För att sjuksköterskor skulle 

känna sig bekväm med sin roll när de vårdade patienterna i livets slutskede krävdes 

tillitsfulla relationer, god kommunikation samt bredare utbildning. Slutsats: Vara stödjande 

till patienten och närstående var en viktig beståndsdel i omvårdnaden. Arbetet med 

omvårdnad i livets slutskede utsatte sjuksköterskan för känslomässiga påfrestningar. Att 

kontinuerligt arbeta med dessa patienter var således en viktig arbetsuppgift för 

sjuksköterskans individuella och professionella utveckling.  

 

Nyckelord: livets slutskede, omvårdnad, palliativ vård, sjuksköterskans roll, upplevelse 
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Introduktion 

Omvårdnad i livets slutskede är en viktig del i sjuksköterskans arbete. Ungefär 70 000 

människor är i behov av palliativ vård i Sverige varje år. Trots att detta är något som ingår i 

sjuksköterskans arbetsuppgifter finns det brister i vården som patienterna får men också i 

handledningen och fortbildningen för sjuksköterskor i dessa situationer.  

Bakgrund 

Palliativ vård 

Enligt World Health Organization (WHO, 2018) bidrar palliativ vård till ökad livskvalité för 

patienter som har drabbats av en obotlig sjukdom och för patientens närstående1. Palliativ 

vård inriktas mot att smärtlindra och neutralisera processen av döendet samt att göra 

patienten delaktig så länge som det är möjligt. Istället för att fokusera på sjukdomen kan 

palliativ vård bidra till att bilda en positiv syn på sjukdomsförloppet genom att inte förhasta 

sjukdomen eller döden.  

 

Statens Offentliga Utredningar (SOU) har utformat riktlinjer hur den palliativa vården ska 

bedrivas i Sverige. Den baseras på de fyra hörnstenarna som grundar sig i symtomlindring, 

teamarbete, stöttande av närstående samt kommunikation och relationsbyggande i den 

palliativa processen (SOU 2001:6). I palliativ vård förväntas lidandet minska genom att 

fysiska symtom hanteras och psykosociala samt existentiella problem identifieras. Ett team 

med flera professioner arbetar för att säkerställa att patientens och närståendes behov blir 

tillfredsställda. I den palliativa vården möjliggörs det att närstående har ett tryggt och 

stöttande skyddsnät i hela processen men också vid själva bortgången (WHO, 2018).  

Omvårdnad i livets slutskede 

Socialstyrelsen (2013, s.18-19) redogör för den palliativa vårdens två faser, den tidiga och den 

sena fasen. Den tidiga fasen består av livsförlängande åtgärder. När den palliativa vården 

övergår till den sena fasen befinner sig patienten i livets slutskede. Målet med vården är då 

inte längre att förlänga livet eller bota sjukdom utan att lindra symtom.  

                                                           
1 I denna litteraturöversikt innefattar närstående patienternas familj eller andra nära anhöriga. 



 

2 
 

Viktiga beståndsdelar i sjuksköterskans vardagliga möten med patienter i livets slutskede är 

att vara ansvarsfull och samarbetsvillig men också säkerställa att patienten får tillgång till 

sjuksköterskans kompetens och tid (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

I det nationella vårdprogrammet för palliativ vård i livets slutskede beskrivs det som viktigt 

att patienten och dennes närstående blir bemötta med respekt och värdighet i omvårdnaden. 

Oberoende vilket tillstånd patienten lider av kan livskvalitén för individen främjas genom 

sjuksköterskans omvårdnadsåtgärder (Regionalt Cancercentrum, 2016, s.72). Stöd till 

närstående under omvårdnad i livets slutskede innebär att bjuda in eller göra vården 

tillgänglig för dem (Kisorio & Langley, 2016).  

 

När patienter vårdas i livets slutskede beaktas deras basala behov, de ska inte behöva känna 

smärta eller vara oroliga sin sista tid i livet. Symtomkontroll ses således som en av de 

viktigaste åtgärderna (McCourt, Power & Glackin, 2013; Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2018). 

Symtomlindring innefattar inte bara smärta och andra fysiska symtom utan även 

existentiella, psykiska och sociala behov. Symtomlindring skall alltid utgå från patienten, så 

att dennes självbestämmande och integritet värnas. Detta kan främjas i omvårdnaden genom 

fysisk, emotionell, psykologisk och existentiell stöttning (Sekse et al., 2018). 

 

Målet med kommunikation och skapandet av relationer är att främja patientens situation. 

Det skall finnas en god kommunikation och relation i arbetslaget och till såväl patient som 

närstående (Socialstyrelsen, 2013, s.17-18). Kommunikation från sjuksköterskan är en viktig 

hörnsten eftersom det påverkar hur patienten upplever sin sjukdom och hur situationen 

uppfattas (McCourt et al., 2013). Sjuksköterskeprofessionen besitter kunskap så att 

patientens välbefinnande kan gynnas genom sin omvårdnad gällande exempelvis personlig 

hygien, nutrition och elimination (Regionalt Cancercentrum, 2016, s.72; Sekse et al., 2018).  

Sjuksköterskans roll  

Sjuksköterskans personliga egenskaper präglas av vänlighet, värme, empati och genuinitet. 

Den professionella rollen skapas av sjuksköterskans förmåga av att alltid vara tillgänglig för 

patienten (Sekse et al., 2018). 
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I den etiska koden för sjuksköterskor från International Council of Nurses (ICN, 2014) ingår 

fyra grundläggande ansvarsområden som innefattar lindra lidande, främja hälsa, förebygga 

sjukdomar och återställa hälsa.  

 

Eftersom det är sjuksköterskan som spenderar mest tid närmast patienten och patientens 

närstående så finns ett ansvar att stödja och inge trygghet i den palliativa processen 

(McMillen, 2008; Sekse et al., 2018). Oavsett om annan sjukvårdspersonal är inblandad eller 

inte så är det sjuksköterskan som ansvarar för patientens basala behov. Med sin naturliga 

utgångspunkt möjliggörs en tillitsfull kontakt med patienten, närstående samt mellan de 

olika sjukvårdsprofessionerna. Sjuksköterskan roll är att vara en koordinator med målet att 

ge omvårdnad till patienten och bistå närståendes behov. Som koordinator för omvårdnad 

har sjuksköterskan en nyckelroll i kommunikationen med alla involverade personer (Sekse et 

al., 2018). Sjuksköterskan ska arbeta för att stödja andra i arbetslaget när arbete sker mot 

patienten i livets slutskede (Kisorio & Langley, 2016). Sjuksköterskans ansvarsområde 

innefattar även att ge stöd till närstående för att de ska känna sig bekväma och för att de inte 

ska känna sig ensamma. Det är viktigt att kunna leda patienten och närstående genom livets 

slutskede för de ska kunna acceptera och hantera situationen (Sekse et al., 2018). 

 

I livets slutskede ska sjuksköterskan fokusera på patientens egna önskningar så att en 

personcentrerad vård kan tillämpas. Sjuksköterskans roll är att representera patienten i 

vården så att patientens vilja främjas och integriteten skyddas (McMillen, 2008; Regionalt 

Cancercentrum, 2016, s.72). I rollen ingår det även att ta hänsyn och skydda patientens 

värdighet genom att fokusera på god omvårdnad i livets slut (Sekse et al., 2018). En annan 

viktig uppgift för sjuksköterskan är att respektera och ta hänsyn till religiösa och kulturella 

aspekter i vårdandet utifrån patientens och närståendes vilja (Kisorio & Langley, 2016).  

Definition av upplevelse 

En upplevelse är när en person har varit med om en viss händelse som har påverkat 

individen känslomässigt (Nationalencyklopedins ordbok, 1996, s. 460). 
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Teoretisk anknytning 

I Joyce Travelbee’s (1971, s. 7) omvårdnadsteori är omvårdnad en mellanmänsklig procedur. 

Där den professionella sjuksköterskan ska hjälpa personen och dennes närstående att 

hantera, finna en mening med personens upplevelse eller förhindra lidande eller sjukdom. 

Relation, kommunikation och lidande som är tre av teorins kärnbegrepp har valts ut för att 

presenteras i detta vetenskapliga arbete. 

Relation 

Enligt Travelbee (1971, s. 119) är en viktig del för sjuksköterskan att etablera en människa till 

människa relation, istället för sjuksköterska till patient. Syftet med att skapa en sådan 

relation är att kunna hjälpa patienter och deras närstående. En etablerad relation kan 

förebygga eller hjälpa människor att förhindra lidande och att finna en mening med sina 

upplevelser. Sjuksköterskan skapar en relation med patienten med hjälp av sitt uttryck och 

sina handlingar. En mellanmänsklig relation skapas när sjuksköterskan och omvårdnadens 

mottagare har genomgått fyra faser.  Dessa faser innefattar första mötet, framväxande 

identitet, ödmjukhet och sympati. Relationen kommer att utvecklas under varje dag som går.  

Lidande och sjukdom 

Lidandet är en process alla individer genomgår och den är alltid individuell. Sjukdomar som 

skapar mentalt, psykologisk eller existentiellt lidande ses som en viktig livserfarenhet att 

uppleva för självutveckling för såväl sjuksköterskan, patienten och dennes närstående 

(Travelbee, 1971, s. 85). 

Kommunikation 

Kommunikation tar plats under dagliga möten med den person som erhåller sjuksköterskans 

omvårdnad. Den är både verbal och ickeverbal och framträder genom gester och 

uppförande. Kommunikation är ett hjälpmedel för att uppnå en mellanmänsklig relation och 

för att kunna hantera upplevelser av sjukdom eller lidande. Varje interaktion med en sjuk 

människa är en möjlighet för sjuksköterskan att förstå vad personen har för behov. 

Sjuksköterskan måste kunna förstå vad patienten kommunicerar till henne för att kunna 

utveckla en vårdplan men också för att bedöma vad syftet är med interaktionen och hur det 

kan tillämpas i omvårdnaden (Travelbee, 1971, s. 93). 
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Problemformulering 

Det kan vara en utmaning för sjuksköterskan att vårda patienter i livets slutskede eftersom 

det troligtvis kan vara en pressad situation och att det kan finnas förväntningar på 

sjuksköterskan. För att patienten och närstående skall erhålla en god omvårdnad bör 

sjuksköterskan känna sig trygg och förberedd för denna uppgift. Det är därför viktigt att 

beskriva sjuksköterskors upplevelse av att bedriva omvårdnad i livets slutskede. 

Litteraturöversikten bidrar förhoppningsvis till att sjuksköterskors upplevelser 

uppmärksammas och förbättras. Kunskapen och medvetenheten kan därmed öka för både 

sjuksköterskor och i organisationer där omvårdnad utförs. Arbetsgivare och 

sjuksköterskeutbildningen skulle kunna dra nytta av litteraturöversiktens resultat för att 

förbereda sjuksköterskor för att vårda patienter i livet slutskede. Med denna 

litteraturöversikt är det sannolikt att sjuksköterskor kan bli mer lyhörda och stöttande mot 

varandra för att kunna förbättra inställningen till omvårdnad i livets slutskede i det kliniska 

arbetet.     

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedriva 

omvårdnad i livets slutskede. 

Metod 

Design 

Designen på det vetenskapliga arbetet var en litteraturöversikt. Friberg (2017a, s. 144) 

beskriver att en litteraturöversikt är när en syntes av befintlig kunskap inom ett specifikt 

område sammanställs och kritiskt granskas. Enligt Segersten (2017, s. 108) kan både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar användas inom designen. Vidare beskriver Segersten att 

ett systematiskt arbete krävs och att alla steg i processen skall redovisas detaljerat. 
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Inklusions och exklusionskriterier 

Originalartiklar med kvalitativ och kvantitativ design inkluderades. Andra 

inklusionskriterier till det vetenskapliga arbetet var att artiklarna skulle vara publicerade de 

senaste tio åren i vetenskapligt granskade tidskrifter och skrivna antingen på engelska eller 

svenska. Artiklar som handlade om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter under 

18 år, artiklar med akuta dödsfall och omvårdnad som bedrivits på intensivvårdsavdelning 

har blivit exkluderade. Upplevelser från all annan sjukvårdspersonal har också exkluderats.  

Litteratursökning 

Litteratursökningen har skett i Cinahl och PubMed med hjälp av Cinahl Headings, MeSH 

termer samt fritextord. De valda Cinahl Headings i sökningarna var "Terminal Care", 

"Palliative Care", "Hospice and Palliative Nursing", "Nurse Attitudes", "Nursing Knowledge" 

och "Attitude+". MeSH termer som användes i sökningen var "Terminal Care", "Attitude to 

Death". För att komplettera och specificera sökningarna tillades fritextorden ‘’end-of-life’’ 

samt ‘’nurse* experience*’’. Sökkombinationerna presenteras i bilaga 1, tabell 1.  

Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Sökträffarna från databassökningarna har systematiskt arbetats genom så artiklar som var 

relevant för syftet erhölls. Titlarna i sökträffarna lästes till en början för att kontrollera att det 

överensstämde gentemot litteraturöversiktens syfte. I steg två lästes abstraktet på de utvalda 

artiklarna. Om abstrakten var relevanta till det vetenskapliga arbetet kontrollerades det att 

artiklarna var publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter enligt Ulrichsweb. I det tredje 

steget lästes hela artikeln för att få en helhetsuppfattning av innebörden. Bedömdes 

resultatet vara relevant till litteraturöversiktens syfte så kvalitetsgranskades artiklarna med 

hjälp av granskningsmallar från SBU (2014a, 2014b). De kvantitativa artiklarna granskades 

med SBU:s (2014a) mall för kvalitetsgranskning av observationsstudier och de kvalitativa 

artiklarna med SBU:s (2014b) mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ 

forskningsmetodik. Det utformades en tabell baserad på mallarna från SBU för att kunna 

identifiera medelhög eller hög kvalitet, se bilaga 2, tabell 2. För att artiklarna skulle uppnå en 

medelhög kvalitet skulle alla fem kriterier för medelhög vara uppfyllda.  
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En hög kvalitet uppnåddes då minst tre av de fem kriterier för hög kunde tillämpas i artikeln 

och resterande två inkluderades i kriteriet för medelhög. De valda artiklarna till 

litteraturöversikten redovisas i en översiktstabell, se bilaga 3, tabell 3. 

Analys 

Analysen har genomförts enligt Fribergs (2017a, s. 148-150) analysmodell som utgår ifrån 

olika steg för att komma fram till en syntes av alla artiklars resultat. Analysen har skett 

gemensamt för att säkerställa att inte relevanta resultat från artiklarna utelämnats eller 

förvrängts. Allt material som analyserats har utgått från sjuksköterskans upplevelser samt 

besvarat syftet av litteraturöversikten. Första steget i analysen baserades på att artiklarnas 

resultat lästes ett flertal gånger för att skapa en helhetsuppfattning. Artiklarnas resultat 

sammanställdes och översattes var för sig till svenska med hjälp av ett engelskt- svenskt 

lexikon och med försiktighet för att inte felaktigt återge artikelns innebörd. I det andra steget 

skapades en översikt för att få struktur och en tydlig bild utav materialet. I steg tre av 

analysprocessen användes färgkodning för att identifiera relevanta likheter och skillnader i 

artiklarnas resultat gentemot litteraturöversiktens syfte. Färgkodningen resulterade att fem 

färger slutligen fanns kvar vilket då blev de fem utvalda kategorierna. Detta låg till grund för 

den sammanställning som gjordes i det fjärde och sista steget. Det möjliggjordes då att 

resultat som hörde ihop från de olika artiklarna kunde sammanställas under varje kategori. I 

processen framkom det också tydliga underkategorier till en av de valda kategorierna. Dessa 

underkategorier valdes att användas så att resultatet kunde presenteras på ett tydligt sätt.  

Etiska överväganden 

Artiklarna inkluderades i litteraturöversikten om det fanns antingen ett tydligt etiskt 

resonemang eller ett godkännande av en etisk kommitté. Polit och Beck (2016[2017], s. 137) 

beskriver att när människor är deltagare i en studie måste forskarna visa hänsyn och se till 

att deltagarnas rättigheter är skyddade och bevarade. I analysprocessen och skrivandet av 

resultatet strävades det efter att en medvetenhet för egna förkunskaper och värderingar 

skulle finnas. Med respekt för att inte förvränga eller ändra det ursprungliga i artiklarna 

lästes artiklarnas resultat objektivt. Förkunskaper och egna värderingar skulle påverka de 

slutgiltiga resultatet i så liten utsträckning som möjligt. 
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Resultat 

Litteraturöversiktens resultat innefattar 18 vetenskapliga originalartiklar. 16 med kvalitativ 

design och två med kvantitativ design. Resultatet presenteras utifrån valda kategorier och 

underkategorier, se tabell 4.  

 

Tabell 4. Översikt av kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Mötet med patienten  

 

 

Mötet med närstående   

Personlig påverkan 
 

Professionell utveckling Påverkan på profession 

Kunskapens betydelse   

Att arbeta i team 
 

Mötet med patienten 

Sjuksköterskorna ansåg sig vara patientens företrädare i vården för att patienten skulle våga 

ta sina egna beslut (Johnson & Gray, 2013; Verschuur, Groot & van der Sande, 2014). 

Patienten var den viktigaste pusselbiten i vårdteamet och sjuksköterskan deltog i att göra 

patienten införstådd i sin situation och att kontrollera att information framgått korrekt 

(Verschuur et al., 2014). Sjuksköterskan upplevde ansvar för att uppfylla patientens sista 

önskningar genom att förespråka och leda dem i vården. Om inte sjuksköterskan tog den 

rollen upplevdes patienten inte få den omfattande vården som krävdes (Gannon & Dowling, 

2011). Ansvaret för en patient som genomled en smärtsam bortgång med symtom som inte 

lindrades var en stor prövning. Sjuksköterskorna upplevde hjälplöshet, besvikelse, oro och 

stress när det inte gick att hjälpa patienterna med deras symtom, som till exempel smärta 

eller ångest, på ett adekvat sätt (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; Johnson & Gray, 

2013; Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010; Li & Chiang, 2017). 

 

Sjuksköterskan upplevde att patienten fick en god och fridfull död genom visad respekt, 

kärlek och vänlighet. Patientens värdighet upprätthölls när det etablerades en meningsfull 

relation (Zheng, Gou, Dong & Owens, 2015). För att kunna upprätthålla en respektfull 

bortgång för patienten var det viktigt med kommunikation för att förtydliga dennes 

inställning till situationen (Verschuur et al., 2014).  
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Om patienten skulle bli bekväm i sin situation upplevde sjuksköterskorna att 

arbetsuppgiften var att stödja och respektera patientens sista önskningar samt besvara 

eventuella tvivel som fanns (Andersson et al., 2016; Gannon & Dowling, 2011; Iranmanesh, 

Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010).  

 

En holistisk syn behövdes för att kunna gynna en tillitsfull relation till patienten (Iranmanesh 

et al., 2010; Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009). Det upplevdes samtidigt 

viktigt att visa intresse för patientens levda erfarenheter och att se hela människan för att 

kunna tillämpa en personcentrerad omvårdnad (Johnson & Gray, 2013). Dock var det 

påfrestande att alltid behöva vara uppmärksam på patientens känslor såsom ångest, lidande 

eller glädje (Andersson et al., 2016).  

 

Mötet med närstående 

En av de viktigaste uppgifterna i den palliativa omvårdnaden var att inge trygghet och 

psykologiskt stöd till patientens närstående (Croxon, Deravin & Anderson, 2018; Dong et al., 

2016; Zheng et al., 2015). Närstående upplevdes inte besitta tillräckligt med kunskap inom 

omvårdnad i livets slutskede. Därför var det viktigt att undervisa i detta för att de skulle ha 

möjlighet till att kunna förbereda sig emotionellt (Dong et al., 2016; Zheng et al., 2015). Det 

upplevdes viktigt att vara en stöttepelare i ett tidigt skede för att kunna förebygga mycket 

lidande för patientens närstående (Verschuur et al., 2014). Sjuksköterskorna ansåg sig vara 

djupt engagerade och strävade alltid efter att se patientens närstående som unika och att alla 

hade en unik situation. De erbjöd möjligheten så att närstående kunde vara delaktiga i 

vården tillsammans med patienten de sista dagarna i livet (Johansson & Lindahl, 2011). 

Eftersom sjuksköterskorna inte kunde förutse hur närstående skulle reagera när patienten 

avlidit så var detta en utmaning i sin stödjande roll. De kände ett medlidande för personer 

som genomgick den palliativa processen tillsammans med patienten. Det stora 

engagemanget för dem ledde till att det var svårt att hålla sig professionell samt att det blev 

ångestfyllt att utföra omvårdnad i livets slutskede (Johnson & Gray, 2013). För att kunna 

vara en nyckelperson i slutskedet beskriver samtidigt sjuksköterskan att det var nödvändigt 

att närstående kände tillit så att dem kunde bilda en relation tillsammans (Iranmanesh et al., 

2009; Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apóstolo, 2018). 
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Nackdelen med en sådan relation var att sjuksköterskan inte bara fick delta och vara 

stöttande i frågor som rörde patienten utan också bli inblandad i eventuell osämja inom 

familjen. Närstående upplevdes frustrerade i den palliativa processen och därför betonades 

vikten av att aktivt lyssna samt att ge stöd till dem när deras familjemedlem var i livets 

slutskede (Iranmanesh et al., 2009). 

Personlig påverkan 

Palliative caring is very demanding as you have to go from happiness to deep 

sorrow, very great tragedy... Caring for palliative patients is, like going up and down 

the whole time but it gives you so much, at the same time as it takes so much out of 

you... (1) (Johansson & Lindahl, 2011, s.2039). 

 

Att vårda patienter i livets slutskede var alltid en utmaning och sjuksköterskorna vande sig 

aldrig riktigt vid att möta dem. Även fast de alltid försökte skilja på sin professionella och 

personliga roll i arbetet blev de ändå emotionellt berörda av sina patienter (Gannon & 

Dowling, 2011). De försökte alltid göra sitt yttersta med en hög kvalitet på omvårdnaden för 

att hjälpa patienten. Omvårdnad i livets slutskede var en komplex process som medförde en 

känslomässig påverkan (Grech, Depares & Scerri, 2018; Wu & Volker, 2009). Arbetet med 

denna typ av omvårdnad värderades högt av sjuksköterskan, när patienter och deras 

närstående gav positiv återkoppling upplevdes välbefinnande, förbättrat självförtroende och 

personlig mognad (Johansson & Lindahl, 2011; Parola et al., 2018; Wu & Volker, 2009). När 

omvårdnaden baserades på den mänskliga värdigheten samt bedrevs utifrån vetenskap 

kände sig sjuksköterskorna tillfredsställda med sitt arbete och de blev mer effektiva vilket 

ansågs vara betydelsefullt. Minnena av de lärda erfarenheterna var byggstenar som gjorde 

att sjuksköterskorna kunde fördjupa sin känslighet för patienterna i livets slutskede (Johnson 

& Gray, 2013).  

 

Sjuksköterskorna som vårdade patienter i livets slutskede investerade i sin egna personliga 

utveckling. De kände en tacksamhet till sitt arbete och genom ett utökat mod och större vilja 

förändrades deras attityd gentemot att arbeta med palliativ vård till något positivt 

(Andersson et al., 2016; Liu & Chiang, 2017). 
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Svåra frågor om liv och död växte fram vilket gav möjligheten att växa som människa. 

Möten med patienter och deras närstående beskrevs som utmanande men viktiga för att 

sjuksköterskan skulle utveckla sin självkännedom samt bredda sina livserfarenheter 

(Andersson et al., 2016; Liu & Chiang, 2017). Enligt sjuksköterskorna var det belönande och 

det fanns många fördelar med att vårda patienter i livets slutskede. De uppskattade sina liv 

och personerna som fanns i det mer genom arbetet med dessa patienter (Iranmanesh et al., 

2009; Zheng et al., 2015).  

 

När sjuksköterskan kände sig otillräcklig till att reducera patientens fysiska, emotionella och 

existentiella lidande blev det en negativ påfrestning (Parola et al., 2018). Detta påverkade i 

sin tur det dagliga livet med påföljder som exempelvis dåligt humör, mardrömmar och 

sömnsvårigheter (Dong et al., 2016). De negativa känslor som uppstod när sjuksköterskan 

handskades med patienter i livets slutskede och dödsfall kunde sätta sina spår och dessa 

kunde kvarstå flera år efter själva händelsen. Emotionella och psykiskt påfrestande dödsfall 

kunde även förfölja sjuksköterskan under arbetslivet (Dong et al., 2016; Johnson & Gray, 

2013).  

 

Sjuksköterskan blev personligt påverkad eftersom medvetenheten för sin egen och sina 

anhörigas dödlighet ökade (Andersson et al., 2016; Liu & Chiang, 2017; Parola et al., 2018). 

Sjuksköterskorna blev medvetna om alla de dödliga sjukdomarna som fanns och att det 

kunde drabba någon viktig person i deras liv (Zheng et al., 2015). Att arbeta med patienter i 

livets slutskede gynnade dessutom deras privata relationer eftersom det blev då lättare att 

kommunicera och diskutera frågor gällande döden med deras egna anhöriga (Wu & Volker, 

2009). Att bli påmind av tidigare patienter som avlidit gav en bättre förståelse för 

sjuksköterskans roll i livets slutskede (Liu & Chiang, 2017). Omvårdnad i livets slutskede var 

en komplicerad arbetsuppgift och sjuksköterskorna önskade att de fick lära sig mer om hur 

de kunde skydda sig själva och sina personliga känslor. Detta för att deras professionella roll 

inte skulle påverka dem själva som individer. Tiden för självreflektion upplevdes dock inte 

finnas efter omvårdnad av patienter i livets slutskede (Croxon et al., 2018). 
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Erfarenheterna av att vårda patienter i livets slutskede gav mer självsäkerhet och det 

utvecklades ett större självförtroende. Med mer erfarenhet upplevde även sjuksköterskorna 

att de vågade informera, leda och förbereda närstående på vad som skulle ske (Iranmanesh 

et al., 2010; Iranmanesh et al., 2009). Erfarenheterna av att vara en del av patientens och 

närståendes situation gav stimulans och bekräftelse (Johansson & Lindahl, 2011; Li & 

Chiang, 2017). Attityden mot att vårda patienter i livets slutskede förändrades i en positiv 

riktning genom sjuksköterskans professionella karriär (Zheng et al., 2015). I en studie (n=355) 

visade det sig att ju längre sjuksköterskornas arbetslivserfarenheter var av att vårda patienter 

i livets slut så gav det en mer positiv inställning (p < 0.0001) till vårdandet. De med mindre 

arbetserfarenheter uppvisade mer rädsla (p =0.05) för döendet samt det fanns större risk (p < 

0.0001 ) att de undvek situationer där patienterna var döende (Lange, Thom & Kline, 2008). 

Omvårdnadsansvaret, den höga arbetsbelastningen och sjuksköterskans låga självförtroende 

medförde att de ville undvika denna patientgrupp under sitt arbetsskift. Trots osäkerheten 

utgick de alltid från att de gjorde sitt yttersta för att uppfylla patientens sista önskningar 

(Zheng et al., 2015). Osäkerheten minskade dock när mer klinisk erfarenhet av att bedriva 

omvårdnad för patienter i livets slutskede samlades (Croxon et al., 2018).   

Professionell utveckling 

Påverkan på profession 

Det upplevdes vara ett privilegium att få ta del av patientens sista tid i livet även fast det var 

väldigt energikrävande. När sjuksköterskorna gav patienten ett fint slut upplevde de en 

djupare mening av sitt arbete och tacksamhet upplevdes. Existentiella frågor blev lättare att 

diskutera och lyfta fram tillsammans med patienterna när sjuksköterskan fick förståelse för 

deras situation (Johansson & Lindahl, 2011).  

 

En positiv känsla infann sig vid vårdandet av patienterna och det gav sjuksköterskan respekt 

för döden och det blev då en naturlig del av människan (Johansson & Lindahl, 2011; Li & 

Chiang, 2017). Iranmanesh, Dargahi och Abbaszadeh (2008) redogör för liknande resultat 

och menar på att det fanns ett signifikant samband (p-värde <0.001) mellan att se döden som 

en naturlig del av livet och att ha en positiv attityd till omvårdnad till patienter i livets 

slutskede. 
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Kunskapens betydelse 

Sjuksköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt med grundläggande kunskap för att 

bedriva vård i livets slutskede. Okunskapen och avsaknaden av klinisk erfarenhet inom 

palliativ omvårdnad skapade en frustration och kvaliteten på vården påverkades av 

kunskapsbristen (Andersson et al., 2016; Croxon et al., 2018; Zheng et al., 2015). 

Sjuksköterskorna upplevde en brist på grundläggande kunskap för att kunna kommunicera 

med patienter och deras närstående (Verschuur et al., 2014). Kunskapsbristen ledde till att 

det skapades en osäkerhet i rollen som sjuksköterska (Croxon et al., 2018).  

En viktig del i att utvecklas i sin professionella roll var genom att kontinuerligt bedriva 

omvårdnad i livets slutskede eftersom detta upplevdes som en inlärningsprocess. Processen 

utvecklade sjuksköterskor att bli bättre i sitt vårdande generellt (Iranmanesh et al., 2010; 

Iranmanesh et al., 2009).   

Att arbeta i team 

Arbetet i det multiprofessionella teamet2 ansågs vara en av de viktigaste byggstenarna i det 

palliativa arbetet. Genom diskussioner av delade erfarenheter, åsikter och tveksamheter med 

arbetslaget så utvecklades individernas välmående vilket i sin tur stärkte hela gruppen. För 

att kvaliteten på vården skulle optimeras betonade sjuksköterskorna vikten av att arbeta i 

team. Det möjliggjordes att de kunde hantera svåra situationer där det krävdes 

beslutstagande. Det var stimulerande att vara en del av teamet och ett positivt arbetsklimat 

kunde uppnås då relationerna mellan arbetskollegorna i teamet byggde på tillit och respekt.  

Genom diskussioner och reflektioner angående situationer i omvårdnaden i livets slutskede 

hade sjuksköterskan möjlighet till inlärning (Iranmanesh et al., 2010; Iranmanesh et al., 2009; 

Parola et al., 2018).  

 

Ett gott samarbete med läkaren var en förutsättning för den palliativa vården eftersom 

regelbunden konsultation med läkaren skedde när patienten var i livets slutskede 

(Verschuur et al., 2014). De olika professionerna hade olika fokus i vårdandet av patienten 

och det ansågs som ett hinder i teamarbetet av sjuksköterskorna (Grech et al., 2018). 

                                                           
2 Teamet = samarbete mellan flera yrkesprofessioner inom hälso- och sjukvården 
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Smärtlindringen var ett av dessa problem som kunde orsaka etiska dilemman. 

Sjuksköterskorna upplevde att det kunde finnas svårigheter med att lindra patientens smärta 

då det var läkaren som hade yttersta ansvaret för medicineringen. De upplevde då att de inte 

alltid blev tagna på allvar vilket ledde till att patienten blev lidande och inte fick adekvat 

vård (Karlsson et al., 2010). 

 

Really good nurturing mentors as in more senior RN’s, more senior staff so they 

helped you in regards to the emotional side of things and gave you tips about …burn 

out because you take so much of it on in regards to caring for the families.  (Fiona) 

(Croxon et al., 2018, s.340). 

 

Kollegor3 med mer erfarenhet var viktiga mentorer och förebilder för att de med mindre 

klinisk erfarenhet skulle kunna hantera belastningar som uppstod i omvårdnaden (Croxon et 

al., 2018; Johnson & Gray, 2013; Törnquist, Andersson & Edberg, 2012). Vägledning från 

kollegor gav mer klinisk skicklighet och utökad kunskap. Stödet gjorde att sjuksköterskan 

var trygg i sin roll samt gentemot patienten och dennes närstående (Andersson et al., 2016).  

 

Stöd och support av sina kollegor var också viktigt för att hantera känslomässiga 

påfrestningar. Omvårdnad i livets slutskede kunde vara en jobbig och utsatt situation för 

mindre erfarna sjuksköterskor därför upplevdes det vara till nytta för de nyutexaminerade 

att börja sin karriär där de hade många kollegor omkring sig (Törnquist et al., 2012).  

Frustration upplevdes när stödet från kollegor var otillräckligt för att kunna hantera den 

emotionella delen av att arbeta med patienter i livets slutskede (Gannon & Dowling, 2011; 

Iranmanesh et al., 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att bedriva 

omvårdnad i livets slutskede. Omvårdnaden valdes att inte sättas i samband till någon 

specifik vårdinrättning, vilket gav en större möjlighet att kartlägga hur det såg ut generellt 

för sjuksköterskor som arbetade med patienter som befann sig i livet slutskede.  

                                                           
3 Kollegor = inom sjuksköterskeprofessionen 



 

15 
 

Att syftet inte sattes i en specifik kontext skulle kunna ses som en nackdel då ämnet blev 

bredare och sökträffarna blev större men om denna avgränsning hade utförts så hade ett 

flertal upplevelser från sjuksköterskan missats eftersom patienter som befinner sig i livets 

slutskede finns i ett flertal verksamheter. Polit och Beck (2016[2017], s. 111) belyser att en 

litteraturöversikt ska beskriva och kritiskt granska den övergripande forskningen som finns 

inom ett område.  

 

Till det aktuella området valdes tio år som en av avgränsningarna. Det visar möjligtvis inte 

den absolut senaste forskningen men om ett mindre tidsspann valts hade relevanta resultat 

missats, då det visats sig att sjuksköterskans upplevelser i omvårdnad i livets slutskede inte 

markant ändrats över tid. Majoriteten av de valda artiklarna var kvalitativa då det inriktades 

på personers upplevelser. De kvantitativa artiklar som inkluderades i arbetet sågs som en 

styrka då den kvantitativa forskningen stärkte och förtydligade det kvalitativa resultatet i 

litteraturöversikten. Artiklar med mixad metod har inte inkluderats, då de som funnits inte 

matchat syftet eller haft tillräckligt hög kvalitet. För att kvalitetsbedöma artiklarna valdes 

granskningsmallarna från SBU (2014a, 2014b) då de ansågs säkra och trovärdiga eftersom 

SBU är en myndighet som granskar aktuell forskning inom hälso- och sjukvården.  

Friberg (2017b, s. 46) rekommenderar också granskningsmallarna från SBU som ett alternativ 

för kvalitetsgranskning av vetenskapliga artiklar. Eftersom mallarna inte har ett tydligt 

poängsystem och det bygger på en subjektiv känsla för att definiera medelhög eller hög 

kvalitet utformades en mall som förtydligade tillvägagångssättet för kvalitetsbedömningen. 

Denna mall ansågs som en styrka då det blev tydligare och lättare att definiera kvaliteten 

samt att det blir lättare för läsaren att upprepa tillvägagångssättet. 

 

Akuta dödsfall och vård som bedrivits på intensivvårdsavdelning exkluderades eftersom det 

ansetts att denna typ av omvårdnad är högkvalificerad och har målsättningen att initialt 

rädda liv och därför ansågs inte detta överensstämma med litteraturöversiktens syfte. 

Upplevelser från detta skulle kunna snedvrida det slutgiltiga resultatet. Artiklar som 

presenterade sitt urval bestående av sjuksköterskor med specialistutbildning inom palliativ 

vård har inte inkluderats i arbetet.  
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Enstaka kurser inom palliativ vård har inte setts som en specialistutbildning och därför har 

sjuksköterskornas upplevelser i dessa artiklar inkluderats. När både sjuksköterskans och 

läkares upplevelser har undersökts i samma studie har endast sjuksköterskans upplevelse 

inkluderats. Om det varit otydligt vilken profession som uttryckt vilken upplevelse har dessa 

artiklar exkluderats. De valda inklusion och exklusionskriterierna gav litteraturöversikten en 

tydlig struktur och ett mindre ojämnt resultat vilket ansågs som en fördel och främjade det 

vetenskapliga arbetet. 

 

Databassökningarna skedde i Cinahl och PubMed, den övervägande majoriteten av 

artiklarna valdes från Cinahl som har sin inriktning på omvårdnad. Utöver de redovisade 

sökningarna så gjordes även andra sökningar, i dessa sökträffar förekom det endast 

dubbletter eller artiklar som inte överensstämde med syftet. Fritextordet ”end-of-life” 

användes då det saknades MeSH term eller Cinahl Heading som motsvarar innebörden. För 

att tydliggöra att sökträffarna skulle handla om sjuksköterskans upplevelser användes även 

fritextordet ‘’nurse* experience*’’ som komplement till de valda MeSH termer och Cinahl 

Headings. Att få fritextord använts anses som en styrka i sökningarna då de baseras på 

Cinahl Headings och MeSH termer, eftersom dessa ger en bredare grund i sökningarna. De 

stora sökträffarna skulle kunna ses som negativt eftersom det var ett tidskrävande arbete och 

risken att missa relevanta artiklar i sökträffarna blev större. Därför arbetades sökträffarna 

systematiskt och noggrant genom. Detta valdes då istället att ses utifrån ett positivt 

perspektiv då litteraturöversikten fick en bredare grund av vetenskap. Dubbletterna som har 

presenterats stärker också att databassökningarna var relevanta eftersom samma artiklar 

återkommit i de olika sökningarna och i båda databaserna. Två av artiklarna hämtades från 

manuella sökningar för att komplettera databassökningarna, de hittades i referenslistan hos 

artiklar som valdes att exkluderas till litteraturöversiktens resultat på grund av låg kvalitet. 

De manuella sökningarna ansågs vara en styrka eftersom det påvisar att litteratursökningen 

har varit systematisk. Det tyder även på att en ytterligare sökstrategi har använts och det gav 

en större chans att finna relevanta artiklar till syftet.  

 

En motivering till att hela analysprocessen har skett på ett trovärdigt sätt är att den 

analyserats gemensamt. Olika tolkningar av artiklarnas resultat diskuterades vilket i sin tur 
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har lett till minskad risk för förvrängning av resultatet. Bådas delaktighet i analysprocessen 

ansågs således som en styrka eftersom det var mindre risk att missa resultat som besvarade 

syftet. Färgkodning har också ansetts som en styrka i analysmetoden eftersom det med 

enkelhet kunde utläsas hur dessa kategorier utvanns och vilka resultat som skulle hamna 

under samma kategorier. Enligt Polit och Beck (2016[2017], s. 98-99) är kodning ett 

användbart tillvägagångsätt för att strukturera material och för att underlätta 

analysprocessen.  

Resultatdiskussion 

Grunden för omvårdnaden i livets slutskede var att sjuksköterskan stöttade patienter och 

deras närstående för att skapa en relation. Kommunikationen var också en bidragande faktor 

för att kunna utveckla dessa tillitsfulla relationer. En förutsättning för att möjliggöra 

patientens och närståendes delaktighet i vården var genom att sjuksköterskan behöll en god 

kommunikation med dem. I Travelbee’s omvårdnadsteori (1971, s. 93, 119) beskrevs 

kommunikation som ett redskap som sjuksköterskan kunde använda för att uppnå 

mellanmänskliga relationer. När en relation upprättades kunde det leda till att lidandet 

reducerades.  

 

Zheng, Lee och Bloomer (2016) styrker resultatet att sjuksköterskan var en viktig stöttepelare 

till närstående genom att de tillfredsställde deras behov och visade omtanke. Vidare 

beskriver Travelbee (1971, s. 119) att det tog tid att skapa en relation eftersom den 

utvecklades för varje dag som gick. Patienten och närstående kunde med hjälp av en stabil 

relation till sjuksköterskan finna en mening med sitt lidande. Travelbee belyste även 

betydelsen av att skapa en mellanmänsklig relation. Både sjuksköterskan och patienten var 

tvungna att se varandra som unika människor, istället för att relationen utvecklades utifrån 

ett sjuksköterske- till patientperspektiv. Detta kan härledas till resultatet, när goda relationer 

med patienter och närstående skulle etableras så krävdes ett helhetsperspektiv av 

situationen. Att skapa en meningsfull och mellanmänsklig relation kan således ses som en 

viktig del för sjuksköterskan som arbetar med patienter som befinner sig i livets slutskede 

och deras närstående. Det skulle kunna leda till att det blir lättare för sjuksköterskan att 

hantera sina egna emotionella känslor.  



 

18 
 

Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar och Richardson (2012) påvisade dock att 

sjuksköterskor kände sig obekväma i att emotionellt stödja patienter i livets slutskede. 

Obekvämligheten grundade sig i bristande kunskap i rådgivning och hantering av svåra 

frågor.  

 

Resultatet påvisade även att sjuksköterskor upplevde sin kompetens som bristande och det 

fanns en grundläggande kunskapsbrist i omvårdnaden, framför allt i kommunikationen. 

Detta skapade en osäkerhet i rollen och försämrade kvaliteten på vården som patienten 

mottog. Arantzamendi et al. (2012) styrker detta då de beskrev bristande utbildning i hur 

sjuksköterskorna informerade och guidade patienten i livets slutskede. Övervägande 

majoriteten önskade mer utbildning inom omvårdnad av patienter i livets slutskede.  

Enligt Travelbee (1971, s. 93) leder kommunikation till att lidandet har möjlighet att 

omvandlas till viktiga livserfarenheter. Om inte sjuksköterskan kan kommunicera på ett 

adekvat sätt kommer det sannolikt vara mer betungande att arbeta med omvårdnad i livets 

slutskede på grund av att det blir svårare att kunna reducera lidandet. Genom att i tidigt 

skede implementera mer undervisning i sjuksköterskeutbildningen om patienter som 

befinner sig i livets slutskede skulle det kunna leda till att sjuksköterskor blir snabbare säkra 

och trygga i sina roller.  

 

Det skulle i sin tur kunna bidra med att sjuksköterskan inte behöver samla lika mycket 

erfarenheter för att uppnå trygghet med att bedriva omvårdnad i livets slutskede. 

Kontinuerlig fortbildning för sjuksköterskor kan också ge möjlighet till att bibehålla 

patientsäkerheten och säkerställa att omvårdnaden sker med en hög kvalitet.  

Enligt 1§, kap. 5, i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska omvårdnaden baseras 

på god kvalitet, kontinuitet, säkerhet samt inge trygghet till patienterna.  

 

Resultatet belyste även att det var emotionellt påfrestande och sjuksköterskorna blev 

påminda om att döden kunde ligga nära till hands för sig själv och för sina anhöriga.  

Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sørlie (2015) presenterar också att sjuksköterskan utsatte sig för 

tankar om sin egen dödlighet genom att vårda patienter i livets slutskede.  
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Litteraturöversiktens resultat visade också på att genom ständigt utsättas för att vårda 

patienter i livets slut växte sjuksköterskan med sina samlade erfarenheter både professionellt 

men också på ett personligt plan. Travelbee (1971, s. 85) belyste att sjukdom som gav lidande 

kunde ses som en erfarenhet och därför kunde personlig utveckling gynnas. Erfarenheter bör 

ses som en väldigt central del i sjuksköterskans yrkesroll. Kunskapsbristen hos 

sjuksköterskan kan således ses som en brist på erfarenheter av till exempelvis lidande hos 

patienter. I det kliniska arbetet samlas kunskap så att erfarenheter kan bli bredare men också 

samtidigt leda till mindre kunskapsluckor. Det skulle kunna ses som en viktig upplevelse att 

arbeta med patienter i livets slutskede trots att det är en komplex situation. Den komplexa 

situationen kan mynna ut i känslor och frågor som inte vanligtvis växer fram och det kan 

vara av stor betydelse inför sjuksköterskans kommande utmaningar både i sitt privatliv men 

också karriärmässigt. Därför skulle det kunna gynna att arbeta i situationer där patienter i 

livets slutskede befinner sig för att sjuksköterskor ska bli mer bekväma med sitt arbete.  

 

Vikten av att ha ett välfungerande och stöttande team var också en punkt som belystes i 

resultatet. De mer erfarna kollegorna underlättade hanteringen av emotionella påfrestningar 

vilket också Zheng et al. (2016) bekräftade i sin systematiska litteraturöversikt. Smith och 

Porock (2009) förstärker även detta då de menade att det både behövdes tillitsfulla 

sjuksköterskekollegor men också ett gott samarbete mellan de olika professionerna.  

 

Garner, Goodwin, McSweeney och Kirchner (2013) utförde en studie där sjuksköterskorna 

hade en chefsposition, de konstaterade att ett mentorssystem kunde vara till fördel eftersom 

det kunde leda till kompetensförbättring i kommunikationen och i omvårdnaden med 

patienten både för de nya men också för de erfarna sjuksköterskorna. För att lyfta detta på 

organisatorisk nivå bör arbetsgivare säkerställa att det finns en mix mellan erfarna och 

mindre erfarna sjuksköterskor inom omvårdnad i livets slutskede. Detta skulle kunna stärka 

hela kollegiet men också den individuella sjuksköterskan för att vilja ta sig an denna viktiga 

arbetsuppgift och för att kunna förgylla patientens sista tid i livet. 

 

Alla patienter i livets slutskede och deras närstående bör känna sig väl bemötta av 

sjuksköterskan och annan vårdpersonal. Närstående kan vara ett stort stöd för 

sjuksköterskan eftersom de kan framföra patientens önskningar om inte patienten själv kan 
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göra det. Travelbee (1971, s. 16) beskrev i hennes teori, för att kunna uppnå målet för 

omvårdnad är processen att skapa relationer i centrum. Relationerna möjliggjorde att 

sjuksköterskan kunde hjälpa både patienter och närstående med att antingen förebygga 

lidande eller hantera erfarenheten av sitt lidande. Sjuksköterskans alla handlingar och 

funktioner bidrog till att målet skulle uppnås.  

Slutsats 

För att sjuksköterskan skall kunna utvecklas professionellt och individuellt är det viktigt att 

arbeta med patienter i livets slutskede under sin karriär. Det finns kunskapsluckor som 

leder till osäkerhet och bidrar till sämre självförtroende i sjuksköterskans roll. Därför finns 

behovet av mer arbetslivserfarenheter och utbildning för att kunna bedriva omvårdnad i 

livets slutskede med hög kvalitet och för att upplevelserna av detta ska kunna förbättras. 

Det är av stor vikt att de mer kompetenta och erfarna sjuksköterskorna inom palliativ vård 

är stödjande mot de med mindre kliniska erfarenheter så att emotionella påfrestningar kan 

hanteras. Litteraturöversiktens resultat bidrar till en förståelse för sjuksköterskans 

situation. Utveckling på arbetsplatsen krävs då det visats sig att sjuksköterskor med mindre 

erfarenheter ofta är obekväma med att vårda patienter i livets slutskede. Det behövs 

tillgång till extra tid från arbetsgivaren för att kunna handskas med den emotionella 

påverkan. Ytterligare forskning genom exempelvis longitudinella studier inom detta 

område behövs för att kunna förstå sambandet mellan sjuksköterskors erfarenheter och hur 

det påverkas över tid och speglar deras upplevelser.  
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http://www.swenurse.se/globalassets/01- svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik- 

publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 

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

Meeting Death: Experience of Iranian and Swedish Nurses. Indian Journal of Palliative 

Care, 16(2), 90–96. doi:10.4103/0973-1075.68405 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=108023803&site=ehost-live
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=c8h&AN=108023803&site=ehost-live


 

22 
 

*Iranmanesh, S., Dargahi, H., & Abbaszadeh, A. (2008). Attitudes of Iranian nurses toward 

caring for dying patients. Palliative and Supportive Care, 6(4), 363–369. 

doi:10,1017/S1478951508000588 

*Iranmanesh, S., Häggström, T., Axelsson, K., & Sävenstedt, S. (2009). Swedish Nurses’ 

Experiences of Caring for Dying People: a holistic approach. Holistic Nursing Practice, 

23(4), 243–252. doi:10.1097/HNP.0b013e3181aecf12 

*Johansson, K., & Lindahl, B. (2011). Moving between rooms - moving between life and 

death: nurses' experiences of caring for terminally ill patients in hospitals. Journal of 

Clinical Nursing, 21(13/14), 2034–2043. doi:10.1111/j.1365-2702.2011.03952.x 

*Johnson, S. C., & Gray, D. P. (2013). Understanding Nurses' Experiences of Providing End-

of-Life Care in the US Hospital Setting. Holistic Nursing Practice, 27(6), 318–328. 

http://dx.doi.org/10.1097/HNP.0b013e3182a72c83 

*Karlsson, M., Roxberg, A., Barbosa da Silva, A., & Berggren, I. (2010). Community nurses' 

experiences of ethical dilemmas in palliative care: a Swedish study. International 

Journal of Palliative Nursing, 16(5), 224–231. Hämtad från databasen CINAHL 

Complete. 

Kisorio, L. C., & Langley, G. C. (2016). Intensive care nurses’ experiences of end-of-life care. 

Intensive & Critical Care Nursing, 33, 30–38. http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.11.002 

*Lange, M., Thom, B., & Kline, N. E. (2008). Assesing Nurses’ Attitudes Toward Death and 

Caring for Dying Patients in a Comprehensive Cancer Center. Oncology Nursing 

Forum, 35(6), 955–959. doi: 10.1188/08.ONF.955-959. 

*Liu, Y-C., & Chiang, H-H. (2017). From vulnerability to passion in the end-of-life care: The 

lived experience of nurses. European Journal of Oncology Nursing, 31, 30-36. 

doi:10.1016/j.ejon.2017.09.002 

McCourt, R., Power, J. J., & Glackin, M. (2013). General nurses’ experiences of end-of-life care 

in the acute hospital setting: a literature review. International Journal of Palliative 

Nursing 19(10), 510–516. doi: 10.12968/ijpn.2013.19.10.510 

McMillen, R. (2008). End of life decisions: nurses perceptions, feelings and experiences. 

Intensive & Critical Care Nursing, 24(4), 251-259. doi:10.1016/j.iccn.2007.11.002 

 

*Parola, V., Coelho, A., Sandgren, A., Fernandes, O., & Apóstolo, J. (2018). Caring in 

Palliative Care: A Phenomenological Study of Nurses’ Lived Experience. Journal of 

Hospice & Palliative Nursing, 20(2), 180–186. doi:10.1097/NJH.0000000000000428 

Polit, D.F., & Beck, C.T. (2016[2017]). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice (10th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer. 

Regionalt Cancercentrum (2016). Nationellt vårdprogram Palliativ vård i livets slutskede. Hämtad 

13 september, 2018 från Regionalt Cancercentrum, 

http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-

vard/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.p 

http://dx.doi.org/10.1097/HNP.0b013e3182a72c83
http://dx.doi.org/10.1016/j.iccn.2015.11.002
https://doi.org/10.12968/ijpn.2013.19.10.510
https://doi-org.proxybib.miun.se/10.1016/j.iccn.2007.11.002
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.p
http://www.cancercentrum.se/globalassets/vara-uppdrag/rehabilitering-palliativ-vard/natvp_palliativvard_vers.2.1_dec2016.p


 

23 
 

Segersten, K. (2017). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F.Friberg (Red.), 

Dags för uppsats: Vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (s. 105–108). Lund: 

Studentlitteratur.  

Sekse, R. T., Hunskår, I., & Ellingsen, S. (2018). The nurse's role in palliative care: A 

qualitative meta-synthesis. Journal of Clinical Nursing, 27(1/2), e21-e38. 

doi:10.1111/jocn.13912 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Hämtad 28 september, 2018, från Riksdagen, 
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perspektiv och 

betonade ett givande 

teamarbete. 

 

Iranmanesh, 

Dargahi & 

Abbaszadeh.  

(2008) 

 

Iran 

Syftet var att 

undersöka 

iranska 

sjuksköterskors 

attityd gentemot 

vårdandet av 

döende 

patienter 

Kvantitativ 

 

Deskriptiv 

120 

(6) 

Deskriptiv 

statistkt mha  

 

Statistical 

Package for 

Social Scientist 

Samband mellan att 

se döden som 

naturligt fenomen 

och ha positiv 

inställning till 

omvårdnad i livets 

slutskede.  

 

Hög 

Iranmanesh, 

Häggström, 

Axelsson & 

Sävenstedt. 

(2009) 

 

Sverige 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda döende 

patienter 

hemma eller på 

särskilda 

avdelningar på 

sjukhuset 

Kvalitativ 8 

(0) 

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

  

Sjuksköterskorna 

upplevde att 

omvårdnad i livets 

slutskede var 

belönade och gav 

självsäkerhet 

 

Viktigt med ett 

tillitsfullt arbetsteam 

och bygga 

meningsfulla 

relationer 

Hög 

Johansson & 

Lindahl. 

(2011) 

 

 

Sverige 

 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

palliativa 

patienten på en 

allmäns 

sjukvårdsavdeln

ing 

Kvalitativ 8 

(0) 

Narrativa 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

 

Sjuksköterskorna 

blev tillfredsställda i 

sitt arbete med 

döende patienter 

 

Stort privilegium 

men krävde mycket 

energi 

Hög 

Johnson &  

Grey. 

(2013) 

 

USA 

Studiens syfte 

var att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att bedriva 

omvårdnad till 

döende 

patienter och 

deras 

närstående 

Kvalitativ  13 

(0) 

Individuella 

semi-

strukturerade 

intervjuer   

 

 

Fenomenologisk 

hermeneutik   

Sjuksköterskan 

baserar 

omvårdnaden på 

värdighet och hade 

en holistisk syn 

 

Upplevde 

kunskapsbrist och att 

erfarna kollegor var 

viktiga förebilder 

Hög 

Karlsson, Roxberg, 

Barbosa da silva & 

Berggren. 

(2010) 

 

Sverige 

Syftet var att 

utforska 

kommunsjukskö

terskors 

upplevelser av 

etiska dilemman 

i palliativ vård   

Kvalitativ 7 

(0) 

Narrativa 

skriftliga 

berättelser 

 

Innehållsanalys 

Sjuksköterskor 

upplevde patienter 

behöver 

tillfredställande 

smärt och 

symtomlindring 

Hög 

Lange, 

Thom 

& Kline. 

(2008) 

 

USA 

Syftet var att 

bedöma hur 

sjuksköterskor 

på ett 

cancercenter 

upplevde döden 

och att vårda 

döende 

patienter samt 

att utreda 

Kvantitativ  

 

Deskriptiv 

355 

(0) 

Deskriptiv 

statistik mha  

 

FATCOD, 

Likert-skala, 

DAP-R 

Sjuksköterskor med 

högre erfarenhet 

påvisade en mer 

positiv inställning till 

döende patienter än 

sjuksköterskor med 

mindre erfarenheter. 

Medelhö

g 



 

 
 

sambandet 

mellan deras 

attityder och 

demografiska 

faktorer 

Liu &  

Chiang.  

(2017) 

 

Taiwan 

 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

levda 

erfarenheter av 

att bedriva 

omvårdnad i 

livet slutskede 

Kvalitativ  

 

Fenomenologi

sk  

13 

(0) 

Reflekterande 

gruppintervjuer 

 

IPA analys 

Sjuksköterskor 

tidigare erfarenheter 

gav bättre förståelse 

för sin roll 

 

Palliativ vård bidrog 

till självutveckling 

Hög 

Parola, Coelho, 

Sandgren, 

Fernandes & 

Apóstolo.  

(2018) 

 

Portugal 

Syftet var att 

beskriva de 

levda 

upplevelserna 

hos 

sjuksköterskor 

som arbetar med 

palliativ 

omvårdnad 

Kvalitativ 8 

(0) 

(5) 

Ostrukturerade 

intervjuer 

 

Fenomenologisk

deskriptiv 

 

Sjuksköterskorna 

upplevde det som 

värdefull erfarenhet 

att arbeta med 

omvårdnad i livets 

slutskede 

 

Viktigt att bilda 

relationer med 

närstående och med 

teamarbete 

Hög 

Törnquist, 

Andersson & 

Edberg. 

(2012) 

 

Sverige  

 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenhet av att 

bedriva palliativ 

vård för äldre i 

kommunen 

Kvalitativ  

Deskriptiv  

20 

(0) 

Fokus- Grupp 

intervjuer 

  

Innehållsanalys 

Sjuksköterskors 

beskriver vikten av 

kollegor och fördelen 

av att börja arbeta på 

sjukhus    

Hög 

Verschuur, Groot & 

van der Sande. 

(2014) 

 

Nederländerna 

 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

erfarenhet av 

förbyggande 

arbete mot 

problem och 

behov vid 

palliativ 

omvårdnad 

Kvalitativ 

 

 

19 

tillfrå

gade 

 

16 

deltog 

 

Fokus grupp 

intervjuer 

 

Innehållsanalys 

 

Sjuksköterskor 

upplevde en 

bristande kunskap 

 

Sjuksköterskan 

stöttar och är en 

representant för 

patienten 

Medelhö

g 

Wu &  

Volker.  

(2009) 

 

Taiwan 

 

Syftet med 

studien var att 

utforska och 

beskriva 

taiwanesiska 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att vårda döende 

patienter på ett 

hospice 

Kvalitativ 14 

(0) 

Individuella 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

Hermeneutik 

Sjuksköterskors 

upplevde att 

palliativ omvårdnad 

var en komplex 

situation 

 

Palliativ vård 

gagnade personliga 

relationer 

Medelhö

g 

Zheng, Gou, Dong & 

Owens. 

(2015) 

 

Kina 

Syftet var att 

klarlägga 

kinesiska 

onkologisjukskö

terskors 

upplevelser av 

att vårda 

patienter med 

cancer i livets 

slutskede. 

Kvalitativ 

deskriptiv 

 

28 

(0) 

Semi-

strukturerade 

intervjuer 

 

Tematisk analys 

 

Sjuksköterskor 

upplevde 

kunskapsbrist 

 

Ansåg att de var en 

börda och belönande 

att vårda palliativa 

patienter 

Hög 

 

 


