
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att våga möta döden   

Sjuksköterskans erfarenhet av att möta palliativa patienter 

Häggkvist, Johanna  

Olofsson, Edvin 

OM080G, Examensarbete 

Huvudområde: Omvårdnad 

Högskolepoäng: 15Hp 

Termin/år: Termin 6/ 2019 

Handledare: Englund, M 

Examinator: Näppä, U 

Utbildningsprogram: Sjuksköterskeprogrammet  

 



 

 

 

Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ vård innebär att främja livskvaliteten i livets slutskede. Sjuksköterskans 

roll är att tillgodose patient och närståendes fysiska, psykiska, existentiella och spirituella 

behov. För att ge en bra vård bör sjuksköterskan arbeta efter de fyra hörnstenarna som 

innebär symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och kommunikation. Halldórsdóttirs 

omvårdnadsteori är en teori om att skapa relationer som antingen blir vårdande eller icke-

vårdande. Teorin diskuteras i litteraturöversiktens diskussion. Syfte: Syftet var att belysa 

sjuksköterskors erfarenheter av att möta palliativa patienter inom sluten hälso- och sjukvård. 

Metod: En litteraturöversikt gjordes och sammanställde det valda ämnesområdet. Artiklar 

hittades via sökmotorerna Cinahl och Pubmed. Tretton artiklar användes efter att ha 

genomgått en kvalitetsbedömning och blev grunden för litteraturöversikten. Resultat: 

Resultatet redovisas i två huvudteman, ”Vårdmiljöns betydelse” och ”Personliga påverkan”. 

Mötet med palliativa patienter skapade tankar kring sjuksköterskans egen existens. Det var 

påfrestande och krävde att sjuksköterskan hade mod och stöd att möta sina tankar. 

Påfrestningen ökade om sjuksköterskan hade lite erfarenhet av liknande situationer, kunde 

identifiera sig med patienten eller otillräckligt kollegialt stöd. Klarade sjuksköterskan av 

utmaningarna och hens behov tillgodosågs blev den palliativa vården en givande vårdform 

där sjuksköterskan fick mycket positiv effekt tillbaka. Diskussion: När en god relation 

mellan patient och sjuksköterska uppstod skapades möjligheter till ett givande och tagande 

som både patienten och sjuksköterskan hade nytta av. Slutsats: Palliativ vård beskrevs som 

en komplex vårdform där utbildning och stöd var viktigt. Att arbeta med palliativ vård och 

döden, krävde att sjuksköterskan själv utmanade sina tankar för att hantera de palliativa 

mötena. 

 

Nyckelord: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Palliativ vård, Sjuksköterskeperspektiv, Sluten 

hälso- och sjukvård.  
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Introduktion 
Att arbeta i den slutna hälso- sjukvården innefattar att sjuksköterskan ska kunna växla 

mellan att möta både kurativa och palliativa patienter. Många sjuksköterskor kommer någon 

gång möta en palliativ patient. Av erfarenhet är det en svår men viktig uppgift att möta 

palliativa patienter med oroliga närstående.  

Bakgrund 

Palliativ vård 
Palliativ vård innebär att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med obotlig 

sjukdom eller livshotande skada (World Health Organization [WHO], n.d.). Målet är att 

uppnå symtomlindring istället för att bota. Palliativ vård innebär också ett beaktande av 

fysiska, psykiska, och sociala behov. Palliativ vård ska erbjuda stöd för familjen (ibid.). Inom 

svensk hälso- och sjukvård delas palliativ vård in i två olika faser, tidig och sen palliativ fas 

(Socialstyrelsen, 2013, s.18–19). Den sena palliativa fasen benämns ofta som vård i livets 

slutskede (Strang & Bergqvist, 2017). 

 

Palliativ vård inleds när en obotlig progressiv sjukdom eller skada konstateras. Palliativ vård 

skiljer sig från den kurativa vårdformen då fokus inte är bot utan livsförlängande 

behandling och att optimera livskvaliteten för patienten (Sand, Strang & Milberg, 2008). 

Livsförlängande behandling kan vara kirurgiska och medicinska åtgärder (Glimelius, 2012, s. 

20).  

 

De fyra hörnstenarna i palliativ vård 

Den palliativa vården utgår från fyra centrala delar: symtomlindring, kommunikation, 

teamarbete mellan professioner och stöd till närstående. För att uppnå god palliativ vård 

behövs alla delarna. 

Symtomlindring 

Symtomlindring fokuserar på att lindra lidandet och optimera livskvaliteten, vilket 

innefattar psykiska, fysiska, existentiella och sociala behov (World Health Organization 
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[WHO], n.d.). När det palliativa förloppet övergår i sen fas och patientens symtom försämras 

blir symtomlindring en stor del av vården. Det kan exempelvis vara symtomlindring genom 

farmakologiska åtgärder men även av stöttning av existentiella frågor och ett psykiskt stöd 

(Tveit Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017). 

Närståendestöd 

I palliativ vård är det viktigt att erbjuda stöd till patientens närstående. För patienten ger 

närståendes närvaro stöd och en känsla av säkerhet och trygghet. I den sena palliativa fasen 

kan närstående ha svårt att förstå att vården som ges inte längre fokuserar på att bota utan 

att symtomlindra tillståndet. Vid god omvårdnad är det centralt att skapa insikt hos 

närstående att bot inte längre är möjligt utan att fokus är att öka livskvaliteten genom 

symtomlindring (da Cruz Matos & da Silva Borges, 2018). 

Teamarbete 

Ett palliativt team består av olika professioner. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

psykologer, arbetsterapeuter och fysioterapeuter ska tillgodose bästa möjliga vård för och 

patienter i livets slutskede och patientens närstående. Som ensam profession kan inte 

behoven i palliativ vård uppnås. Ett teamarbete fokuserar på olika professioners kunskap 

som anpassas efter individernas unika behov (Hui, Hannon, Zimmermann & Bruera, 2018). 

Kommunikation 

God kommunikation krävs mellan professioner, patienter och närstående. Den palliativa 

situation som patient och närstående befinner sig i kan försvåra bearbetningen av 

information. För att motverka det, krävs att informationen som framförs ska vara anpassad 

efter individens kunskapsnivå, delges vid flera tillfällen, samt skriftligt. För att utveckla god 

palliativ kommunikation krävs lång erfarenhet och kunskap (Canzona et al., 2018). 

Omvårdnad i livet slutskede 
I sen palliativ fas är omvårdnadfokus att lindra lidande och öka livskvaliteten, det sker 

genom insatser mot bland annat smärta, oro, illamående och andnöd (Nunn, 2014). Ett 

problem som kan uppstå är att patienten inte vill, orkar eller kan äta. För närstående kan det 

upplevas jobbigt att se och en önskan om att åtgärder för att motverka det sätts in (Orrevall, 

2015). För sjuksköterskan blir det viktigt att föra en bra dialog med närstående så de förstår 

att patienten inte har nytta av mer insatser (ibid.). Loh (2006) visar att patienten och 
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närståendes fysiska behov tillgodosågs av sjuksköterskan men att de psykosociala och 

spirituella behoven inte tillgodosågs i samma utsträckning. Det var bland annat patientens 

och närståendes ångest och rädsla inför döden som inte möttes från sjuksköterskan håll 

(ibid). Khoshnood, Iranmanesh, Rayyani och Dehghan (2018) beskriver att patienter kan få 

existentiella tankar om döden och att tankarna kan komma redan vid diagnosen men ökar 

under sjukdomsförloppet. Vid livets slutskede blir tankarna som mest uttalade (ibid.) 

 

Sjuksköterskans roll vid palliativ omvårdnad  

Sjuksköterskan möter många patienter i sitt yrke där varje möte är unikt. Mötet är grunden 

för relationen som skapas. För att skapa ett bra möte krävs det flexibilitet och 

kommunikativa förmågor som kan anpassas efter olika situationer (Andersson, 2019, s. 125). 

 

Grundläggande för en legitimerad sjuksköterska är att främja hälsa, förebygga sjukdom, 

återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2014). En del sjuksköterskans roll i det palliativa 

teamet är att föra patientens talan då sjuksköterskan skapar en relation med patienten i det 

patientnära arbetet. Relationen medför att patienter ofta vänder sig till sjuksköterskan med 

tankar och funderingar över sin situation. För att skapa relationer krävs bland annat en 

närvaro, lyhördhet och erfarenhet (Tveit Sekse et al., 2017). Relationen medför att 

sjuksköterskan är den som först ser en förändring i patientens behov (McMillen, 2007). Det 

gäller både att återkoppla medicinsk behandling till läkaren samt att kontinuerligt utvärdera 

omvårdnadsbehovet (ibid.). En god relation med patienten är viktig för att minska 

patientens sårbarhet, och skapa en god upplevelse som möjligt hos patienter och närstående. 

Det kan uppnås genom att involvera patienten och närstående i vården (Holdsworth, 2015). 

Halldórsdóttirs omvårdnadsteori - “Caring and uncaring encounters in 

nursing and healthcare” 
Halldórsdóttirs omvårdnadsteori bygger på mötet mellan patient och sjuksköterskor. Mötet 

kan ha två karaktärer, antingen vårdande eller icke vårdande. Det som avgör hur relationen 

utvecklas beror på sjuksköterskans kompetens. I mötet blir det extra viktigt att veta hur 

empowerment, professionalism och empatisk förmåga påverkar relationen mellan 

sjuksköterska och patient. Ett bra bemötande innebär att sjuksköterskan är intresserad, 

öppen, mottaglig och har en säkerhet i sin profession. Ett bra bemötande framställs som 
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vårdande, vilket Halldórsdóttir beskriver som en bro. Den positiva bron leder till en ökad 

tillit, välmående och säkerhet hos patienter. När en bra relation inte uppnås, beskriver 

Halldórsdóttir det som en icke vårdande relation i form av en metaforisk mur. Orsakerna till 

muren kan vara sjuksköterskans bristande förmåga till att skapa goda relationer. Hos 

patienten kan det leda till förlorad tillit, osäkerhet och ångest (Halldórsdóttir, 1996). 

 

I föreliggande arbete definieras sluten hälso- och sjukvård som “hälso- och sjukvård som ges 

till en patient som är intagen vid en vårdinrättning” (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 

2017:30, kap.2, 4 §). 

Problemformulering 
Att som sjuksköterska arbeta inom sluten hälso- sjukvård innebär möten med både kurativa 

och palliativa patienter. Den grundutbildade sjuksköterskan och organisationen runt om är 

ofta inte anpassade för palliativ vård. Den palliativa patienten skiljer sig från den kurativa 

och kan väcka känslor om döden och existentiella tankar hos sjuksköterskan. Att som 

sjuksköterska både tillgodose patienters och närståendes behov och samtidigt själv möta 

tankar om döden. Genom att sammanställa och lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av 

palliativ vård i en litteraturöversikt önskas att andra sjuksköterskor kan finna stöd när de 

själva möter svåra palliativa situationer.   

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta palliativa patienter inom sluten 

hälso- och sjukvård.  

Metod 

Design 
Arbetet har utformats efter kriterierna för en litteraturöversikt. En litteraturöversikt 

sammanställer kunskapsläget i ett specifikt område. Målet med en litteraturöversikt är inte 
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att skapa ny data utan att analysera och presentera bearbetat material (Friberg, 2017, s.141–

143). 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusions- och exklusionskriterier användes för att specificera och begränsa artiklar 

motsvarande litteraturöversikten syfte. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller 

engelska och publicerade mellan åren 2004–2019. Vetenskapliga originalartiklar som var 

peer-reviewed, publicerade i en vetenskaplig tidskrift och etiskt godkända inkluderades. 

Artiklarnas deltagare var legitimerade sjuksköterskor, den palliativa vården ska ha utförts 

inom sluten hälso- sjukvård. Sjuksköterskor som arbetade med barn eller hospice 

exkluderades. Utöver det gjordes ingen exklusion angående ålder, erfarenhet, geografiskt 

område, metoddesign, forskningsdesign eller vilken fas de palliativa patienterna var i. 

Artiklar som godkänts vid relevans- och kvalitetsbedömningen inkluderades.  

 

Tabell 1. Presentation av datasökning. 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsning Antal 

träffar 

Urval* 

1 

Urval* 

2 

Urval* 

3 

Urval* 

4 

Urval* 

5 

Cinahl 

2019-01-28 

((MH "Terminal Care") OR (MH 

"Palliative Care")) AND ((MH 

"Nurse Attitudes") OR (MH 

"Nursing Role")) AND hospital* 

Peer reviewed 

Engelska & 

svenska 

Årtal 2004–2019 

261 261 82 27 10 7 

Cinahl 

2019-01-28 

(MH "Palliative Care") AND (MH 

"Nursing Staff, Hospital") AND 

(MH "Nurse-Patient Relations") 

Peer reviewed 

Engelska & 

svenska 

Årtal 2004–2019 

27 27 13 4 1 1 

Cinahl 

2019-01-28 

(MH "Terminal Care") AND (MH 

"Nurse Attitudes") AND (MH 

"Registered Nurses") 

Peer reviewed 

Engelska & 

svenska 

Årtal 2004–2019 

58 58 20 7 1 1 

PubMed 

2019-01-28 

(("Terminal Care"[Mesh]) AND 

"Nursing Staff, Hospital"[Mesh]) 

AND "Nurse-Patient 

Relations"[Mesh]  

Engelska & 

svenska 

Årtal 2004–2019 

86 86 33 13 5 2 

Manuell 

sökning 

       
2 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, Urval 4: 

Artiklarna som kvalitet bedöms, Urval 5: valda artiklar 
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Litteratursökning 
Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. Syftet delades in i tre meningsbärande 

enheter: Sjuksköterskans erfarenhet, palliativ vård och sluten hälso- och sjukvård. Palliativ 

vård översattes till “terminal care” och “palliative care”. Sjuksköterskans erfarenhet 

översattes till “Nurse attitudes”, “Nursing role”, “Registered Nurses” och “Nurse-patient 

relations”. Sluten hälso- och sjukvård översattes till “nursing staff, hospital” och “Hospital”. 

De olika sökorden anpassades efter databasernas terminologi. I Cinahl användes Cinahl 

Headings och i Pubmed användes MeSH termer. Vid avsaknad av term för önskat ord 

användes fritextsökning. Termerna kombinerades med AND och OR i form av boolesk 

söklogik. Boolesk söklogik är att AND och OR kombineras för att motsvara ett syfte 

(Östlundh, 2017, s.72). Två artiklar hittades genom granskning av referenslistor. Metoden är 

en typ av manuell sökteknik (Forsberg & Wengström, 2013, s.74). Artiklarna hämtades från 

Pubmed och manuell sökteknik kontrollerades mot UlrichsWeb för att säkerställa att 

artiklarna var peer-reviewed. Sökvägar redovisas i Tabell 1.  

Urval, relevans- och kvalitetsbedömning 
Urvalsprocessen av inkluderade artiklar bestod av fyra steg. Initialt lästes artiklarnas 

rubriker, de som var av intresse mot syftet sparades. Vidare lästes samtliga abstrakt där 

artiklar valdes om inklusionskriterier och syfte passade mot litteraturöversikten. Fortsatt 

lästes hela artiklar där aktuella artiklar valdes ut. Efter relevansbedömning kvarstod 17 

artiklar för kvalitetsbedömning.  

 

Artiklarna bedömdes utifrån Fribergs (2017, s.187–188) granskningsfrågor. Artiklarna 

granskades med antingen kvalitativa eller kvantitativa granskningsfrågor. De olika frågorna 

tilldelades 1 poäng, däremot frågorna gällande syfte, metod och resultat tilldelas 1 extra 

poäng vardera då det ansågs mer relevanta mot en litteraturöversikt. Det resulterade i att 

maxpoängen för en artikel kunde bli 16 poäng vid kvantitativ bedömning och 17 poäng vid 

kvalitativ bedömning. Artiklar med över 10 poäng (kvalitativ) och 9 poäng (kvantitativ) 

inkluderades i studien vilket resulterade i 13 stycken. Inkluderade artiklar redovisas i Bilaga 

1. Artiklarna som var av mixad metod genomgick både en kvalitativ och en kvantitativ 

granskning. 
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Analys 
Analysprocessen genomfördes efter Fribergs (2017, s.148–150) steg för en integrativ översikt. 

Artiklarna numrerades och lästes individuellt. En sammanställning av varje artikel gjordes 

enskilt av litteraturöversiktens författare för att minska risken för feltolkningar. En 

översiktstabell skapades, se Bilaga 1. Återigen lästes artiklarna och understrykningar gjordes 

för att identifiera aktuella delar mot syftet. Understrykningar diskuterades, översattes till 

svenska och kondenserades till en eller två meningar. Meningsenheterna sorterades i olika 

grupper som senare fick olika ämnesord i ett dokument. För en fortsatt kontroll över 

meningsenheternas ursprung, sattes en ”taggning” med artikelnumret framför varje 

meningsenhet i dokumentet. Likheter och skillnader i ämnesorden diskuterades och 

jämfördes. Liknande ämnesord blev tilldelade samma färg. De olika färgerna sorterades och 

ett övergripande tema diskuterades fram. Temana sammanställdes i en text som bildade 

resultatdelen. Figur 1 visar exempel på hur ett av de två temana framkom. 

 

Figur 1. Exempel på analysprocess för ”Vårdmiljöns betydelse”. Ämnesord diskuterades fram till sub-teman där 

ett övergripande tema föll ut.   

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som inkluderades hade som krav att vara etiskt godkända. Polit och Beck (2017, 

s.137) beskriver att när en studie är etiskt godkänd skyddas mänskliga rättigheter. Det fanns 

en medvetenhet om den egna förförståelsen, som diskuterades och har försökts åsidosättas 

under processens gång. Artiklarnas resultat har bearbetats försiktigt för att minska risken för 

feltolkning. Liknande tankegångar har applicerats vid översättning från engelska till 

Vårdmiljöns  
betydelse

Organisationens 
förutsättningar

Avsaknad av tid

Arbetsbörda

Skifta mellan vårdformer

Betydelsen av kunskap och 
erfarenhet

utbildning

Egan tankar

Mentorskap och stöd av 
kollegor

Dela tankar med kollegor

Mentorskap

Stöd hos mer erfarna 
kollegor
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svenska. Engelska fraser som saknade adekvat svensk översättning valdes därför att inte 

översättas.  

Resultat  
Analysen gav ett resultat där två huvudteman framgick, “Vårdmiljöns betydelse” och 

“Personlig påverkan”. Temana arbetades fram utifrån 13 artiklar, 12 kvalitativa och 1 mixad 

metod. Artiklarnas ursprung var: Australien, England, Hong Kong, Norge, Nya Zeeland, 

Skottland, Spanien, Sverige och USA. Nedan presenteras de olika temana och sub-teman i en 

Figur 2. 

 

Figur 2. Sammanställning av resultatets teman.  

Vårdmiljöns betydelse 
För att sjuksköterskan skulle klara att hantera mötet med den palliativa vården krävdes en 

miljö där sjuksköterskor kunde finna stöd från kollegor. Vid avsaknad av tidigare 

erfarenheter av palliativa möten önskades det utbildning och möjlighet till reflektion med 

erfarna kollegor. 

  

Betydelsen av kunskap och erfarenhet 

Sjuksköterskor kände sig oförberedd i vad palliativ vård innebar (Anderson, Kent & Owens, 

2015; Andersson, Salickiene & Rosengren, 2015). Johansson och Lindahl (2012) visade att det 

fanns en avsaknad av kunskap om hur palliativa situationer borde hanteras. Avsaknaden 

kunde vara bristande erfarenhet och insikt om att smärtlindring inte alltid är möjligt i det 

palliativa förloppet (Pennbrant, Tomaszewska & Lorentzson Penttilä, 2015). Det beskrevs att 

okunskap kring palliativa situationer ledde till en osäkerhet i rollen som sjuksköterska, 

speciellt hos oerfarna sjuksköterskor (Andersson et al., 2015; Pennbrant et al., 2015). 

Vårdmiljöns betydelse

• Betydelsen av kunskap och 
erfarenhet

• Mentorskap och stöd av kollegor

• Organisationens förutsättningar

Personlig påverkan

• Balans mellan närhet och distans 

• När lidandet lindras

• Tankar om den egna döden
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Andersson et al. (2015) fann att oerfarna sjuksköterskor med mindre än 2 års erfarenhet 

upplevde att okunskapen gav upphov till ångestkänslor. Vidare visades att sjuksköterskors 

osäkerhet i professionen resulterade i att mötet och den guidning som patienter och 

närstående behövde genom den palliativa processen försvårades. Bristande kunskap om att 

prata om döden och existentiella frågor skapade en frustration hos sjuksköterskor som 

minskade säkerheten i sin profession (ibid.). Drygt en tredjedel (36,2%, n=50) önskade mer 

utbildning i att “hantera sina egna känslor kring existentiella frågor” (Arantzamendi, Addington-

Hall, Saracibar & Richardson, 2012). Utöver utbildning av sina egna känslor önskades mer 

lärande kring frågor: “att ge emotionellt stöd” (61,2%, n=85) och “hantering av svåra frågor från 

patienten” (57,3%, n=82) (ibid.). 

  

För att utveckla kunskaper om palliativ vård krävdes inte bara utbildning, utan 

även livserfarenheter (Johansson & Lindahl, 2012). För att hantera den palliativa vården 

krävdes många möten och tid för att lära sig hantera palliativa situationer (Pennbrant et al., 

2015). 

Mentorskap och stöd av kollegor 

En annan typ av lärande var att ha ett nära samarbete med erfarna kollegor. Det kunde vara 

mentorskap och avsatt tid för att diskutera om svåra patientfall som uppstått (Anderson et 

al., 2015; Andersson et al., 2015; Pennbrant et al., 2015). Ett mentorskap var speciellt viktigt 

för sjuksköterskor med lite erfarenhet inom palliativ vård (Pennbrant et al., 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev att deras sätt att vårda palliativa patienter ändrats över tid, genom 

att lära av sina egna “misstag”, lära av kollegor och genom en ökad självsäkerhet i rollen 

som sjuksköterska (Holms, Milligan & Kydd, 2014; Hopkinson, Hallett & Luker, 2005; 

Pennbrant et al., 2015). 

  

Pennbrant et al. (2015) visade att sjuksköterskor ansåg det viktigt med möjlighet till att dela 

tankar, känslor och erfarenheter med kollegor. Att ha möjligheten till kollegialt stöd ansågs 

som en säkerhet dit sjuksköterskan kunde vända sig till för att dela sina tankar och 

erfarenheter (ibid.). Det blev viktigare vid påtagliga palliativa situationer, en sjuksköterska 

uttryckte det som: “there is more of a need to talk to one's colleagues instead …. Then there 

is perhaps, if one works with broken legs the whole time …” (Johansson & Lindahl, 2012, s. 
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2039). Att arbeta i team gav sjuksköterskor stöd i allt från beslutsfattande om patienters vård 

till stöttning av sina egna känslor (Hopkinson et al., 2005; Johansson & Lindahl, 2012; 

Pennbrant et al., 2015). Anderson et al. (2015) visade i sin studie att när sjuksköterskan var en 

del av ett team resulterade det i positiva erfarenheter, bland annat känslan av att inte vara 

ensam i situationen. Avsaknad av ett stöttande team beskrevs som stressigt och påfrestande 

(ibid). 

Organisationens förutsättningar 

Att arbeta med palliativa patienter på avdelningar där även kurativ behandling genomfördes 

kunde skapa både positiva och negativa erfarenheter (Johansson & Lindahl, 2012). Det 

positiva med att arbeta med båda vårdformerna var att livet och döden ansågs som en 

naturlig del av sjuksköterskans vardag. De negativa aspekterna var att sjuksköterskan kände 

sig fysiskt och spirituellt delad (ibid.). Andersson et al. (2015) visade att sjuksköterskor 

upplevde en ansträngande arbetsbörda då arbetet skiftade mellan palliativ och kurativ 

vårdform. En sjuksköterska beskrev bördan som påfrestande på gränsen till omänskligt 

(ibid.). 

  

Något som kunde påverka sjuksköterskors erfarenhet av att vårda palliativt var vilken tid 

som gavs till arbetet (Holms et al., 2014). En sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning 

uppskattade den höga bemanningen som gjorde att det fanns mer tid till att vårda patient 

och närstående (Holms et al., 2014). De framgick även att sjuksköterskor på samma 

avdelning tyckte att den stressiga miljön på en intensivvårdsavdelning inte var den optimala 

för att vårda palliativt (ibid.). Sjuksköterskor på en kirurgavdelning hade liknande 

erfarenheter om att miljön inte var den bästa för palliativ vård. Sjuksköterskor framhävde 

frustration att patienter med kurativ behandling prioriterades vilket ledde till mindre tid åt 

palliativa patienter (Andersson et al., 2015). Johansson och Lindahl (2012) visade att 

palliativa patienter på en akut- medicin- och kirurgavdelning krävde mer tid och när tiden 

inte gavs påverkades sjuksköterskan av känslor som stress och missnöje. För att motverka 

stressen hade akut- medicin- och kirurgavdelningen avsatta rum för palliativ vård vilket 

sjuksköterskorna påpekade skapade en känsla av harmoni och säkerhet i deras roll (ibid.). 

Sjuksköterskor på de olika avdelningarna uttryckte en önskan om en mer anpassad miljö för 

palliativa patienter (Andersson et al., 2015; Johansson & Lindahl, 2012). “ ... I wish there were 
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a group that would just care for palliative patients, someone who had that responsibility … 

to give the best of care …” (Andersson et al., 2015, s. 147) 

Personlig påverkan 
Mötet med den palliativa patienten och närstående medförde att sjuksköterskan mötte frågor 

om livet, döden och existentiella frågor. Frågorna och situationerna kunde vara en 

påfrestning på sjuksköterskan. Påfrestningen ökade om sjuksköterskan kunde identifiera sig 

med patienten och berodde även på hur involverad sjuksköterskan var med patienten. 

Balans mellan närhet och distans 

Den emotionella involveringen och känslomässiga påfrestningen ökade då sjuksköterskan 

kunde identifiera sig med patienten (Pennbrant et al., 2015; Velarde-García et al., 2016). Det 

kunde vara att sjuksköterskan hade liknande bakgrund, ålder eller familjesituation (ibid.). 

“One of my patients had one little baby. That was really tough, because I am a mother 

myself” (Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie, 2015, s. 7). En svårighet var att separera egna 

tankar och känslor från patientens och närståendes (Pennbrant et al., 2015). För att relationen 

inte skulle påverka det dagliga arbetet på avdelningen krävdes en balans mellan närhet och 

distans (Johansson & Lindahl, 2012). Hopkinson et al. (2005) visade att balansen var svår att 

hantera, för involverad skapade en stress samtidigt som andra patienter blev 

bortprioriterade. En för distanserad relation försvårade möjligheten att ge stöd, empati och 

omtanke (ibid). Att särskilja privatliv och profession i en utsatt vårdform kunde vara svårt 

(Johansson & Lindahl, 2012). Pennbrant et al. (2015) visade att det kunde medföra att arbetet 

följde med hem och påverkade det privata livet. Sjuksköterskor beskrev att mötet i den 

palliativa vården inte enbart skapade psykiska påfrestningar utan kunde även ge 

sömnsvårigheter (Anderson et al., 2015; Mak, Chiang & Chui, 2013). En positiv aspekt av att 

identifiera med patienten var att sjuksköterskor empati till patienten ökade (Velarde-García 

et al., 2016). 

 

Något som var avgörande för hur sjuksköterskor reagerade i mötet med patienten var 

beroende av hur lång tid patienten var inlagd (Namasivayam, Orb & O’Connor, 2005; 

Velarde-García et al., 2016). Patientens ålder hade en påverkan på hur sjuksköterskor 

reagerade, att vårda yngre patienter skapade en större fysisk och psykisk påfrestning 
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(Andersson et al., 2015; Mak et al., 2013; Pennbrant et al., 2015;Tornøe et al., 2015). Då en 

äldre patient vårdades palliativt ansågs det som en mer naturlig process jämfört med yngre 

patienter. “ ... it is against the law of life that a young person should die, it bothers me, it 

makes me feel sorry, painful for me, as if something has been interrupted … ”(Velarde-

García et al., 2016, s. 7). 

  

Det medicinska tillståndet hos patienten hade en påverkan på hur sjuksköterskor reagerade, 

kroniska förlopp och långsamma palliativa processer var lättare att hantera (Velarde-García 

et al., 2016). Att se att vården inte längre gav effekt gjorde att sjuksköterskan kunde 

förbereda sig på att döden var nära (King & Thomas, 2013).  Om förloppet gick snabbt 

orsakade det en större påverkan på alla inblandade, inklusive sjuksköterskan (King & 

Thomas, 2013; Mak et al., 2013). 

Att lindra lindande 

När patientens behov inte kunde tillgodoses, skapades missnöje och stress hos 

sjuksköterskor (Pennbrant et al., 2015; Tornøe et al., 2015). Liknande emotionell påfrestning 

skapades när sjuksköterskor kände att de inte kunde tillgodose patientens och närståendes 

önskemål (King & Thomas, 2013). “It’s very hard for us to accept that we can’t solve peoples 

suffering!” (Tornøe et al., 2015, s. 8). Att som sjuksköterska se att vården inte räckte till och 

att patienten led skapade en känsla av att arbetet sjuksköterskan gjort inte varit tillräckligt 

bra (ibid.). Trots negativa känslor som kunde uppstå vid palliativ vård beskrev 

sjuksköterskor det som en ära och ett privilegium att vårda människor inför döden (Bloomer, 

Endacott, O’Connor & Cross 2013; Holms et al., 2014; Johansson & Lindahl, 2012; 

Namasivayam et al., 2005). Många av de positiva känslorna kom då patienter och närstående 

uttryckte tacksamhet till sjuksköterskorna (Johansson & Lindahl, 2012; Pennbrant et al., 

2015). Det växlande känslospelet mellan positiva och negativa känslor beskrevs av en 

sjuksköterska: 

“I’m very happy to be working in palliative care. Even though it can sometimes be very 

difficult to bear, I do love my work. It can be hard, but it also gives me a lot in return. It really 

does … ” (Pennbrant et al., 2015, s.102). 

  

En av de positiva erfarenheterna var den tacksamhet som uttrycktes när patient och 

närstående hade uppnått belåtenhet och hittat en inre frid i situationen (Anderson, et al., 
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2015; King & Thomas, 2013). En bra kontakt med patient och närstående ledde till en relation 

som resulterade i att sjuksköterskor inte bara gav vård utan även fick tillbaka stöd och 

bekräftelse (Hopkinson et al., 2005). Om patient och närstående kände sig harmoniska och 

rofyllda i sin situation av att vara nära döden, avspeglades det positivt på sjuksköterskan 

som upplevde det belönande och meningsfullt (Tornøe et al., 2015). 

Tankar om den egna döden  

Anderson et al. (2015) beskrev att mötet med palliativa patienter kunde leda till en ökad 

medvetenhet om sin egen mortalitet. Det kunde påverka sjuksköterskans inställning till sitt 

eget liv och inställningen till vård i livets slutskede (Anderson et al., 2015; Mak et al., 2013). 

En sjuksköterska bokade tid för läkarundersökning, några skrev testamente, medan andra 

pratade med familjen om hur de vill vårdas i livets slutskede (ibid.). Bloomer et al. (2013) 

visade att det fanns en motvilja hos sjuksköterskor att vårda palliativa patienter och att det 

väckte emotionella känslor. De emotionella känslorna ansågs normala men att känslorna som 

den palliativa vården skapade stannade kvar hos sjuksköterskan en längre tid (ibid.). 

 

Att prata om döden skapade existentiella frågor för sjuksköterskan som kunde leda till 

ångest (Pennbrant et al., 2015). När patienten och närstående delade med sig av sina inre 

tankar och känslor om livet och döden blev det en emotionell påfrestning som var 

energikrävande för sjuksköterskan (Tornøe et al., 2015). I studien av Andersson et al. (2015) 

beskrev en sjuksköterska att om den emotionella bördan hanterades, ledde det till en 

förbättrad självuppfattning, livserfarenhet och personlig utveckling. Det var däremot 

vanligare att sjuksköterskor inte var bekväma i att skapa relationer som kunde innebära att 

prata om döden och existentiella frågor, istället undveks situationer som kunde leda till 

samtalen (Pennbrant et al., 2015; Tornøe et al., 2015). Äldre sjuksköterskor var mer villiga att 

tillgodose patientens spirituella och existentiella behov jämfört med yngre (Tornøe et al., 

2015). En anledning till det var mer erfarenhet, både i livet och yrkesmässigt (ibid.). En 

sjuksköterska menade att vara närvarande vid palliativ vård krävde en emotionell mognad 

som ökade genom sjuksköterskans erfarenhet i sin profession (Pennbrant et al., 2015). En 

sjuksköterska uttryckte sig: “You have to come to terms with your own thoughts and 

feelings about your own vulnerability to endure working here over time. It’s a demanding 

job! Not all nurses are cut out to care for the dying!” (Tornøe et al., 2015, s. 8) 
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Diskussion  

Metoddiskussion 
Vid uppstarten av arbetet diskuterades två val, att utforma en egen studie eller att göra en 

litteraturöversikt. Det ansågs att en egen studie skulle bli liten, och därmed svårt att 

applicera resultatet i en större kontext. 

 

En tidsram på 15 år (2004–2019) valdes då erfarenheten av palliativa möten inte ansågs ha 

förändrats under de senaste åren men att det ändå var relevant att granska ny forskning. Det 

kontrollerades genom att en helikopter-sökning för området med tio års spann genomfördes 

och resultatet i de artiklarna visade liknande fynd som vid avgränsning på 15 år. Det stärkte 

antagandet att forskningsområdet inte utvecklats nämnvärt den senaste tiden. Artiklar med 

sjuksköterskor som arbetade på hospice exkluderades, då det ansågs att sjuksköterskor som 

arbetade på hospice var mer förberedda att möta palliativa patienter och fokuserar endast på 

den vårdformen, till skillnad från sjuksköterskor inom övrig sluten hälso- sjukvård. 

Sjuksköterskor som arbetade med palliativa barn exkluderades av samma anledning. Inga 

exklusioner gjordes angående den psykiatriska slutenvården men inga artiklar hittades 

innefattade den vårdformen. 

 

Inga exklusioner gjordes angående vilken palliativ fas patienten befann sig i för att få en bred 

bild av det hela förloppet. Flera av artiklarna specificerade inte vilken fas patienterna var i, 

det medförde att de artiklarna inte kunde inkluderas. Att exkludera tidigare faser av 

palliativa förloppet kunde både försumma bra artiklar men även bagatellisera 

sjuksköterskors erfarenheter om att möta palliativa patienter tidigare skeden. Majoriteten av 

artiklarna fokuserade på vård i livets slutskede, vilket kunde bero på att sjuksköterskorna 

påverkades i större utsträckning i det senare skedet och att mer forskning fokuserats på 

området. 

 

Det engelska och svenska språket behärskades och valdes som inklusionskriterier. Det fanns 

en insikt om begränsning av den engelska kunskapen. Bristande engelskkunskap kunde leda 

till feltolkningar av analyserad data och att grupper beskrivs nedlåtande (Kjellström, 2015, 
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s.85–86). För att inte använda en nedlåtande beskrivning av personer inom palliativ vård 

diskuterades ordval. "Palliativa patienter" valdes då litteraturöversikten hade ett 

sjuksköterskeperspektiv. En begränsning i det engelska språket kunde också medföra att 

artiklarnas resultat feltolkades. För att minska risken till feltolkning användes engelska 

lexikon i kombination med diskussioner om vad meningar eller ord hade för betydelse. 

Under analysens process översattes inte fraser eller ord som inte hade adekvat svensk 

översättning. Det för att inte feltolka innebörden av innehållet.   

 

Artiklarnas geografiska ursprung kunde medföra att vården och samhällsstrukturen såg 

olika ut. Men litteraturöversiktens syfte fokuserade utifrån sjuksköterskans perspektiv och 

därmed är det sjuksköterskan som individ som är en skillnad på hur erfarenheter upplevdes. 

I ett mångkulturellt samhälle blir då den geografiska spridningen på artiklarnas ursprung 

mindre relevant och applicerbart därefter.   

 

Polit och Beck (2012, s.100–101) beskriver Cinahl som en sökmotor för 

omvårdnadsvetenskap. Sjuksköterskans arbetsområde är omvårdnad och det förklarade 

varför flest relevanta artiklar hittades där. Vidare gjordes sökningar i Pubmed där träffbilden 

blev mindre och gav färre relevanta träffar. Sökningarna i de två databaserna gav flertalet 

dubbletter av relevanta artiklar. Det ansågs positivt och tolkades som att en mättnad av 

ämnet uppnåtts, samt att sökkombinationer anpassats mot syftet. Kombinationen av 

sökorden som användes gav relativt stora träffar. Efter genomgång av artiklar exkluderades 

flertalet artiklar på grund av inklusions- och exklusionskriterier. Att använda många 

inklusions- och exklusionskriterier ledde till att få sökningar behövde genomföras, men att 

varje sökning blev stor i antalet träffar. Sökorden arbetades fram genom att orden översattes 

och kontrollerades mot databasernas beskrivningar. Kvalitetsgranskningen gjordes enskilt 

för att få en individuell uppfattning och infallsvinklar från två perspektiv. 

Kvalitetsgranskningen genomfördes utifrån Fribergs (2017, s.187–188) granskningsfrågor 

eftersom tidigare kunskap i den strukturen ansågs vara en fördel jämfört med att använda en 

ny granskningsmall. En modifiering av poängsättningen av gransknings-frågorna gjordes, 

alla frågor blev tilldelade varsitt poäng. Då alla artiklar fick liknande poäng oavsett relevans 
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mot syftet tilldelades ett extra poäng i frågor rörande syfte, metod och resultat. Det 

resulterade i att mer relevanta artiklar fick en mer rättvis poängsättning.  

 

Under analysen ansågs det viktigt att lägga förförståelsen åt sidan. För att minska 

förförståelsens påverkan, diskuterades tankar om palliativ vård. Det gjorde att den enes 

förförståelse kunde ifrågasättas av den andre. Vidare analyserades artiklarna enskilt för att få 

två perspektiv av artiklarnas innehåll och därmed försöka minska förförståelsens påverkan. 

Att helt frångå är svårt, men genom processen har den utmanats. Majoriteten av artiklarna 

visade tydligt ett etiskt resonemang och var etiskt godkända av en kommitté. Artiklarna utan 

ett tydligt etiskt resonemang eller godkännande kontrollerades utifrån tidskriften den 

publicerats i. Varvid tidskrifternas stadgar visade att endast etiskt godkända artiklar 

publiceras.   

 

Kvalitativa studier ämnar att komma nära individen och beskriva tankar och känslor 

(Mauthner, Birch, Jessop, & Miller, 2002, s.10–11; Polit & Beck, 2012, s.53). Syftet i 

litteraturöversikten medförde att fler kvalitativa än kvantitativa artiklar blev aktuella. 

Däremot inkluderades en mixad metod där kvantitativa data var av intresse. Kvantitativ 

data möjliggör ett mer övergripande resultat över ett område (Polit & Beck, 2012, s.53). Det 

fanns medvetenhet om att försöka motverka en ojämn fördelning av artiklarna. De artiklar 

som användes i mindre utsträckning hade smalare perspektiv men ändå var av betydelse. 

Artiklar som användes i stor utsträckning hade breda resultat vilket resulterade i att de 

refererades i dubbel eller trippel referenser.  

 

Erfarenhet har inte definierats i bakgrunden då det ansågs att erfarenhet kunde ha olika 

betydelse för olika individer. Det ansågs därför att det inte gick att särskilja de olika typerna 

av erfarenhet individerna pratar om, varvid ingen definition kunde fastställas. 

Litteraturöversikten har inkluderade allt som tolkats som erfarenheter utan att kunna visa på 

vilken typ av erfarenhet som avses.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visade att palliativa möten skapade en stor påfrestning hos sjuksköterskor. 

Påfrestningen kunde vara i form av stress, tankar kring sin egen existens eller starka 
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känslomässiga reaktioner. Hur en sjuksköterska hanterade känslorna berodde på tidigare 

erfarenhet av palliativ situationer och det stöd som gavs från kollegor och organisationen. 

När stödet fanns och sjuksköterskor såg att patientens lidande lindrades beskrevs palliativ 

vård som en vårdform som gav mycket tillbaka i form av tacksamhet.  

  

Resultatet visade att bristande kunskap vid palliativa möten kunde skapa en osäkerhet i 

rollen som sjuksköterska. Den kunskap som saknades handlade om smärtlindring och att 

prata om existentiella frågor. Det visades att oerfarna sjuksköterskor påverkades i större 

utsträckning av mötet jämfört med mer erfarna sjuksköterskor. I studien av McMillen (2007) 

stärks det då sjuksköterskor beskrev att erfarenhet gjorde att synen på palliativ vård 

förändrades. Mer erfarna sjuksköterskor kunde enklare se en fördel i att avbryta 

livsförlängande behandling medan de mer oerfarna sjuksköterskorna såg den avbrutna 

behandlingen som att dödsögonblicket kom närmare (ibid.). Croxon, Deravin och Anderson 

(2017) visade att kunskap och erfarenhet hade en påverkan hos sjuksköterskan. Studien 

innefattade nyutexaminerade sjuksköterskor som beskrev bristande kunskap i det palliativa 

förloppet, speciellt inom området angående kommunikation (ibid.).  Resultatet visade att 

konsekvenserna av sjuksköterskornas osäkerhet ledde till svårigheter att möta och guida 

patienter och närstående. Halldórsdóttirs (1996) omvårdnadsteori borde gå att implementera 

i situationen kring sjuksköterskors osäkerhet. Halldórsdóttir menar att sjuksköterskans 

kompetens har en avgörande roll i mötet med patienten. En del av kompetensen innebär att 

sjuksköterskan ska känna sig säker i sin profession (ibid.). Som resultatet visade påverkas 

den professionella säkerheten efter kunskapsnivå och erfarenhet. Vilket i sin tur medförde 

att den påverkade sjuksköterskans möjlighet till att skapa relationer med patienten. 

Osäkerheten och kunskapsbristen hos sjuksköterskorna blir då enligt Halldórsdóttirs (1996) 

omvårdnadsteori en bidragande faktor till att relationen mellan sjuksköterska och patient 

blir icke-vårdande, som en uppbyggd mur mellan parterna. En ökad kunskapsnivå och 

erfarenhet möjliggjorde att en vårdande relation kan byggas, eller som Halldórsdóttir 

beskriver det: en bro mellan sjuksköterska och patient. Ett exempel på när ökad kunskap 

möjliggjorde en bättre relation visade Gerow et al. (2009) i deras studie. En sjuksköterska 

som var ensam på avdelningen att kunna teckenspråk, använde sin specifika kunskap till att 
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skapa en bro till en inlagd palliativ patient med nedsatt hörselförmåga. Kommunikationen 

skapade en stark relation som de båda växte i.   

 

För att utveckla erfarenhet inom palliativ vård visade resultatet att det krävs tid, flera möten 

med palliativa patienter och att sjuksköterskan samtidigt utvecklar sin egen livserfarenhet. I 

studien av Huang, Chen och Chiang (2016) framkom det att sjuksköterskor måste möta sina 

personliga känslor och tankar kring döden för att hjälpa patienten på bästa sätt. I studien av 

Bergdahl, Wikström och Andershed (2007) beskrev “expert-sjuksköterskor” att det krävs 

lång erfarenhet av palliativa situationer för att sjuksköterskan ska kunna utveckla sin 

intuition. För att möta palliativ vård på ett bra sätt beskrev “expert- sjuksköterskorna” att det 

behövdes en säkerhet i sin personlighet och profession. När det fanns möjliggjordes det att 

sjuksköterskor kunde anpassa vården efter patientens unika behov. “Expert 

sjuksköterskorna” tyckte att säkerheten bäst utvecklades i kliniska situationer. Croxon et al. 

(2017) visade en liknande företeelse ur nyexaminerade sjuksköterskors perspektiv. Likt 

“expert-sjuksköterskorna” beskrev de nyexaminerade sjuksköterskorna att vårda palliativt 

bäst utvecklades via kliniska erfarenheter. Nyutexaminerade sjuksköterskor påstod att det 

fanns en grundläggande kunskap om vad palliativ vård innebar, men att de saknades en 

säkerhet i sig själv för att möta den palliativa vården. De framhävde att den svåraste 

aspekten var kommunikationen mellan patienter och framförallt närstående. Återigen kan 

fynden återkopplas till Halldórsdóttir omvårdnadsteori om att kompetensen är avgörande 

om relationen blir en bro eller en mur. Kompetensen i den här situationen blev förmågan att 

behärska kommunikationen. En god kommunikativ förmåga underlättar att skapa en bro 

medan bristande förmåga försvårar möjligheten.   

 

Relaterat till den bristande kunskapen som sjuksköterskor beskrev visade resultatet att det 

fanns en önskan om mer utbildning för att möta palliativa patienter. Det beskrevs som en 

önskan om utbildning “i att möta sina egna tankar” och i ”att möta patientens tankar”. 

Vidare visade resultatet att mentorskap sågs som en bra lärandemetod. Gerow et al. (2009) 

stärkte åsikten om mentorskap som lärandemetod. En sjuksköterska som hade haft ett 

mentorskap i början av sina möten med palliativ vård upplevde stödet som positivt. Det 
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resulterade i goda erfarenheter av palliativa situationer, vilket underlättade även det egna 

hanterandet av känslor kring den palliativa vården (ibid.). 

 

Resultatet visade att det kollegiala stödet inte bara behövde vara ett mentorskap. Det 

handlade även om möjlighet till ventilering av sina tankar om svåra situationer. Det 

framgick att ha stöd i beslutfattande och av egna tankar och känslor var en viktig del i den 

palliativa vården. Liknande fynd visade även studien av Antony, George och Jose (2018), att 

sjuksköterskor som fick stöd i sina egna tankar och känslor i svåra palliativa situationer 

upplevde minskad stress och psykisk påverkan. Gerow et al. (2009) beskrev att det kollegiala 

stödet var av betydelse för sjuksköterskans erfarenhet av en situation. När ett stödjande 

teamarbete inte fanns kunde det leda till en traumatisk upplevelse, däremot vid ett stöttande 

teamarbete fick sjuksköterskan positiva känslor av palliativ vård (ibid.). Hui et al. (2018) 

visade en fördel av att följa den tidigare nämnda hörnstenen inom palliativ vård, teamarbete, 

där en ensam profession inte kan tillgodose behoven i den palliativa vården (ibid.). 

 

Genom att identifiera sig med den palliativa patienten skapades en starkare möjlighet att se 

patientens lidande, men samtidigt ökade intensiteten av känslor och tankar när patienten 

dog (Gerow et al., 2009). Resultatet i litteraturöversikten visade att balansen kunde vara svår 

att hantera. Vid ett distanserat förhållningssätt försvårades möjligheten att ge stöd, visa 

empati och omtanke. Att hitta balansen mellan närhet och distans borde gå att implementera 

mot Halldórsdóttirs omvårdadsteori. Om balansen mellan närhet och distans tenderar att bli 

nära, skapas en stark bro som ses positiv men kan resultera i känslomässiga påfrestningar 

hos sjuksköterskan. Blir relationen för distanserad skapas muren som leder till att patienten 

istället lider. Halldórsdóttirs omvårdandsteori menar att det är sjuksköterskans kompetens 

som avgör om en bro eller mur skapats. För att en oerfaren sjuksköterska ska kunna hantera 

balansen, skulle det tidigare nämnda mentorskapet vara till nytta. Mentorskap har nämnts 

som ett bra lärande i litteraturöversiktens resultat som stärks av Hale och Phillips (2019). I 

studien tydliggjordes fördelarna med mentorskap. Genom mentorskap kan en erfaren 

sjuksköterska guida en oerfaren genom svåra processer. Mentorerna i studien såg ett 

problemområde hos oerfarna sjuksköterskor, de såg en osäkerhet i den professionella rollen 

hos de oerfarna sjuksköterskorna. Mentorskapet kunde motverka osäkerheten genom att 
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skapa en trygghet hos sjuksköterskorna som efter en viss tid utvecklas till en ökad 

professionell säkerhet (Hale & Phillips 2019). Återkopplat till Halldórsdóttirs teori om att det 

är kompetensen som avgör hur en bro eller mur utvecklas skulle ett mentorskap kunna 

hjälpa oerfarna sjuksköterskor att uppnå en ökad kompetens och därmed enklare hantera 

närhet och distans i relationen med patienter.  

 

En av de palliativa hörnstenarna är närståendestöd som fokuserar på att den palliativa 

vården ska ge närstående stöd. Att närstående bekräftas ses som positivt både för närstående 

och patient (da Cruz Matos & da Silva Borges, 2018). Resultatet visade att när närstående 

kände en belåtenhet och hittat en inre frid avspeglades det till sjuksköterskan i form av 

tacksamhet som upplevdes stöttande för sjuksköterskan. En intressant analys är att 

implementera Halldórsdóttirs teori, ur ett sjuksköterskeperspektiv. Kanske är det så att den 

metaforiska bron eller muren även kan användas som modell för att identifiera hur 

sjuksköterskan påverkas av relationen med patienten. En sjuksköterska i studien av Gerow 

et al. (2009) beskrev att låta närstående berätta om patientens liv, och att som sjuksköterska 

intressera sig för patientens livshistoria, kunde en djupare relation skapas som bidrog till att 

både sjuksköterskan och den närstående fick "vård" av varandra.  

Slutsats 
För att sjuksköterskans erfarenheter av det palliativa mötet ska bli positivt och hanterbart 

krävs det att sjuksköterskan själv funnit en säkerhet i sin professionella roll. För att klara det 

behövs stöttning från kollegor, teamarbete och en stöttande organisation. Mer utbildning och 

forskning behövs angående hur sjuksköterskan upplever och hanterar möten med den 

palliativa patienten. Men då döden är ett laddat ämne, behöver sjuksköterskan själv komma 

till ro i sina tankar om vad döden innebär för sig själv. 
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mellan två världar.  

15/17 

King & Thomas 

2013. 

USA. 

Att undersöka förberedelserna av att 

vårda palliativa patienter hos 

sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 14 (0) Ostrukturerad intervju. 

  

Fenomenologisk 

Sjuksköterskorna beskrev att 

deras erfarenheter berodde på till 

vilken utsträckning de kunde 

lindra en patients lidande.  

12/17 



 

 

 

Mak, Chiang & 

Chui 

2013 

Hongkong 

Att undersöka erfarenheter och 

uppfattning hos sjuksköterskor som 

vårdar palliativa patienter och deras 

familjer på en akut medicin 

avdelning.   

Kvalitativ 15 (0) Semi strukturerade 

intervjuer 

 

Berättande 

innehållsanalys 

Brist på förberedelse inför 

patients död, Vad är döden för 

de själva, och coping strategier 

för att vårda döende patienter. 

15/17 

Namasivayam, 

Orb & O'Connor 

2005 

Australien 

Att undersöka den levda 

erfarenheten hos sjuksköterskor av 

att stötta familjer till palliativa 

patienter. 

Kvalitativ 7 (0) Ostrukturerade 

djupgående intervjuer 

med följdfrågor. 

Fenomenologisk analys 

Sjuksköterskor beskrev det som 

en resa som delades med 

närstående och att det väckte 

starka känslor hos 

sjuksköterskan. Teamarbete 

ansåg som en viktig faktor till att 

underlätta arbetet.  

11/17 

Pennbrant, 

Tomaszewska & 

Lorentzson 

Penttilä 

2015 

Sverige 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att jobba med 

patienter i palliativ vård på en 

onkologavdelning. 

Kvalitativ 6 (0) Ostrukturerad intervjuer 

 

Fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

När sjuksköterskan möter 

palliativa patienter och deras 

anhöriga kommer det vara en 

känslomässig utmaning vilket 

kan vara överväldigande om 

sjuksköterskan inte är mogen i 

sin profession. 

14/17 

Tornøe, Danbolt 

Kvigne & Sørlie 

2015 

Norge 

Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av spirituell och 

existentiell vård till palliativa 

patienter på ett allmänsjukhus. 

Kvalitativ 6 (0) Öppna frågor. intervjuer. 

 

Fenomenologisk 

Hermeneutik. 

Tre teman där existentiella 

spirituella perspektiv 

redovisades. Bland annat 

sjuksköterskors perspektiv om 

att palliativ vård väcker mycket 

frågor. 

11/17 



 

 

 

Velarde-Garc 

ía, Luengo González, 

González- Hervias, 

Cardenete-Reyes, 

Alvarado-Zambrano, 

& Palacios- 

2016 Spanien 

Att undersöka spanska 

sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda palliativa patienter som dött 

på en intensivvårdsavdelning. 

Kvalitativ 22 (0) Individuella 

ostrukturerade intervjuer 

& semi-strukturerad 

intervju 

 

Fenomenologisk 

Åldern på den döende patienten 

och det emotionella bandet som 

skapats påverkade 

sjuksköterskans erfarenheter av 

att vårda patienten. 

13/17 



 

 

 

 


