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Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ hemsjukvård är vård som ges när patienten lider av en livsförkortande 
sjukdom. I denna vård är det viktigt att tillgodose alla de behov som patienten har, fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella. När denna vård kan bedrivas i hemmet skapas en bättre 
livskvalitet hos patienten och närstående. Syfte: Att belysa sjuksköterskans upplevelser av 
att vårda personer i livets slutskede inom hemsjukvården. Metod: En litteraturöversikt har 
genomförts baserad på 13 vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskats och analyserats. 
Resultat: De tre teman som genom analysen framkom var Att återkommande uppleva lidande 
och död, Sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående och relationens effekt på lidandet och 
Vårdorganisationens inverkan på lidande. Faktorer som påverkade deras upplevelser var främst 
närstående, tidsbrist, bristande samarbete och när patienten avled. Diskussion: Samtliga 
huvudfynd från inkluderade studier går även att identifiera i tidigare forskning och 
litteratur. Att finna strategier för att hantera upprepade dödsfall är en lärande process. En 
tydlig kommunikation där alla parter blir hörda och ett samarbete där alla gör sin del, visade 
sig vara en återkommande faktor som bidrog till ett bättre mående hos sjuksköterskorna. 
Slutsats: Tid till reflektion, utrymme till relationsbyggande åtgärder och samarbete mellan 
alla inblandade parter skapar möjlighet att minska lidandet hos sjuksköterskan vilket i sin 
tur leder till minskat lidande hos patienten och dess närstående.  
 
Nyckelord: Hemsjukvård, Litteraturöversikt, Palliativ vård, Sjuksköterskor, Upplevelser 
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Introduktion 

I samband med en stigande ålder hos befolkningen världen över ökar även behovet av 

palliativ vård. Palliativ vård ges till patienter som lever med en livshotande sjukdom och 

syftar inte till att bota men att lindra sjukdomen och dess symtom, både fysiska, psykiska 

och existentiella (Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apòstolo, 2017). Den palliativa 

vården innefattar vård av patienten men också dennes närstående och genom att lindra alla 

parters lidande ökar förutsättningarna för att erhålla en så god livskvalitet som möjligt 

(Benkel, Molander & Wijk, s.17, 2016).  

Palliativ vård bedrivs överallt och Salisbury et al. (1999) studie visar att patienter som vårdas 

i livets slutskede i sitt eget hem har en högre livskvalitet och en bättre funktionell status. 

Vidare beskriver Sanso et al. (2015) att sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa 

hemsjukvården upplever en känsla av utmattning då det krävs mycket av de som vårdar för 

att finna en balans i att värna om patientens, dess närstående och sitt egna välmående.  

 

Bakgrund 

Palliativ vård 

Socialstyrelsen (2013) definierar palliativ vård som hälso- och sjukvård med syfte att lindra 

lidande och främja livskvaliteten hos personer med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. 

Inom detta begrepp innefattas inte bara vården av de fysiska behoven utan också de 

psykiska, sociala och existentiella behoven som patienten upplever, det ingår även ett 

organiserat stöd till närstående. World Health Organization:s (WHO, 2018) definition av 

palliativ vård är inom samma ramar men belyser att det krävs ett palliativt förhållningssätt. 

Detta kännetecknas av en helhetssyn där sjuksköterskan genom att stödja personen, oavsett 

ålder eller diagnos, ökar förutsättningarna för personen att leva värdigt med största möjliga 

välbefinnande till dess att personen avlider. Detta förhållningssätt bidrar till en palliativ vård 

med hög kvalitet. 
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Inom den palliativa vården beskriver Socialstyrelsen (2013) och World Health Organization 

(WHO, 2018) att vården syftar till att förebygga och lindra lidande. Detta genom att tidigt 

upptäcka fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov hos patienten, att analysera dessa 

och behandla de med samarbete inom vårdprofessionerna. 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver vidare att det finns fyra hörnstenar och två faser inom den 

palliativa vården. De fyra hörnstenarna är symtomlindring, samarbete, kommunikation och 

stöd. Symtomlindringen gäller alla de symtom som patienten behöver hjälp att hantera, de 

fysiska symtomen men också de psykiska, sociala och existentiella behoven. Den andra 

hörnstenen är samarbete. Samarbete mellan olika vårdprofessioner för att tillgodose alla 

behoven. Den tredje hörnstenen är kommunikation, som medel för att främja livskvalitet. 

Inom denna hörnsten är det inte enbart kommunikation till patienten utan dessutom till dess 

närstående och till andra vårdgivare. Den sista hörnstenen är stöd till patienten men också 

till de närstående, detta stöd innebär även en inbjudan till de närstående att delta i vården 

såväl som stöd efter patientens har avlidit. 

 

De två faserna som socialstyrelsen (2013) beskriver benämns som ”Tidig palliativ fas” 

och ”Sen palliativ fas”. Den tidiga fasen har ibland en tydlig start, kanske då personen får en 

diagnos som är livsförkortande men den kan också smyga på då syftet kanske är att bevaka 

om den livsförlängande behandlingen är den lämpligaste ur patientens synpunkt. Denna fas 

är ofta långdragen och har en flytande övergång till den sena palliativa fasen. Den sena 

palliativa fasen är ofta kort och kännetecknas av att döden finns inom en överskådlig framtid 

och de behandlingar som ha getts för att förlänga livet upphör för att ersättas av lindrande 

behandlingar.  

 

Hemsjukvård och sjuksköterskans roll  

Den palliativa vården bedrivs på olika ställen, när den ges till patienter i deras bostad kallas 

det hemsjukvård. Att få vara kvar i sitt hem trots en svår sjukdom kan upplevas som ett 
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positivt mål för de som vårdas, en studie visar att hemsjukvård är det bästa alternativet för 

att förbättra eller upprätthålla en god livskvalitet (Thomé, Dykes & Hallberg, 2003). 

Hemsjukvården utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och omfattar såväl 

medicinska insatser som omvårdnad (Socialstyrelsen, 2008). Vården ska inkludera fysiska, 

psykosociala, sociala och kognitiva dimensioner och bör således utformas utifrån varje 

patients individuella behov och önskningar (Thomé et al., 2003).  

 

Sjuksköterskans roll i vården av patienter som behandlas palliativt innefattar självständiga 

beslut som ökar möjligheten för patienten att förbättra eller bibehålla sin hälsa, där 

omvårdnaden är en central del. Omvårdnaden ska ges utifrån rådande kunskapsområde 

präglat av en humanistisk människosyn som gynnar det patientnära arbetet. Detta för att 

patienten enda fram till döden ska uppleva en så god livskvalitet som möjligt (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017). 

 

Det palliativa arbetets påverkan på sjuksköterskan  

När de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven inte tillfredsställs eller beaktas kan 

olika typer av lidande uppstå. Lidandet drabbar dock inte bara patienter och dess 

närstående, tidigare studier har visat att vårdandet av svårt sjuka patienter kan leda till ett 

lidande även hos sjuksköterskan (Parola et al., 2017; Peterson et al., 2010; Sanso et al., 2015). 

Det ställs höga krav på de som vårdar vilket också leder till att många har höga krav på sig 

själva. Trots att det finns en vilja att ge sina patienter en vård av högsta kvalitet så händer det 

att personalen misslyckas med detta på grund av tidsbrist eller okunskap och det i sin tur 

kan leda till en känsla av hjälplöshet och empatisk trötthet hos de som vårdar (Perry, 

Toffner, Merrick & Dalton, 2011).  Enligt Ventura, Burney, Brooker, Fletcher och Ricciardelli 

(2014) finns ett behov av stöd vid ångesthantering hos sjuksköterskorna som arbetar med 

personer som vårdas i livets slutskede. En annan studie beskriver att utöver de psykologiska 

aspekterna kan även en hög stressnivå hos sjuksköterskorna leda till fysiska besvär så som 

rygg- och huvudvärk samt högt blodtryck (McCourt, Power & Glackin, 2013).  
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Teoretisk utgångspunkt 

Katie Eriksson (1994, s.83–94) berättar att det finns tre olika former av lidande; livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Livslidandet speglar det lidande som är förknippat med en 

persons leverne, det kan till exempel handla om en livssituation med en hög stressnivå. 

Sjukdomslidandet är det lidande som orsakats av en sjukdom, det kan vara en fysisk smärta 

såväl som en känsla av ensamhet. Den sista formen av lidande, vårdlidandet, som också 

brukar kallas “det onödiga lidandet” uppstår till följd av en bristande vård. Eriksson (1994, 

s.83–94) förklarar hur denna form av lidande i de flesta fall beror på ett omedvetet 

handlande där det funnits brist på kunskap och reflektion hos de som vårdar. Samtliga 

former av lidande går att applicera på både patienternas och sjuksköterskornas liv och detta i 

synnerhet när vården sker i hemmet. Att som patient öppna sitt hem för en, till en början, 

främmande person kan vara känsligt. Likväl kan situationen upplevas utmanande för 

sjuksköterskan, att ha patienten och de närståendes hem som arbetsplats. 

 

Problemformulering 

I och med en stigande ålder hos befolkningen som leder till ett ökat behov av palliativ vård, 

ökar även behovet av kvalificerade sjuksköterskor. Att vårda patienter i deras hem när de 

befinner sig i livets slutskede kan vara påfrestande såväl fysiskt som psykiskt hos den som 

vårdar och det är därför viktigt att som sjuksköterska ta hänsyn till sina egna behov för att 

sedan kunna bemöta andras. En ökad förståelse för sjuksköterskornas upplevelser av att 

vårda patienter i livets slutskede, kan bidra till en betydande kunskap för sjuksköterskor i 

liknande sammanhang men också för patienter och dess närstående som får palliativ vård - 

en ömsesidig förståelse mellan parterna ger bättre förutsättningar till en god gemensam 

miljö. En ökad förståelse kan också bidra till att minska risken för att ett livslidande hos 

sjuksköterskorna leder till ett vårdlidande hos patienterna. 
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

personer i livets slutskede inom hemsjukvården.  

 

Med frågeställningen hur påverkas sjuksköterskans egna mående av att ge vård i en miljö 

där lidande och död är så närvarande? 

 

Metod 

Design 

Denna studie är en litteraturöversikt, detta begrepp kan och har tolkats olika. I denna studie 

har definitionen av Friberg (2012, s.133) använts, att en litteraturöversikt innebär ett 

strukturerat arbetssätt för att skapa en övergripande uppfattning av ett specifikt område. 

Genom att systematiskt välja artiklar inom ett avgränsat ämne som berör 

allmänsjuksköterskans ansvarsområde identifieras kunskapsläget. De valda artiklarna 

kvalitetsgranskades och analyserades för att skapa en beskrivande överblick av det valda 

ämnesområdet. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

I denna litteraturöversikt har krav ställts på innehållet, genom att alla artiklar är 

originalartiklar och Peer reviewed. Inkluderade artiklar har ett etiskt godkännande eller 

innehåller ett tillfredställande etiskt resonemang, har deltagare över 18 år och utgår från 

sjuksköterskans perspektiv. Artiklar som exkluderades var studier ur patient-, student-, 

närstående- eller läkarperspektiv samt studier som fokuserade på en specifik 

sjukdomsgrupp.  
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Litteratursökning 

Litteratursökningen skedde på databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO som är 

relevanta sökvägar som innehåller vetenskapliga arbeten inom omvårdnad. Genom att 

använda avgränsningarna Abstract och English samt Peer reviewed i cinahl. I sökningen 

på PubMed användes avgränsningarna Abstract och English för att begränsa sökningen 

till arbeten som var originalartiklar då abstract är ett krav för att publiceras som en 

vetenskaplig artikel. English användes då detta möjliggjorde att författarna till 

litteraturöversikten kunde förstå innebörden av de vetenskapliga artiklarna. Genom att 

använda Mesh-termer i databasen PubMed och Cinahl-headings i Cinahl samt Thesaurus 

i PsycINFO gav de valda begreppen en bra grund för att undersöka ämnet och belysa 

syftet. Utöver dessa termer användes fritextsökord så som nurse, nurs*, experiences och 

perception. De sökord som använts presenteras i detalj i tabell 1. Utöver datainsamlingen 

via databaser utfördes manuella sökningar genom att kontrollera referenslistorna på de 

inkluderade studierna och där hittades ytterligare tre artiklar. I dessa sökningar förekom 

dubbletter. 
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Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning  

I denna litteraturöversikt skedde urvalet i relation till studiens syfte. De artiklar som klarade 

urvalsförfarandets tre första steg gick vidare till steg fyra som var kvalitetsgranskning. Detta 

skedde genom att använda SBU:s (2014) mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik-patientupplevelser. För att säkerställa att artiklarna var 

vetenskapliga har samtliga artiklar verifierats i databasen Ulrich web. Ulrich web innehåller 

information om tidskriften som artikeln är publicerad i och berättar om denna är 

vetenskapligt granskad eller ej. I denna litteraturöversikt har vetenskapliga studier som har 

medelhög till hög kvalitet inkluderats. Informationen om kvalitetsgranskningens resultat 

finns att läsa i Tabell 2, Bilaga 1.  

 

Tabell 1. Översikt av artikelsökningar 

Datum 
Databas 

Söktermer  Avgränsningar Antal 
sökträffar 

Urval  Dubbletter Inkluderade 
studier 

Cinahl 
27-12-
2018 

TI ( palliative care or end of life 
care or terminal care or dying ) 
AND TI nurses experiences* 
AND home care 

Peer reviewed 
Abstract 
English 

18 6* 
5** 
5*** 
5**** 

 5 

PubMe
d 
11-01-
2019 

(((home care [Title/Abstract]) 
AND (palliative 
care[Title/Abstract] OR terminal 
care[Title/Abstract] OR end of 
life care[Title/Abstract])) AND 
Nurs*[Title/Abstract]) AND 
(Experience*[Title/Abstract] OR 
perception[Title/Abstract]) 
 

Abstract 
English 

109 13* 
7** 
6*** 
6**** 

3 3 
 

PsycIN
FO 
30-01-
2019 

MAINSUBJECT.EXACT("Palliat
ive Care") AND 
MAINSUBJECT.EXACT("Nurse
s") AND 
MAINSUBJECT.EXACT("Home 
Care") 

 51 14* 
11** 
5*** 
3**** 

1 2 

*Urval 1 valda artiklar efter läsning av titlar   ** Urval 2, valda artiklar efter läsning av abstrakt   *** Urval 3, 
valda artiklar efter läsning av hela artikel   **** Urval 4, artiklar som klarat kvalitetsgranskning. 
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Analys  

Analysen genomfördes genom att använda Fribergs (2012, s.148–149) mall för analys av 

vetenskapliga arbeten. Denna mall gick ut på att läsa igenom de studierna som klarat 

inklusionskriterierna och kvalitetsgranskningen för att skapa en förståelse för innehåll och 

sammanhang. Därefter skapades en översiktstabell för att möjliggöra ett övergripligt 

innehåll och förenkla den fortsatta analysprocessen. Genom att använda översiktstabellen 

identifierades likheter och skillnader mellan de olika artiklarna för att skapa teman. Genom 

att sedan sortera dessa under områden som handlar om samma sak skapades ett resultat 

som berörde delarna men också presenterade en ny helhet. Denna process presenteras i Figur 

1. Artikelöversikt med de 13 studier som analyserades presenteras i tabell 2, se bilaga 1 

 

Figur 1, analysprocessen. 

 

Etiskt ställningstagande 

I denna litteraturöversikt har de studier som inte uppfyller de etiska kraven i de länder där 

studien har genomförts eller saknar ett tillfredställande etiskt resonemang exkluderats. Ett 

tillfredställande etiskt resonemang innebär bland annat frivilligt deltagande, information om 

rätten att avsluta sitt deltagande utan orsak när som helst under studiens gång, information 

om syfte och hur studien ska utföras samt att den information som deltagarna lämnar ut 

behandlas konfidentiellt. Detta för att säkerställa de etiska aspekterna i det egna arbetet då 

•De kvalitetsgranskade 
artiklarna läses flertalet 
gånger för att skapa en 
uppfattninga av 
resultatet.

Läsning av 
samtliga artiklar

•Genom att ta de 
relevanta delarna ur alla 
studier och sammanställa 
dessa skapas en 
översiktstabell

Sammanställning 
av resultatdelar •Genom att identifiera 

likheter och skillnader i 
översiktstabellen skapas 
ett nytt resultat som 
berör delarna men även 
presenterar en ny helhet

Nytt resultat 
skapas
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aktörer inom den palliativa vården är en känslig grupp att undersöka 

(Helsingforsdeklarationen, 2000).  

 

Resultat 

I denna litteraturöversikt grundar sig resultatet på 13 vetenskapliga artiklar med kvalitativ 

ansats. Utifrån artiklarna presenteras resultatet under tre teman, Att återkommande uppleva 

lidande och död, Sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående och relationens effekt på lidandet 

och Vårdorganisationens inverkan på lidande. Det första temat i resultatet är också det största. 

Att återkommande uppleva lidande och död beskriver hur det är att arbeta så nära inpå döden, 

vad det innebär att ge vård i en miljö där lidande och död är så närvarande samt vad som är 

specifikt med att ha den döende patientens hem som arbetsplats. Under temat Sjuksköterskans 

upplevelse av att möta närstående och relationens effekt på lidandet presenteras de fynd som 

handlar om sjuksköterskans upplevelser av att möta närstående. Hur dessa möten påverkar 

vården som ges, både genom att berika sjuksköterskans upplevelser men också hur de kan 

skapa hinder i den palliativa vården. Under den sista rubriken, Vårdorganisationens inverkan 

på lidande, presenteras de faktorer som påverkar sjuksköterskans upplevelser i form av 

arbetsvillkor, samarbete, kollegor och tidsbrist.  

 

Att vårda patienter som befinner sig i livets slutskede kan vara en svår uppgift där 

sjuksköterskorna stöter på etiska dilemman. I och med att den palliativa vården inte enbart 

innefattar vård av patienten utan också närstående berör och beskriver således samtliga 

artiklar upplevelserna av att vårda alla parter. 

 

Att återkommande uppleva lidande och död  

I tre av studierna beskrevs det att som sjuksköterska krävs det att man erkänner sina egna 

gränser och det faktum att man inte är mer än människa. Det faktum att sjuksköterskor 

ständigt arbetar nära döden gör inte förlusten av och lidandet hos patienter lättare att 

hantera. En förlust är emotionellt krävande för alla (Arnaert & Wainwright, 2009; 
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Iranmanesh et al., 2009; Maeve, 1998). Sjuksköterskorna beskrev att de visste att genom att 

vårda patienter i livets slutskede skulle de utsättas för smärtsamma stunder, de var tvungna 

att acceptera de känslomässiga svårigheterna som följde med arbetsuppgifterna utan att 

försöka undvika dem (Arnaert & Wainwright, 2009; Iranmanesh et al., 2009). 

 

Sjuksköterskorna beskrev en förundran över den styrka och energi patienter i livets 

slutskede kunde uppvisa. Denna energi och styrka gav sjuksköterskorna energi att fortsätta 

med sitt arbete och leva i nuet samt att inte ta livet för givet (Maeve, 1998; Öhman & 

Söderberg, 2004). Att möta patienter i livets slutskede dagligen väckte känslor hos 

sjuksköterskorna, de känslor som beskrevs som förbjudna eller ambivalenta var känslor av 

otillräcklighet, frustration, sorg och förlust. Dessa känslor tillsammans kunde leda till att de 

inte längre kände att de hade styrkan att hantera situationen. Detta skedde ofta efter ett 

oväntat dödsfall (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Det fanns alltid en risk att sjuksköterskan identifierade sig med patienten och att denna 

närhet och förståelse kunde göra det svårt att släppa taget om den avlidne och orsaka sorg 

(Iranmanesh et al., 2009; Iranmanesh et al., 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). Då 

patienten var i samma ålder, hade barn i samma ålder eller andra aspekter som 

sjuksköterskan kunde dra paralleller mellan patientens eller närståendes situation och sin 

egen var detta tydligast (Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007).  I dessa 

fall var det inte ovanligt att sjuksköterskan tog med sig jobbet hem (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Det beskrevs vidare att sjuksköterskorna med erfarenhet fann en balans 

mellan att vara professionell och nära vilket gav dem egenskaper att hantera sorgen och oron 

som deras arbete medförde (Iranmanesh et al., 2010). 

 

Genom att utföra dessa vårdåtgärder hos döende patienter skapades en känsla av 

tillfredsställelse som i sin tur skapade en bättre självkännedom och självkänsla. Den 

palliativa vården innebar många förändringar hos sjuksköterskan som individ. Att arbeta så 

nära inpå döden skapade ett annat värde på livet, att njuta och värna om nuet blev viktigare 

för sjuksköterskorna (Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna som arbetade inom palliativ 

vård var mer tacksamma för sina egna liv. De reflekterade mer över sina egna livssituationer 
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och ändrade sina attityder gentemot livet, där de beskrev att de fick en inre styrka som 

ökade deras tålamod med sina privata problem och en acceptans om att döden var en del av 

detta (Iranmanesh et al., 2009; Iranmanesh et al., 2010). 

 

Det framkom att vården i livets slutskede gav bekräftelse och stimulerade sjuksköterskorna 

men upplevdes också som tungt och krävande. Den intensiva kontakten med döende 

patienter och dess närstående, flera dödsfall efter varandra under en kort tidsperiod kunde 

ibland upplevas som stressfullt och resultera i fatigue. Trots dessa insikter fanns det inte som 

vana för sjuksköterskorna att adressera sina egna behov (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Genom att ta en promenad eller prata med kollegor gavs en möjlighet att hantera svåra 

känslor. Detta gjorde att sjuksköterskorna kunde vara närvarande i varje möte med patienter 

och sedan kunna gå vidare vid dödsfall (Öhman & Söderberg, 2004). 

 

Trots de känslor och svårigheter som ingår i arbetet upplevde sjuksköterskorna en känsla av 

meningsfullhet när de utförde sina arbetsuppgifter. De upplevde nästan alltid att de var ett 

önskat tillskott till familjen, och de små tecknen på ömhet gav dem energi, uppskattning och 

kunskap att fortsätta utföra sitt arbete (Öhman & Söderberg, 2004). Att arbeta inom den 

palliativa vården är en ständig lärandeprocess och detta sågs som något positivt. Denna 

kunskap och förmåga trodde sig härleda från den positiva inställningen de har till sina 

arbetsuppgifter (Arnaert & Wainwright, 2009). Att få arbeta och delta så nära inpå en annan 

persons liv sågs som en välsignelse för sjuksköterskorna, de beskrev hur dessa erfarenheter 

var någonting som bara de kunde uppleva. På samma sätt som en person kan känna sig 

privilegierad när de får delta vid förlossningen av ett barn, beskrev sjuksköterskorna att de 

kände sig privilegierade att få delta i en patients döendeprocess. Det var givande för dem att 

få vara en del av det som patienten gick igenom samtidigt som de kunde hjälpa dem (White 

& Gilstrap, 2015). Att arbeta inom den palliativa vården gav sjuksköterskorna en känsla av 

att vara nöjda med sin insats, främst när de kunde ge något åt en svårt sjuk människa. Att 

lyckas uppfylla en önskan och vårda patienten med ett helhetsperspektiv beskrevs ge 

bekräftelse och stimulerade sjuksköterskorna (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 



 

12 

 

Sjuksköterskorna beskrev att inom den palliativa hemsjukvården så mötte de mycket 

ensamhet, detta var något som var känslomässigt jobbigt att se. Vanligt förekommande var 

också känslor av otillräcklighet och maktlöshet när de mötte patienter i situationer där de 

inte kunde göra allt de önskade att göra (Öhman & Söderberg, 2004). I Maeve’s (1998) studie 

berättade sjuksköterskorna att de ibland upplevde ett dilemma när de skulle vårda patienter 

som de inte riktigt kom överens med. Trots att sjuksköterskorna visste vad som var 

moraliskt rätt och att alla har rätt till samma vård fanns det stunder då de inte lyckades se 

förbi sitt ogillande. Detta var något som fick dem att tveka på sig själva som individer men 

också som sjuksköterskor. 

 

Sjuksköterskorna belyste även variationen i deras arbete, ingen dag var den andra lik i och 

med att varje enskild individ hade olika behov. Patienternas egna livshistorier och 

erfarenheter hjälpte även sjuksköterskorna att själva stanna upp och reflektera över sina egna 

liv. De lärde sig att inte ta någonting för givet och att vara tacksamma över vad de har, detta 

tack vare den intima och personliga relationen de fick med patienterna i deras hem (White & 

Gilstrap, 2015).  

 

Sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående och relationens effekt 

på lidandet  

Att möta närstående i hemmet kunde vara en utmaning samtidigt som det gav 

sjuksköterskorna ett bättre självförtroende i sitt arbete (Pusa, Hägglund, Nilsson & Sundin, 

2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). En studie visar att ett otacksamt och otrevligt 

bemötande hos närstående kunde leda till en frustration och ett emotionellt lidande hos de 

som vårdade, likväl som en visad tacksamhet kunde leda till att de kände sig betydelsefulla 

(Pusa et al., 2014). Karlsson, Roxberg, da Silva och Berggren (2010) betonade även hur 

närståendes förtroende för sjuksköterskorna hade en väsentlig betydelse för hur de upplevde 

sitt arbete. Sjuksköterskorna beskrev hur de kände sig frustrerade och maktlösa när de 

försökte hjälpa patienten och dennes närstående inte visade något förtroende för dem. Ibland 

var de närstående så ängsliga över att deras familjemedlem vårdades i hemmet att de 

önskade skicka dem till sjukhuset, detta trots att sjuksköterskorna förklarat att patienten 
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kunde vårdas i hemmet (a.a.).  Enligt Arnaert och Wainwright (2009) upplevdes det som 

obekvämt när de närstående inte lät sjuksköterskorna utföra sitt arbete. Till exempel så hade 

vissa närstående önskningar om att sjuksköterskorna inte skulle berätta för patienten att hen 

var döende, inte nämna någon eventuell diagnos eller överhuvudtaget prata om vad 

palliativ vård är. Samma obekväma upplevelse uppkom även när det var flera närstående 

involverade som var oense om hur vården skulle bedrivas, till exempel om den ena 

närstående önskade att patienten skulle få dö i lugn och ro medan den andra önskade att alla 

möjliga åtgärder skulle utföras (Arnaert & Wainwright, 2009).  

 

Utöver negativa effekter av att möta närstående i hemmet visade en annan studie att mötet 

med patienten och de närstående gav sjuksköterskorna ovärderliga erfarenheter och 

kunskaper, dels för deras egen räkning men också för att använda i det nära arbetet med 

patienter. Sjuksköterskorna beskrev hur dessa erfarenheter gav dem en fortsatt möjlighet till 

att utvecklas i sin profession samtidigt som det skapade en ökad självsäkerhet som gav dem 

styrkan att ta sig an nya utmaningar (Wallerstedt & Andershed, 2007).  Stajduhar et al. (2010) 

förklarade även vikten av att lära känna patienten och dess närstående för att sedan kunna 

bygga upp en tillit. Sjuksköterskorna menade att om de närstående litade på dem var 

chansen också större att de skulle säga till när de behövde hjälp, vilket i sin tur ledde till att 

de accepterade sjuksköterskornas förslag och beslut. Detta var också något som underlättade 

vårdplaneringen av patienten (a.a.). Att kunna möta och identifiera patientens och dess 

närståendes behov på ett tillfredsställande sätt var väldigt givande för sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna såg deras arbete som den mest givande erfarenheten de någonsin kommer 

att få uppleva i sina liv. Många beskrev att det var helt otroligt att de fick betalt för att göra 

dessa gärningar, då de själva var så väldigt tacksamma för de erfarenheter de fick ut av det 

(White & Gilstrap, 2015).  

 

Vårdorganisationens inverkan på lidande 

En väsentlig del för att den palliativa vården ska fungera handlar om att sjuksköterskorna 

ska arbeta i ett team där arbetskollegorna litar på varandra och delar värderingar 

(Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010).  Sjuksköterskorna beskrev hur deras 
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arbete inom den palliativa vården underlättades ifall deras kollegor kunde hjälpa till med ett 

“lättare” ärende så att de själva kunde fokusera på de patienter som krävde mer planering 

och vård (Stajduhar et el., 2010). Genom att hjälpa varandra med arbetsuppgifterna 

möjliggjorde de för varandra att kunna vara närvarande hos sina patienter och deras 

närstående när döden var inom räckhåll (Danielsen, Sand, Rosland & Førland, 2018).  

 

Något som gjorde att sjuksköterskorna kände sig besvikna var när patienterna snabbt blev 

försämrade i sin sjukdom och de inte kunde hjälpa dem. I dessa lägen kände sig 

sjuksköterskorna maktlösa och otillräckliga, allra helst när de upplevde ett bristande 

samarbete från läkarnas sida (Karlsson et al., 2010; Karlsson, Karlsson, Da Silva, Berggren & 

Söderlund, 2013). Det bristande samarbetet upplevdes dock inom professionen också, vissa 

sjuksköterskor upplevde en förlorad kontroll när deras kollegor inte arbetade enligt 

riktlinjerna för palliativ vård (Karlsson et al., 2013). 

 

Vidare beskriver sjuksköterskorna att det låg på deras ansvar att läkarna var delaktig i 

vården. De anhöriga hade ofta en uppfattning om att sjuksköterskan kunde handla på eget 

bevåg utan inblandning av läkare. Detta missförstånd och ansvar var tungt att bära men 

kunde lättas genom att sjuksköterskorna hjälptes åt. En annan faktor som kunde leda till 

irritation var om kommunikationen mellan olika vårdgivare och professioner inte fungerade 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Ett gott samarbete och en god kommunikation mellan inblandade parter var en väsentlig del 

för att hemsjukvården skulle fungera och för att de som vårdade skulle kunna behålla sitt 

eget välbefinnande. Detta skapade också en arbetsmiljö som möjliggjorde att de kände en 

entusiasm och trivsel på arbetet. Samarbetet mellan sjuksköterskorna skapade en situation 

som gjorde det enklare att hantera svåra situationer (Danielsen et al., 2018; Pusa et al., 2015).  

 

Frustation förekom när det inte fanns tillräckligt med tid för att utföra allt de önskade utföra 

hos patienten (Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009; Karlsson et al., 2010; 

Öhman & Söderberg, 2004)).  En annan aspekt var att kollegor och organisationen inte hade 

förståelse för den tid som krävdes för att utföra en god palliativ vård (Berterö, 2002; 
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Stajduhar et el., 2010). Känslan av otillräcklighet som sjuksköterskorna beskrev grundade sig 

i när de hade höga ambitioner om att ge god palliativ vård men förutsättningar inte fanns för 

att utföra detta. Sjuksköterskorna beskrev tidsbrist som en riskfaktor, dels för arbetet men 

också på ett personligt plan (Wallerstedt & Andershed, 2007). Många ansåg även att det var 

svårt att delegera ut arbetsuppgifter då tiden inte fanns (Karlsson et al., 2013).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

personer i livets slutskede inom hemsjukvården.  Syftet i föreliggande litteraturöversikt 

utformades och formulerades med fokus på att belysa upplevelsen av att ge palliativ vård 

utan att antyda på en positiv eller negativ inverkan på sjuksköterskans mående. Genom att 

göra en litteraturöversikt skapades en övergripande inblick inom den palliativa 

hemsjukvården och hur sjuksköterskorna upplever detta.  

 

De inklusions- och exklusionskriterier som fanns var att studierna skulle vara originalstudier 

för att säkerställa det vetenskapliga värdet av litteraturöversikten. Vidare var 

inklusionskriterier att deltagarna skulle vara över 18 år, ha ett etiskt godkännande eller 

tillfredställande resonemang. Detta eftersom att deltagare som är över 18 år räknas som 

vuxna och kan därmed ge medgivande till deltagande självständigt. Det etiska resonemanget 

handlar mycket om att eftersom litteraturöversikten handlar om palliativ vård och därmed 

döden finns det risk att deltagare i de inkluderade studierna finner det obekvämt och 

besvärligt att prata om eller delge upplevelser kring. Denna litteraturöversikt är inom 

ämnesområdet omvårdnad, vilket är sjuksköterskans specialitet, och bör därför innehålla 

någon form av sjuksköterskeperspektiv. Därav var ett exklusionskriterie studier utan någon 

form av sjuksköterskeperspektiv. Det andra exklusionskriteriet var studier som handlade om 

en specifik sjukdomsgrupp och därmed belyser de specifika delarna som denna 

patientgrupp behöver. Genom att inte välja en specifik sjukdomsgrupp utan att välja 
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palliativ vård i sin helhet ger litteraturöversikten ett resultat som är överförbart till fler 

kontexter. 

 

Eftersom denna litteraturöversikt inte har några kriterier kring årtalssavgränsningar eller 

geografiska avgränsningar finns en viss osäkerhet hur aktuella de studier som funnits skulle 

vara och om de skulle gå att applicera på den västländska beskrivningen av palliativ 

hemsjukvård. Eftersom Inklusions och exklusionskriterier inte ska förändras under resans 

gång så valdes det att först undersöka hur informationsrikt detta område var inom 

forskningsvärlden.  Efter ett antal provsökningar för att ringa in vilka sökord som passade in 

på valt syfte så framkom det att området inte var främmande men inte heller fanns det ett 

överflöd av information. Många resultat från databassökningarna var studier som beskrev 

vad sjuksköterskan anser ska ingå för att den palliativa hemsjukvården ska ha en god 

kvalitet eller hur patienter och närstående uppfattar kvaliteten av den vård som 

sjuksköterskan gav. Detta var inte något som gick att använda i föreliggande 

litteraturöversikt. 

 

Sökningarna har genomförts på de tre databaserna som godkänts för uppgiften. Den första 

sökningen gjordes på Cinahl. Där användes Cinahl-headings för att skapa en bra 

innehållsgrund i sökningarna samt avgränsningen Peer reviewed för att understryka vikten 

av det vetenskapliga värdet. Genom att genomföra sökningar på enskilda databaser och 

kontrollera alla resultat innan nästa sökning påbörjades skapades möjligheten att direkt 

identifiera dubbletter samt att urval och relevansbedömning gjordes systematiskt. Den andra 

sökningen på PubMed gjordes med Mesh-termer och avgränsningarna Abstract och English. 

Eftersom databasen PubMed inte har möjlighet att använda Peer reviewed som avgränsning 

valdes abstract då detta är en förutsättning för att publiceras som vetenskaplig artikel och 

därmed också till viss mån möjliggöra att urvalet och relevansbedömningen förenklas. Den 

sista sökningen genomfördes på PsycINFO. I denna databas användes inga avgränsningar 

men de sökord som användes var enbart Thesaurus som är motsvarigheten till Mesh-termer 

eller Cinahl-headings.  
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Kvalitetsgranskningen genomfördes enligt SBU:s (2014) granskningsmall för kvalitativa 

studier. SBU är en svensk myndighet med uppgift att granska och sammanställa 

vetenskapliga arbeten och studier. Genom att använda en granskningsmall som i Sverige är 

vedertagen ger en kvalitet till granskningen i sig samtidigt som det ger ett mer tillförlitligt 

resultat av kvalitetsgranskningen. De studier som har inkluderats i litteraturöversikten har 

haft medelhög till hög kvalitet. Detta för att litteraturöversikten skulle hålla en högre kvalitet 

av innehåll och därefter skapa ett resultat av högre tillförlitlighet.  

 

Eftersom att denna litteraturöversikt innehåller enbart kvalitativa studier skapas en viss 

osäkerhet kring generaliserbarhet, dock styrker detta överförbarheten i resultatet. 

Litteraturöversiktens syfte har dock tydligt ett kvalitativt syfte där beskrivningen av 

upplevelser är det huvudsakliga ändamålet vilket kan förklara svårigheterna kring att finna 

artiklar av kvantitativ ansats att inkludera i litteraturöversikten. En annan svaghet i form av 

överförbarhet var att majoriteten av de inkluderade studierna var från Sverige. De svenska 

studierna var åtta till antalet, av de andra inkluderade studierna kommer en från Norge, en 

från USA och två från Kanada. Resultatet i föreliggande litteraturöversikt skildrar därför 

främst upplevelserna hos sjuksköterskor som arbetar inom en liknande kontext som den 

svenska palliativa hemsjukvården. Med det sagt ingick studier från andra delar av världen 

som skapar en förståelse och insikt i andra kontexter vilket bidrar till en viss överförbarhet. 

De studier som är inkluderade och inte kommer från Norden är en från USA och två från 

Kanada, dessa länder har visserligen inte samma sjukvårdslagstiftning eller system som 

Sverige men räknas båda till höginkomstländer och bör därför ha relativt realistiska krav på 

hemsjukvård och palliativ vård. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt belyste sjuksköterskornas upplevelser av att vårda 

personer i livets slutskede inom hemsjukvården och presenterades under tre teman: Att 

återkommande uppleva lidande och död, Sjuksköterskans upplevelse av att möta närstående och 

relationens effekt på lidandet och Vårdorganisationens inverkan på lidande. Det framkom att 

sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som givande och betydelsefullt, men också som 
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utmanande på grund av olika faktorer som ibland gav negativa effekter på både deras 

fysiska och psykiska mående. Effekterna som närstående och vårdorganisationen kunde ha 

på sjuksköterskornas upplevelser går att koppla till livslidandet i Erikssons teori, både i 

avseendet att de kunde orsaka men också lindra livslidandet.  

 

Resultatet diskuteras utifrån de tre temana samt Katie Erikssons teori om olika typer av 

lidande som också använts som teoretisk utgångspunkt i litteraturöversikten. Diskussionen 

kommer att beröra två av de tre olika typer av lidande, då sjukdomslidandet ej berörs eftersom 

det i huvudsak speglar patientens upplevelser och inte sjuksköterskornas.  

 

Att ge palliativ vård är en lärande process  

Den palliativa vården kunde innebära svåra arbetsuppgifter med etiska dilemman, sorg och 

frustration. Trots detta yttrade ingen studie som ligger till grund för resultatet, att 

sjuksköterskorna ångrat sitt val av yrke. Övergripande resultat visade att sjuksköterskorna 

hittat sina egna strategier för att hantera de olika slags känslor som uppkom vid vårdandet 

av patienter i livets slutskede. Många beskrev även hur de uppskattade sina egna liv mer 

efter att de börjat jobba inom den palliativa vården, de tog inte längre sina liv för givet och 

försökte leva i nuet. Liknande resonemang återfanns även i studier som inte ingår i 

resultatet, Bergdahls et al. (2006) visade att sjuksköterskorna lärde sig någonting nytt efter 

varje möte med en patient och att deras självkännedom blev bättre genom att arbeta med 

palliativ vård. 

 

Maeve (1998) belyste något som inte gick att återfinna i övriga studier. Resultatet i sig skiljde 

sig inte från de andra men faktumet att sjuksköterskor ibland mötte patienter som de 

personligen inte gillade, gick enbart att finna i Maeve (1998). Studien är över 20 år gammal 

och kan därför antas ge mindre relevant fakta för dagens kunskapsläge, dock kan det tänkas 

att deltagarna i övriga studier upplevt samma dilemma men på grund av en ökad kunskap 

inom området tas det inte upp på samma sätt. Med dagens kunskap menas den väldigt 

belysta värdegrunden att alla har rätt till samma vård, och att detta är någonting 

sjuksköterskan har skyldighet att anpassa sig till oavsett personliga åsikter (Dahlborg-
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Lyckhage, 2011, s.65). Samtidigt kan utebliven information om ämnet bero på att det är ett 

känsligt ämne att diskutera. Som tidigare beskrivet är det sjuksköterskans arbetsuppgift att 

ge lika vård till alla och av den anledningen kan ämnet antas vara något som både forskare 

men framförallt deltagare väljer att inte beröra.  

 

Samtidigt som de flesta studier presenterade ett resultat där sjuksköterskorna beskrev hur de 

hittat sina strategier för att möta svåra situationer, framkom det även att många upplevde 

vissa dödsfall jobbigare än andra. I resultatet återfinns att sjuksköterskorna blev extra 

emotionellt påverkade då det skedde oväntade dödsfall eller när sjuksköterskan kunde 

identifiera sig med patienten på ett personligt plan. Resonemang som styrker detta går att 

finna i studien av McMillen (2008) som inte ingår i resultatet men som beskriver att 

sjuksköterskor blev emotionellt involverade när patienter som de vårdat länge blev sämre.  

McMillen (2008) beskrev vidare hur de erfarna sjuksköterskorna med åren hade lärt sig att 

hantera dessa situationer och hur de relativt nya sjuksköterskorna i samma situationer 

fortfarande upplevde svårigheter. Sambandet mellan erfarenhet och upplevelse går även att 

identifiera i resultatartikeln Iranmanesh et al (2010), som presenterar ett resultat där 

sjuksköterskor med tiden lärde sig att hantera sina känslor vilket gjorde det lättare att möta 

sorg och förlust.  

 

Det är alltså en lärandeprocess att kunna finna en balans mellan att vara professionell och 

samtidigt kunna vara personlig och nära med patient och närstående. Denna process är även 

essentiell för sjuksköterskornas mående då de med åren lär sig vilka verktyg som fungerar 

för att minska livslidandet.  

 

Mötet med närstående är berikande och utmanande  

I Deitrick et al. (2011) studie angav sjuksköterskorna att de la så mycket som upp mot 80% av 

sin tid med patienten och närstående till att prata om emotionella och psykiska besvär 

relaterade till sjukdomen. Detta krävde både tid och energi och kunde leda till en utmattning 

hos de som vårdade (a.a). Vidare belyste en annan studie vikten av ärlighet i mötet med 
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involverade parter. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde ett lidande i form av etiska 

dilemman när de närstående önskade att de som vårdade skulle hålla viss information osagd 

till patienten (Erichsen, Danielsson & Freidrichsen, 2010). Det tids- och energikrävande 

engagemanget och de etiska dilemman som rör information går även att identifiera i 

föreliggande litteraturöversikt vilket stärker resultatet. Eriksson (1994, s.83–84) beskriver 

livslidandet som en spegling av en persons leverne och går därför att applicera på samtliga 

studier i resultatet men så även på studier som inte ingår i denna litteraturöversikts resultat. 

Dessa exempel presenterar då de gånger som närstående kunde vara orsaken till 

sjuksköterskornas livslidande. 

 

En känsla av hjälplöshet hos sjuksköterskorna visade sig vara vanligt förekommande, både i 

föreliggande litteraturöversikt men även i andra studiers resultat. Perry et al. (2011) beskrev 

hur sjuksköterskorna hade en önskan om att ge en god och tillfredsställande vård men att 

detta inte alltid var möjligt att åstadkomma. Detta, i sjuksköterskornas egen upplevelse, 

misslyckande ledde i sin tur till att de kände sig hjälp- och maktlösa (a.a). I en annan studie 

beskrevs det som avgörande att patient och närstående skulle känna förtroende för 

sjuksköterskan för att samtliga parter skulle kunna uppleva livskvalitet (Karlsson & 

Berggren, 2011). Känslan av stöd och förtroende från närstående var även en faktor som 

minskade känslan av hjälplöshet hos sjuksköterskorna (Perry et al. 2011). Detta exempel kan 

då identifiera det direkta lindrandet av sjuksköterskornas livslidande men även det indirekta 

lindrandet av patientens vårdlidande.  

 

Att få stöd från vårdorganisationens alla parter kan bidra till ett minskat 

lidande  

Som tidigare beskrivet innebär vårdlidandet enligt Erikssons (1994, s.83–94) teori ett lidande 

hos patienten till följd av en bristande vård. Chan (2017) undersökte i sin studie hur 

sjuksköterskornas mående påverkades efter att ha orsakat ett vårdlidande. Resultatet i 

studien visade att de som vårdade hade svårt att komma över sitt misstag vilket medförde 

en försämrad sömn, ett lägre självförtroende och ett ständigt reflekterande över hur de hade 

kunnat undvika vårdlidandet. Det framkom även att sjuksköterskorna efter incidenten 
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upplevde sina kollegor som distanserade, till exempel blev de inte längre tillfrågade att 

hjälpa till vilket fick dem att ifrågasätta sin kompetens (a.a.).  

  

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt markerade kollegors stöd och hjälp som essentiell 

för att som sjuksköterska må bra på sin arbetsplats men också för att kunna utföra ett bra 

arbete. Det går därför att dra liknande slutsatser utifrån Chans (2017) studie och denna 

litteraturöversikt då de presenterar likvärdiga resultat, där orsak och verkan går att koppla 

samman. Att inte bli tillfrågad att hjälpa till kan antas leda till att sjuksköterskorna i fråga 

inte heller ber om hjälp, vilket i föreliggande litteraturöversikts resultat visade sig vara en 

faktor av stor betydelse för att kunna ge en god vård. Bergdahl, Wikström och Andershed 

(2006) och Karlsson och Berggren (2011) belyste i sin studie värdet i att som sjuksköterska 

vara lyhörd och uppmärksam, detta för att mötet med patienten ska bli så individanpassat 

som möjligt. Osäkerheten och det oupphörliga reflekterandet som nämns i Chans (2017) 

studie, lämnar inte utrymme för sjuksköterskorna att vara närvarande i nuet och därmed 

ökar även risken för att patienten inte blir hörd. Det går alltså att se tydliga samband mellan 

ett bristande samarbete och en otillräcklig vård, där det återkommande livslidandet hos 

sjuksköterskorna leder till ett vårdlidande hos patienterna.  

 

På samma sätt som det går att se samband mellan det bristande samarbetet och en 

otillräcklig vård, går det att koppla samman ett gott samarbete och en vård av god kvalitet. 

Karlsson och Berggren (2011) presenterar ett resultat där sjuksköterskor som strävar mot 

samma mål i vårdandet leder till en tillfredsställelse hos både patient och närstående (a.a). 

Genom att dra paralleller mellan inkluderade och andra studiers resultat, går det alltså att se 

ett tydligt mönster i hur vårdens organisation kan ha en inverkan på sjuksköterskornas 

livslidande, både ur den aspekt att det kan skapa och minska lidandet.  

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt redovisar ett resultat som belyser vilka aspekter som påverkar 

sjuksköterskans upplevelse av den palliativa hemsjukvården. Vikten av att få utvecklas inom 
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sin yrkesroll men också som privatperson till följd av dödsfall är nödvändigt för att 

sjuksköterskan ska få en god upplevelse av sitt arbete. Ett adekvat utrymme för att hantera 

dessa situationer är också av stor betydelse för att behålla en god kvalité på den vård som 

sjuksköterskan ger. Närstående, kollegor och arbetsplatsen har en stor roll i hur 

sjuksköterskan upplever sitt arbete. Det är av stor vikt att det finns utrymme för samarbete, 

tid att göra sitt yttersta och bygga en stabil relation med de närstående samt möjlighet till 

självreflektion för att möjliggöra en så god vård som möjligt. När dessa förutsättningar 

uppfylls präglas upplevelsen av glädje och beskrivs som ett privilegium. Denna 

litteraturöversikt skapar förutsättningar för att förstå att en klinisk förbättring kan ske först 

då alla inblandade parter kommunicerar och stöttar varandra för att öka kvalitén på vården i 

den bemärkelsen att både personal och patient får ett minskat lidande.  
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Tabell 2. Artikelöversikt, inkluderade studier. 
Författare 

Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 
studie 

Deltagare 
(/bortfall) 

Metod 
Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kommentarer 
gällande 
kvalitet 

Arnaert & 
Wainwright 
 2009, Kanada 

Att utforska 
specialistsjuksköterskors 
erfarenheter, perspektiv 
och reflektioner av att 
vårda patienter i livets 
slutskede (samt av att dela 
sin kunskap med 
allmänsjuksköterskor). 

Kvalitativ 5 sjuksköterskor  
 
 
 
 

 

Utforskande design 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Innehållsanalys 

Deltagarna i studien beskriver att som 
sjuksköterska krävs det att en erkänner 
sina egna gränser och det faktum att en 
inte är mer än människa. Att arbeta 
inom palliativ vård beskrevs som en 
ständig lärandeprocess och detta sågs 
som något positivt. Ett bra samarbete 
mellan olika professioner resulterade i 
att de tillsammans nådde sina mål med 
arbetet vilket var fördelaktigt för 
patienten och dennes närstående.  

Hög 

Berterö 
2002, Sverige 

Syftet var att belysa 
meningen med palliativ 
hemsjukvård så som den 
upplevs av 
distriktsjuksköterskor. 

Kvalitativ 6 distriktsjuksköterskor  Fenomenologisk metod 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 

Att underhålla den vanliga vården och 
samtidigt vårda palliativt upplevdes 
ibland som en utmaning för 
distriktsjuksköterskorna (DS). När de 
inte kunde ge den vård de hade önskat 
skapades en frustration och detta 
berodde oftast på tidsbrist. Genom att 
organisera och planera sitt arbete 
upplevde DS att de hade kontroll vilket 
underlättade i många situationer. DS 
beskrev även vikten av att ha en god 
relation med patienten och dennes 
närstående då den palliativa vården 
oftast innebar en intim relation med 
samtliga parter.  

Hög 

Danielsen et al.   
2018, Norge 

Syftet var att uppnå mer 
insikt om vilka 
förhållanden som 
underlättar eller hindrar 

Kvalitativ 7 sjuksköterskor  
4 Undersköterskor  
8 läkare 

Fenomenologisk metod  
Fokusgrupper  
Fenomenologisk 
analys.  

Samarbete är en viktig faktor för att 
möjliggöra palliativ hemsjukvård av 
god kvalitet. Dels mellan olika 
vårdinstanser men också olika 

Medelhög 



 

 

 
 
 

att patienter med 
livsförkortande sjukdomar 
kan vårdas och dö i 
hemmet.  

 
 
 

 
 
 

professioner och de närstående till 
patienten.  

Iranmanesh et 
al.   
2009, Sverige  

Att belysa sjuksköterskors 
erfarenhet av att vårda 
döende patienter i hemmet 
men också på en 
vårdavdelning. 

Kvalitativ 8 sjuksköterskor Fenomenologisk metod  
Ostrukturerade djupa 
intervjuer  
Fenomenologisk 
hermeneutisk och  
Strukturerad analys  

Genom att tillfredsställa alla behov hos 
patienterna skapar sjuksköterskorna en 
atmosfär som möjliggör god palliativ 
vård. Genom att lyssna och använda 
erfarenheter från sjuksköterskor som 
möter varje patient som en individ och 
arbetet i ett team skapas värde i 
begreppet ”värdig död”.   

Hög 

Iranmanesh et 
al.  
2010, Sverige & 
Iran  

Syftet med studien var att 
beskriva betydelsen av 
sjuksköterskornas 
erfarenhet av palliativ 
vård i de olika kulturella 
kontexterna, Iran och 
Sverige.  

Kvalitativ 16 sjuksköterskor  Fenomenologisk metod  
Strukturerade 
intervjuer  
Fenomenologisk 
hermeneutisk analys  

Att vårda personer i livets slutskede 
skapar etiska krav dels professionellt 
och men också medmänskligt, oavsett 
kön, kultur eller kontext. De praktiska 
och organisatoriska omständigheterna 
måste stödja och tillåta sjuksköterskan 
att skapa en nära relation till patienten 
och närstående. Att samarbeta mellan 
olika professioner och arbeta i team 
verkar vara den bristande faktorn i 
Iran.   

Medelhög 

Karlsson et al.   
2010, Sverige  
 
 
 

Syftet med denna studie 
var att lyfta fram 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av etiska 
dilemman inom palliativ 
hemsjukvård.  

Kvalitativ 7 sjuksköterskor Deskriptiv studie  
Intervjuer med 
skriftliga svar  
Innehållsanalys  

 
 
 

Sjuksköterskorna upplevde hjälplöshet, 
frustration och oro när de ställdes inför 
etiska dilemman. Etiska dilemman var 
oftast relaterat till bristande 
kommunikation och samarbete med 
läkare, samt mötet med närstående då 
de inte visade något förtroende för 
sjuksköterskorna.  

Hög 

Karlsson et al.  
2013, Sverige  
 
 
 

Att få en djupare förståelse 
för allmänsjuksköterskors 
upplevelser av etiska 
dilemman inom den 
palliativa hemsjukvården.  

Kvalitativ 10 sjuksköterskor  Hermeneutisk metod   
Individuella intervjuer 
med öppna frågor   
Hermeneutisk analys  

Sjuksköterskorna i denna studie 
upplevde förlust av kontroll som ett 
resultat av etiska problem som 
orsakades av obekväma känslor, brist 
på samarbete och brist på säkerhet som 
uppstod vid vård av patienter i livets 
slutskede som vårdas i hemma. 

Hög 

Maeve 
1998, USA 

Undersöka hur 
sjuksköterskorna lever 

Kvalitativ 9 sjuksköterskor Naturalistisk metod 
Intervjuer med öppna 
frågor 

Resultatet visar att genom att skapa en 
moralisk mening med lidandet och 
dödsfallen lär och utvecklas 

Hög 



 

 

med närheten till patienter 
som lider och är döende. 

Grounded thoeory 
analys 

sjuksköterskorna både professionellt 
men också individuellt. 

Pusa et al.   
2015, Sverige  

Syftet med denna studie 
var att belysa betydelsen 
av distriktsjuksköterskors 
levda erfarenheter av att 
möta närstående i hemmet 
vid avancerad 
hemsjukvård.  

Kvalitativ  36 sjuksköterskor Fenomenologisk 
hermeneutisk metod  
Fokusgrupper  
Strukturerad analys  

 
 

Sjuksköterskorna syftar till att skapa en 
tillförlitlig relation och ömsesidig 
förståelse, genom vilken 
sjuksköterskorna kan uppnå en 
medvetenhet om familjesituationens 
helhet och därigenom få ett verktyg för 
att stödja närstående. Att utveckla en 
nära relation med ömsesidigt 
förtroende och förståelse anses vara 
mycket viktigt och möjliggör att möta 
behoven och önskemålen hos 
närstående.  

Medelhög 

Stajduhar et al. 
2010, Kanada 

Undersöka det 
beslutsfattande momentet 
hos sjuksköterskor när de 
avgör vårdbehovet hos 
personer i livets slutskede 
och närstående samt 
identifierar faktorer som 
sjuksköterskor hänvisar 
till när de beskriver dessa 
beslut. 

Kvalitativ 56 sjuksköterskor  Inspelningar/ 
observation 
Intervjuer 
Innehållsanalys 

Resultatet belyser vikten av att bedöma 
de närståendes kapacitet att vara 
delaktig i vården av den döende, vikten 
av förhållandet mellan alla inblandade 
parter och vårdkontexten. Det finns 
också en stor betydelse av förståelsen 
av den komplexa situationen att få vård 
i hemmet i livets slutskede. 

Hög 

Wallerstedt & 
Andershed 
 2007, Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av att vårda 
patienter i livets slutskede 
utanför specifika palliativa 
vårdinrättningar. 

Kvalitativ 9 sjuksköterskor Fenomenologisk metod 
Ostrukturerade 
Intervjuer 
Fenomenologisk 
analys 

Resultatet visar att sjuksköterskorna 
alltid försöker ge patienterna och 
närstående så god vård som möjligt. 
Det som skapar missnöje hos 
sjuksköterskorna var när samarbetet 
med andra professioner inte fungerade, 
när det inte fanns något stöd, tid eller 
tillgång till material. Trots detta ger 
patienterna och närstående väldigt 
mycket glädje till sjuksköterskan och 
bidrar till ökad erfarenhet och personlig 
utveckling.  

Medelhög 

White & 
Gilstrap 
2015, USA 

Vilka metaforer använder 
sjuksköterskor inom 
palliativ hemsjukvård för 
att beskriva sitt arbete 
med döende patienter? 

Kvalitativ 24 sjuksköterskor Semistrukturerade 
djupintervjuer 
Konstant komparativ 
analys 

Resultatet var: en kallelse, 
helgedom, ”Go with the flow” och 
livslektioner. Dessa metaforer lyfter 
fram hur sjuksköterskan överskrider 
organisatoriska rollbeskrivningar, 

Medelhög 



 

 

känner sig kapabla att göra skillnad, 
uppskattar den oundvikliga 
oförutsägbarheten i sitt arbete och tar 
till vara på interaktioner med dessa 
patienter för självreflektion. 

Öhman & 
Söderberg 
2004, Sverige 

Belysa sjuksköterskornas 
erfarenhet av att möta 
svårt kroniskt sjuka 
personer i hemmet. 

Kvalitativ 10 sjuksköterskor Fenomenologisk 
hermeneutisk metod 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Strukturerad analys 

Genom att bli välkomnad in i hemmet 
skapas en närhet och förståelse för 
patientens unika situation. Denna 
närhet möjliggör att sjuksköterskan kan 
lindra lidande och ensamhet som 
uppstår till följd av sjukdom. 
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