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Abstrakt 
 
Bakgrund: Den palliativa vården är en helhetsvård som sjuksköterskan är högst involverad 
i. Sjuksköterskans roll innebär att vårda och vara närvarande, vilket kan generera stora 
känslomässiga utmaningar.  
Syfte: Att belysa sjuksköterskors upplevelser av att ge omvårdnad till patienter som 
befinner sig i ett palliativt skede. 
Metod: Denna studie var utformad som en litteraturöversikt baserad på 16 originalartiklar 
hämtade från Cinahl och PubMed. Artiklarna lästes och huvudresultaten strukturerades 
under rubriker som baserades på likheter. 
Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskor både har stärkande och utmanande 
upplevelser av att vårda palliativa patienter. De upplevelser som var stärkande och gav 
kraft var känslan av meningsfullhet, skapande av nära relation till patient och närstående, 
att få bekräftelse och uppskattning. De som innebar utmaningar Att inte få vara delaktig i 
beslut gällande patientens vård, att möta frustration och ilska, att vara närvarande och möta 
existentiella frågor och bristande resurser.  
Slutsats: Arbetet inom den palliativa vården genererar utveckling och en känsla av 
meningsfullhet, men det innebär även stora utmaningar. Att som sjuksköterska arbeta med 
palliativ vård är en utmaning som med de rätta förutsättningarna kan bidra till positiva 
erfarenheter. Känsla av sammanhang, KASAM, kan ge en förståelse för hur sjuksköterskans 
grad av hälsa kan bibehållas. 
 
Nyckelord: KASAM, litteraturöversikt, omvårdnad, palliativ vård, sjuksköterskan, 
upplevelse  
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Abstract 
Background: Palliative care is holistic and something that the nurse is involved in. The 
nurse has the caring role and a responsibility to be present which can result in emotional 
challenges.  
Aim: To illustrate nurses’ experiences of nursing for patients in a palliative state.  
Method: This study is a literature review of 16 original articles retrieved from Cinahl and 
PubMed. The articles were read and the main result was structured below headlines based 
on similarities. 
Result: The result shows that nurses both have strengthening and challenging experiences of 
nursing for patients in a palliative state. The head result that emerged to be strengthening 
was meaningful experiences, the close relationship to the patient and relatives, experience of 
being acknowledged and appreciated. Examples of challenging experiences were to not be 
involved in decisions regarding patient care, to face anger and frustration, to be present and 
face the existential needs and lack of resources.  
Conclusion: To work in palliative care generates experience and a sense of meaning but it 
also implies great challenges. As a nurse working in palliative care can be a challenge that 
with the right conditions can contribute with positive experiences. Sense of coherence, SOC, 
can bring understanding about how nurses’ health can be maintained. 
 
Keywords: Experience, literature review, nurse, nursing, palliative care, SOC 
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1. Introduktion 

Den palliativa vården är en komplex vård som sträcker sig genom hela vårdkedjan och 

berör de flesta som jobbar inom vårdsektorn. Det är en helhetsvård, som berör många olika 

aktörer. Sjuksköterskan är närvarande genom hela processen och får uppleva många 

händelser som kan beröra. KASAM, som är en omvårdnadsteori, kan implementeras på 

situationer där människan försöker skapa sammanhang i tillvaron.  

2. Bakgrund 

2.1 Palliativ vård 

Palliativ vård innebär all vård utan kurativt syfte, när det inte finns någon möjlighet att bota 

patienten. Palliativ vård syftar till att framhäva döden som en normal process utan att 

påverka den genom att öka eller förkorta livslängden. Den palliativa vården har som 

uppgift att öka patientens livskvalité och stödja patienten genom processen (World Health 

Organization [WHO], 2019) 

 

Boston, Bruce och Schreiber (2011) skriver att palliativ vård är en helhetsvård som 

inkluderar den sjuke, dennes familj och närstående. Palliativ vård ska till att underlätta för 

de som drabbats av en obotlig sjukdom, detta genom att lindra smärta, symtomlindring, 

vara ett stöd för de drabbade och öka förutsättningarna för en hög livskvalité.  

 

Studier har visat att många människor önskar att avlida i hemmet. Därför är det viktigt att 

den palliativa vården är flexibel och erbjuds inom olika instanser. Den palliativa vården 

erbjuds på sjukhus, i hemmet och på särskilda boenden (Socialstyrelsen, 2013).   

 

Den palliativa vården kan delas in i två faser: den inledande tidiga fasen och den senare 

terminala fasen. Den förstnämnda fasen kan pågå under en lång tid, i denna fas undersöks 

huruvida livsförlängande behandling är lämplig eller inte. Under den tidiga fasen används 

strategier för att öka livskvaliteten. Den senare fasen pågår vanligtvis under en kortare 

period. Denna fas innefattar den holistiska vården, vård av patienten men även dess 
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närstående. Målet med vården under den senare fasen är att arbeta mot en hög livskvalitet 

hos de drabbade, och att lindra lidandet. Övergången mellan de två faserna kallas för 

brytpunkt. Det innebär att behandling med livsförlängande syfte avbryts. Övergången 

uppstår då det konstaterats att behandlingen för att förlänga livet gör mer skada än nytta, då 

behandlingen skadar patienten mer än vad den hjälper. Detta är ett beslut som kan tas av 

ansvarig läkare eller patienten själv (Socialstyrelsen, 2013).   

2.2 Sjuksköterskans uppgift i den palliativa vården   

Tveit Sekse, Hunskår och Ellingsen (2018) beskriver att sjuksköterskan har ansvaret att vara 

närvarande. Då sjuksköterskan är den som bidrar med hjälp dygnet runt är det ofta 

sjuksköterskan som känner patienten och vet vilka behov som finns och vilka resurser som 

behövs. Detta innebär även att sjuksköterskan är den som ofta har en advokerande och 

förklarande roll och som står upp för patienten. Sjuksköterskans uppgift att vara närvarande 

skapar även en relation och bygger tillit ur patientens perspektiv. Det har visat sig att den 

palliativa vården fungerar bättre i de fall där sjuksköterskan är ett nav för såväl patienten 

som närstående, men även för kollegor och andra professioner. 

 

Att som sjuksköterska kunna bidra med palliativ vård innebär att vara engagerad. Detta i 

sin tur speglar den egna uppfattningen kring döden och vad som upplevs viktigt i den 

vårdande rollen. Den empatiska egenskapen är viktig för att kunna bidra till patientens 

känsla av välmående. Allt detta går under sjuksköterskans ansvar att bidra med holistisk, 

personcentrerad vård, vilket berör sjuksköterskans egna värderingar och ideologier (Tveit 

Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2018).  

 

Sjuksköterskan ansvarar för den omvårdnad som sker i samverkan med patienten. 

Patientens delaktighet i vården är viktig för att främja integriteten och värdigheten samt för 

att skapa ett personcentrerat förhållningssätt. Att se och respektera individens unika behov 

och värderingar är en betydelsefull faktor för att skapa förståelse för patienten. Detta görs 

bland annat genom att tydligt informera om prognos och behandlingsalternativ (Clayton, 

Butow & Tattersall, 2005). 

 



 

Isabelle Forslund & Linnea Edström                                                 Sundsvall Mittuniversitetet VT 19 

6 
 

Sjuksköterskan har en stödjande roll som innefattar inte bara patienten, utan även kollegor 

och närstående som är i behov av stöd. En stor del av den stödjande rollen innebär att vara 

närvarande och informera. Att bidra med den kunskap sjuksköterskan besitter kan ge 

verktyg och vara stödjande både rent praktiskt men även psykiskt. Det är viktigt att som 

sjuksköterska försäkra sig om att patienten fått rätt information och tolkat den på rätt sätt. 

Sjuksköterskan är en viktig aktör för bibehållande av god hälsa och livsgnistan även den 

sista tiden på jorden, både för patienten men även för de närstående. Då sjuksköterskan 

ställs inför informativa och kommunikativa situationer inom den palliativ vården finns 

behov av att sjuksköterskan står kvar och vågar beröra påfrestande ämnen (Tveit Sekse, 

Hunskår & Ellingsen, 2018).    

 

Det kan det kännas svårt och känsligt att kommunicera med palliativa patienter eller deras 

närstående. Sjuksköterskornas erfarenhet spelar roll för den grad av trygghet de känner i att 

kommunicera med palliativa patienter. De har visats att längre erfarenhet är kopplad till 

ökad trygghet i kommunikationen. Även arbetsplatsen har visat sig påverka tryggheten. Det 

har konstaterats att de sjuksköterskor som arbetade på en onkologavdelning ofta kände sig 

mer trygga i kommunikationen till palliativa patienter än de som arbetade på en 

intensivvårdsavdelning (Moir, Roberts, Martz, Perry & Tivis, 2016).  

2.3 Teoretisk anknytning 

Antonovsky (2005, s.44-45) intresserar sig för hur hälsa kan bevaras och beskriver begreppet 

KASAM, vilket innebär känsla av sammanhang. KASAM har tre delbegrepp dessa är 

begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet. Med begriplighet menas vilken förståelse en 

person har för saker som sker i omgivningen. Meningsfullhet ses som det viktigaste 

delbegreppet och speglar personens engagemang vid olika händelser. Hanterbarhet innebär 

hur en person hanterar situationer som uppstår i livet. Innebörden av KASAM är att 

personer som kan se det stora sammanhanget, har en stor förståelse samt ser handlingarna 

som de utför som meningsfulla har god hälsa. Vidare beskriver Antonovsky (2005, s.57) att 

det finns ett samband mellan hög KASAM och god psykisk hälsa. Antonovsky beskriver att 

människor med låg känsla av sammanhang har svårare att hantera förluster och svåra 

situationer.  
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I det patientnära arbetet är det viktigt för sjuksköterskor att ha en känsla av sammanhang 

för att bibehålla hälsa. Sjuksköterskor som befinner sig i psykiskt krävande situationer och 

har låg grad av KASAM har även påvisats uppleva högre mental påfrestning. Palliativa 

vårdsituationer kan upplevas påfrestande och därför bidra till en minskad känsla av 

sammanhang (Dębska, Pasek & Wilczek-Rużyczka, 2017). 

2.4 Problemformulering 

Att arbeta som sjuksköterska inom den palliativa vården innebär många varierande 

arbetsuppgifter. Då sjuksköterskan är den som alltid ska vara tillgänglig och bidra med både 

stöd och hjälp till såväl patienter som närstående och kollegor kan det egna välbefinnandet 

påverkas. Denna litteraturöversikt önskar öka kunskaperna kring hur sjuksköterskor 

upplever att ge omvårdnad till patienter inom palliativ vård, och hur det kan påverka 

sjuksköterskornas hälsa utifrån koppling till KASAM.  

3. Syfte 
Denna litteraturstudie syftar till att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge omvårdnad 

till patienter som befinner sig i ett palliativt skede.  

4. Metod 

4.1 Design 

För att besvara studiens syfte utfördes en litteraturöversikt. En litteraturöversikt är lämplig 

eftersom syftet med arbetet är att kartlägga kunskapsläget inom ett visst område. För att 

generera goda förutsättningar till adekvat data genomfördes en systematisk sökning, vilket 

innebär att sökningen redovisas steg för steg (Segesten, 2017, s.108). I arbetet inkluderades 

orginalartiklar med fokus på sjuksköterskors upplevelse av att ge omvårdnad patienter som 

befinner sig i ett palliativt skede.  
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4.2 Litteratursökning 

Litteratursökningarna genomfördes i två databaser, Cinahl och Pubmed. För att hitta 

relevant forskning för att besvara föreliggande syfte formades sökningarna mot upplevelsen 

av att ge palliativ vård. För att få en bredare grund till arbetet inkluderades kvalitativa 

artiklar och kvantitativa artiklar. För att skapa relevanta sökningar användes både Mesh-

termer, Cinahl headings och fritext, vidare information kring utformningen av sökningar 

finns i bilaga 1.  

 

Termen nurse användes med trunkering för att rikta fokus till artiklar som belyste 

omvårdnad och för att inte utesluta artiklar innehållande övriga böjningar av termen. 

Tillsammans med termen experience riktades sökningarna mot sjuksköterskans upplevelse 

för att utesluta övriga perspektiv som inte svarade på litteraturöversiktens syfte. För att 

specificera sökningen och avgränsa till artiklar med fokus på att arbeta med palliativ vård 

användes providing tillsammans med palliative care. Slutligen användes både söktermen NOT 

pediatric och NOT child tillsammans med trunkering för att exkludera artiklar som ej var 

relevanta utifrån syftet i denna litteraturstudie. 

 

I sökningarna som genomfördes användes avgränsningar för att få mer relevant data som 

var möjlig att granska. Eftersom de språkliga kunskaperna begränsades till engelska och 

svenska var det endast dessa språk som artiklarna kunde vara skrivna på. Avgränsningen 

abstract available brukades då detta är en viktig komponent och bör finnas i en vetenskaplig 

artikel, vilket även gäller att artikeln är peer reviewed. Den senare avgränsningen fanns 

endast tillgänglig på databasen Cinahl och användes därefter. Avgränsningen humans 

användes då denna litteraturstudie belyser människor och deras upplevelser. 

 

4.3 Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna studie var artiklar som berörde sjuksköterskans upplevelser 

eller utgick från sjuksköterskans perspektiv gällande palliativa vårdsituationer. Artiklarna 

inkluderades oberoende av vårdinstans. Dock exkluderades artiklar med fokus på palliativ 
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vård hos barn, demenssjuka samt psykiskt sjuka patienter då detta genererade ett mer 

specialiserat perspektiv. Reviewartiklar exkluderades ur studien för att upprätthålla hög 

standard. Artiklar ur patientens eller familjens perspektiv var ej relevanta ur denna 

litteraturstudies syfte och exkluderades därmed. 

 

Både kvalitativa samt kvantitativa artiklar inkluderas i studien utifrån gällande riktlinjer för 

en litteraturöversikt (Segesten, 2017, s.108).   

 

Tabell 1: Översikt av inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

-Sjuksköterskors upplevelser av palliativ vård 
-Sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård 
-Palliativ vård 
-På sjukhus, hemsjukvård, annan 
vårdinrättning 
-Etiskt resonemang 

-Palliativ barnsjukvård (under 18 år) 
-Palliativ vård ur patientens perspektiv 
-Palliativ vård ur familjen/närståendes 
perspektiv 
-Reviewartiklar 
-Artiklar med fokus på palliativ vård av 
dementa eller psykiskt sjuka 

 

4.4 Urval, relevansbedömning och kvalitetsgranskning 

Urvalet genomfördes stegvis med start i läsning och relevansbedömning av artiklarnas titel. 

Därefter granskades de utvalda artiklarnas abstract och de artiklar som ansågs relevanta 

lästes därefter i sin helhet upprepade gånger och valdes ut om artikeln ansågs relevant för 

studiens syfte. De artiklar som slutligen valdes ut granskades utifrån Forsberg och 

Wengström (2003, Bilaga 2 & 3) vid kvantitativa artiklar och Statens beredning för 

medicinsk och social utvärdering (SBU, 2014, Bilaga 5) vid kvalitativa artiklar. För att avgöra 

kvaliteten på artiklarna användes mall från SBU (SBU, 2017, s. 87). Relevansbedömningen 

genomfördes utifrån koppling till denna studies syfte och de utvalda sökorden samt 

värderades mot de förutbestämda inklusionskriterierna.   

4.5 Analys 

Litteraturöversikten baserades på 16 vetenskapliga artiklar med kvalitativ eller kvantitativ 

ansats. Dessa artiklar granskades upprepade gånger för att finna huvudresultat som svarade 
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mot inklusionskriterierna och studiens syfte. Artiklarnas huvudresultat diskuterades och 

sammanfattades tillsammans för att förtydliga innehåll. Under hela processen diskuterades 

uppfattning och förförståelse för att minska risken för feltolkning. Efter det att artikelns 

huvudresultat fastställts kategoriserades artiklarna utifrån likheter (Friberg, 2017, s.148-149). 

Artiklarna placerades i mappar utifrån vilket resultat de hade. Därefter namngavs 

mapparna efter resultatens innehåll. Resultatet sorterades senare in under kategorier 

beroende på innehåll. Kategorierna som studien mynnade ut i benämndes; stärkande 

upplevelser av den palliativa vården och utmaningar inom den palliativa vården.  

 

4.6 Etiskt ställningstagande 

I denna litteraturstudie var målet och utgångspunkten att de artiklar som inkluderades hade 

ett godtagbart etiskt förhållningssätt. En önskan var att alla artiklar innehöll en etisk 

granskning och ett godkännande. Ett kriterium var dock att deltagarna i studierna blivit 

grundligt informerade och frivilligt deltagit i studien. Vidare vidtogs försiktighet vid 

översättning och tolkning av texter för att undvika feltolkningar. Lexikon användes och 

tolkningar diskuterades för att bibehålla det ursprungliga resultatet. Här diskuterades även 

den egna förförståelsen för att förebygga eventuella störfaktorer relaterat till egen inställning 

gentemot utfallet av studien.  

 

5. Resultat   
Föreliggande litteraturöversikt är en sammanställning av 16 artiklar från olika världsdelar. 

Artiklarna är sorterade under kategorier och subkategorier som vidare beskrivs i tabell 2. 

Artiklarna presenteras i löpande text. Det finns även en mer utförlig artikelöversikt under 

bilaga 2. 
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Tabell 2: Översikt av kategorier och subkategorier 

Kategorier Stärkande upplevelser av den 
palliativa vården 

Utmaningar inom den palliativa 
vården 

Subkategorier -Uppleva meningsfullhet 
-Skapande av nära relation till 
patient och närstående 
-Att få bekräftelse och uppskattning 
 

- Att inte få vara delaktig i beslut 
gällande patientens vård 
-Att möta frustration och ilska 
-Att bibehålla balans i relationen  
-Att vara närvarande och möta 
existentiella frågor 
-Bristande resurser 

 

5.1: Stärkande upplevelser av den palliativa vården 

5.1.1 Uppleva meningsfullhet  

Sjuksköterskorna upplevde att arbete inom den palliativa vården förändrat deras egna 

tankesätt kring existentiella frågor. Det upplevdes vara utvecklande då de såg på tillvaron 

på ett annat sätt, vilket medförde minskad oro gällande framtiden. Det gjorde även att 

sjuksköterskorna upplevde sig vara mer närvarande och värderade tiden med sina 

närstående högre (Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes & Apostolo, 2018). Marchessault, 

Legault och Martinez (2012) beskriver även i sin studie hur sjuksköterskor upplevde att de 

egna värderingarna kring livet förändrades i mötet med palliativa patienter. De uppskattade 

sitt liv mer än tidigare. Ong, Ting och Chow (2018) beskrev dock att situationer som uppstår 

och som sjuksköterskorna kunde relatera till vara utmanande för dem. Detta då den 

palliativa vården påverkade sjuksköterskornas egen syn på liv och död. 

5.1.2 Skapande av nära relation till patient och närstående 

Sjuksköterskor beskrev att relationsskapandet inom den palliativa vården var viktigt och 

ofta ofrånkomligt. För att tillgå information kring patienten och för att skapa en öppen miljö 

krävdes en god relation (Arnaert & Wainwright, 2009; Halcomb, Daly, Jackson & Davidson, 

2004). Även Keall, Clayton och Butow (2014) beskrev hur god kommunikation och relation 

med patienten och dess närstående underlättade arbetet för sjuksköterskan och hur små 

medel kunde skapa en god miljö för såväl sjuksköterska som patient och närstående. 
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5.1.3 Att få bekräftelse och uppskattning 

Sjuksköterskorna beskrev en lättnad och glädje när de lyckats hjälpa en patient eller stödja 

närstående. Det visades även vara stärkande när sjuksköterskan fick uppskattning och 

bekräftelse i arbetet. Det upplevdes även stärkande för sjuksköterskan att få uppskattning 

från patient och närstående (Beckstrand, Collette, Callister och Luthy, 2012; Beckstrand, 

Moore, Callister & Bond, 2009; Marchessault et al., 2012). Att ha utfört god, lyckad palliativ 

vård genom exempelvis smärtlindring, munvård eller trycksårsprevention ansågs leda till 

en positiv upplevelse av att arbeta inom den palliativa vården (Halcomb et al., 2004).  

 

Sjuksköterskor upplevde bekräftelsen från kollegorna i den palliativa vården som viktig. De 

menade att den bekräftelse de fick från kollegorna var en viktig del av att kunna hantera den 

komplexa palliativa vården. Detta gav ett stöd som gjorde det möjligt att klara av att arbeta i 

krävande miljöer (Arnaert & Wainwright, 2009; Dunne, Sullivan & Kernohan, 2004). Vidare 

beskrevs det att stöd från kollegor och bekräftelse, att sjuksköterskan gjort rätt i sitt arbete, 

hade god effekt på sjuksköterskans självbild (Beckstrand et al., 2012; Beckstrand et al., 2009). 

5.2 Utmaningar inom den palliativa vården 

5.2.1 Att inte få vara delaktig i beslut gällande patientens vård 

Det var vanligt att sjuksköterskorna kände en frustration relaterat till den låga graden av 

involvering i patientens vård. Det framkom i fyra studier som vidare beskrev 

sjuksköterskans upplevelse av att uteslutas av läkarna gällande diskussionen när den 

kurativa vården skulle avbrytas. Sjuksköterskorna kände sig lämnade åt att hantera 

patientens reaktion och behov. Sjuksköterskorna beskrev även en upplevelse av att läkarna 

inte beaktade patienternas psykiska behov och ibland fortsatte den kurativa vården för 

länge (Beckstrand et al., 2012; Beckstrand et al., 2009; Halcomb et al., 2004; Törnquist, 

Andersson & Edberg, 2013). Då sjuksköterskan upplevde att läkarna fortsatte med den 

livsförlängande vården för en patient som sjuksköterskan ansåg vara i behov av palliativ 

vård, beskrev sjuksköterskan att det skapade ett onödigt lidande för den döende patienten. 

Studien visade att sjuksköterskorna ofta föredrog icke kurativ vård under patientens sista 
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tid, så att patienterna kunde få en värdig tid med de närstående (Halcomb et al., 2004; 

Törnquist et al., 2013). 

 

En utmanande uppgift var att samordna vården, speciellt gällande multisjuka palliativa 

patienter med många olika vårdgivare. Sjuksköterskorna upplevde ibland en känsla av att 

bli lämnade ensamma med arbetet utan tydliga direktiv (Törnquist et al., 2013). 

Sjuksköterskorna beskrev även en bristfällig och ibland otydlig information gällande 

patientens tillstånd och vad som var planerat vilket upplevdes försvåra deras arbete 

(Canzona et al., 2018; Efstathiou & Walker, 2014; Ong et al., 2018). 

 

Sjuksköterskorna beskrev en upplevelse av att inte bli sedd och hörd av läkare. Upplevelsen 

var att deras perspektiv och kunskaper inte nyttjades av läkare i det beslutsfattande skedet 

även om de hade klinisk betydelse i den palliativa vården. De kände att de inte hade någon 

möjlighet att inverka i planeringen av vården (Canzona et al., 2018; Kisorio & Langley, 2016; 

Ong et al., 2018). Sjuksköterskorna beskrev att läkarna i vissa fall inte var lyhörda för 

sjuksköterskornas kunskaper trots att sjuksköterskorna var de som stod patienterna närmast 

(Törnquist et al., 2013). 

 

Sjuksköterskor upplevde bristfälliga samtal mellan läkare och patient. Sjuksköterskorna fick 

ofta möta patienter som ej förstått innebörden av sitt tillstånd. Detta beskrevs leda till en 

frustration då sjuksköterskorna inte kunde besvara patienternas och närståendes 

funderingar och förhoppningar kring vad som skulle ske (Kisorio & Langley, 2016). 

Canzona et al., (2018) beskrev att sjuksköterskorna kände osäkerhet kring vad som hade 

sagts och skulle sägas till patient och närstående. Sjuksköterskorna kände sig kluvna och 

visste inte vad de hade befogenhet att tala med patienten om. Även Marchessault et al. 

(2012) beskrev i sin studie hur sjuksköterskor upplevde det påfrestande att möta patienter 

som efter samtal med läkare inte fått adekvat information. Detta innebar att sjuksköterskan 

fick axla ansvaret att förklara för patienten den palliativa vårdens betydelse. 
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5.2.2 Att möta frustration och ilska 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att ge anhörigstöd. Detta framkom i en studie 

av Chan, Lee och Chan (2013), som även menade att det upplevdes svårt att hantera 

konflikter som kunde uppstå med de närstående. Vidare beskrevs det i tre studier att inom 

den holistiska palliativa vården upplevde sjuksköterskor att de största svårigheterna var att 

handskas med de närstående, exempelvis att möta deras ilska eller förnekandet. Trots att de 

närstående kunde vara till stor hjälp så ansåg sjuksköterskorna att det var svårt att hantera 

de närståendes känslor och reaktioner (Beckstrand et al., 2012; Beckstrand et al., 2009; 

Arnaert & Wainwright, 2009). 

 

Att arbeta inom den palliativa vården innebar att möta olika känslor. Den känsla som 

sjuksköterskorna upplevde som svårast att möta var ilska. Det var en svårighet att kunna 

hålla sig lugn och vara ett stöd och att inte ta ilskan personligt (Dunne et al., 2004). Detta 

belyste även Marchessault et al. (2012) i sin studie där de beskrev sjuksköterskans upplevda 

svårigheter vid möten med patienter som visade ilska. De menade att det kunde vara svårt 

för sjuksköterskorna att inte ta åt sig av patienternas reaktioner eller ilska. 

 

Sjuksköterskor visades uppleva svårigheter vid beslut om övergång från kurativ vård till 

palliativ vård om närstående var närvarande (Efstathiou & Walker, 2014). Vården av den 

palliativa patienten visades kunna försvåras om de närstående inte accepterade beslutet att 

övergå till palliativ vård (Beckstrand et al., 2012; Beckstrand et al., 2009). Ong et al. (2018) 

beskrev att sjuksköterskors kunskaper ifrågasattes av närstående och att de upplevde det 

svårt att möta närståendes reaktioner speciellt vid okunskap kring patientens tillstånd. 

Vidare beskrev Marchessault et al. (2012) och Kisorio och Langley (2016) att även patientens 

reaktion och förnekande kunde leda till svåra situationer för sjuksköterskan. Att möta 

patienter som förnekade sitt tillstånd och försöka kommunicera med och vårda dem var 

något som visades vara påfrestande för sjuksköterskor. 
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5.2.3 Att bibehålla balans i relationen 

Det kunde upplevas utmanande att ha nära relationer med patienter då det kunde kännas 

som en förlust att se dem avlida (Kisorio & Langley, 2016). Chan et al. (2013) och Parola et al. 

(2018) beskrev att sjuksköterskorna kände sig kluvna i arbetet då de var i behov av att känna 

sorg men ändå skulle finnas där för de närstående. I en studie av Ong et al. (2018) beskrevs 

det vara svårt att hitta en balans mellan att ha en god relation med patienten utan att bli allt 

för personlig, vilket kunde påverka sjuksköterskans möjlighet till att hantera påfrestade 

situationer. Men sjuksköterskan får inte heller vara allt för distanserad eftersom det 

påverkar tilliten och möjligheten till god kommunikation med patienten.  

 

5.2.4 Att vara närvarande och möta existentiella frågor 

Sjuksköterskorna upplevde det påfrestande att hantera mötet med ledsna patienter och 

närstående. Detta beskrevs i två studier där det visades vara krävande att för 

sjuksköterskorna att möta lidande och se situationer där förväntningar raserades. 

Sjuksköterskorna upplevde en känsla av otillräcklighet i att hjälpa patienten och närstående 

att hantera situationen och symtomen (Canzona et al., 2018; Ong et al., 2018).  

 

Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt att vara närvarande i omvårdnaden, men att det 

kunde upplevas svårt vid samtal kring den spirituella delen hos patienten (Dunne et al., 

2004; Keall et al., 2014). Marchessault et al. (2012) studie visade att sjuksköterskor ibland 

upplevde kommunikationen till patienten som utmanande. Patienten kunde ibland önska 

att sjuksköterskan skulle vara närvarande, vilket kunde upplevas som en utmaning, att våga 

släppa fram tystnaden och bara vara. Roche-Fahy och Dowling (2009) menade att de fysiska 

behoven var relativt lätthanterliga till skillnad från de spirituella behoven samt existentiella 

tankar och frågor.  

 

5.2.5 Bristande resurser 

Tiden visade sig vara en bristvara i den palliativa vården. Sjuksköterskor beskrev att det inte 

fanns tid till att vara där för den döende patienten (Beckstrand et al., 2012; Beckstrand et al., 
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2009; Roche-Fahy & Dowling, 2009). Det var en utmaning då det var svårt att disponera 

tiden som fanns samtidigt som tiden upplevdes som en viktig komponent inom den 

palliativa vården (Keall et al., 2014; Kisorio & Langley, 2016; Roche-Fahy & Dowling, 2009; 

Törnquist et al., 2013). 

 

Den palliativa vården är komplex. Sjuksköterskor upplevde ibland att de inte hade den 

utbildning eller de rätta förutsättningarna som krävdes för att klara av att hantera de 

psykologiska delarna i den palliativa vården (Roche-Fahy & Dowling, 2009). Flera studier 

visade på sjuksköterskors upplevelse av bristande utbildning och kunskap. Samt att det 

hade en negativ inverkan på sjuksköterskorna i den palliativa vården (Beckstrand et al., 

2012; Beckstrand et al., 2009; Chan et al., 2013; Keall et al., 2014; Törnquist et al., 2013). 

 

Erfarenhet är även något sjuksköterskorna värderade. Oerfarna sjuksköterskor upplever den 

palliativa vården mer påfrestande än erfarna sjuksköterskor (Efstathiou & Walker, 2014; 

Kisorio & Langley, 2016; Lange, Thom & Kline, 2008). Det visades att coping var en viktig 

del för att sjuksköterskorna skulle klara av arbetet och att stöd från såväl kollegor och 

ledning kunde vara en del i detta (Keall et al., 2014; Ong et al., 2018; Törnquist et al., 2013). 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge omvårdnad till 

patienter som befinner sig i ett palliativt skede. Resultatet visade att sjuksköterskor både har 

stärkande och utmanande upplevelser av att vårda palliativa patienter. De upplevelser som 

var utmärkande var upplevelsen av meningsfullhet, skapande av nära relation till patient 

och närstående, att få bekräftelse och uppskattning, Att inte få vara delaktig i beslut 

gällande patientens vård, att möta frustration och ilska, bibehålla balans i relationen, att vara 

närvarande och möta existentiella frågor och bristande resurser. Resultatdiskussionen 

presenteras utifrån tre kategorier, relation som tillgång och utmaning, den emotionella palliativa 

vården och strukturella förutsättningar och barriärer. 
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6.1.1 Relation som tillgång och utmaning 

Det är viktigt för sjuksköterskan att skapa en god relation med patienten och närstående för 

att bidra till en öppen miljö. Detta styrker Wälivaara, Sävenstedt och Axelsson (2013) som 

beskriver vikten av en god relation mellan sjuksköterskan och patienten samt de närstående. 

Även Peterson et al. (2010) tar upp relationen ur aspekten att sjuksköterskorna vill skapa en 

relation grundat på tillit. Denna relation underlättar både för patienten och sjuksköterskan 

vilket är nödvändig för att sjuksköterskan ska kunna ge god palliativ vård (a.a). För att 

patient och närstående ska kunna känna tilltro till att sjuksköterskan gör sitt yttersta för 

patientens välbefinnande är det viktigt att det finns en god relation däremellan (Karlsson & 

Berggren, 2011). Antonovsky (2005, s.45) skriver att engagemang och involvering ger 

betydelsefulla erfarenheter som är bidragande till hög KASAM (a.a). Däremot kan djupa 

relationer med patienter i ett palliativt skede generera en sårbarhet hos sjuksköterskan då 

relationerna kan vara så betydelsefulla att förlusten blir ett lidande. Att uppleva och vara ett 

stöd åt närstående i deras lidande, när sjuksköterskan själv lider, kan tolkas enligt 

Antonovsky (2005, s.46) som att graden av påfrestning är beroende av hur stark 

meningsfullhet sjuksköterskan upplever. Antonovsky beskriver detta som att människor 

med hög KASAM har en större benägenhet att söka mening i en svår situation (a.a). Vilket 

ger en större möjlighet att hantera svåra situationer och ge vidare stöd till andra människor.  

 

Föreliggande studie visade att sjuksköterskor i den palliativa vården kan uppleva en känsla 

av otillräcklighet. Denna känsla uppstår då sjuksköterskan möter nedstämda patienter samt 

närstående vars förväntningar raseras. Detta bekräftas även i en studie av Palsson, Isovaara 

och Norberg (1995) som menar att känslor som hjälplöshet och maktlöshet kan uppstå hos 

sjuksköterskan i den palliativa vården. Dessa känslor är vanligast i situationer där 

sjuksköterskan ej lyckas ge optimal symtomlindring. 

 

Resultatet av föreliggande litteraturstudie visade en upplevd tillfredsställelse i samband 

med att sjuksköterskan lyckas hjälpa patienten. Att få positiv feedback från patienterna 

genererar en positiv inverkan på sjuksköterskan. Detta hävdar även Palsson et al. (1995) som 
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beskriver att sjuksköterskan upplever en känsla av välbehag då patienten och närstående 

uttrycker sig vara nöjd med vården som sjuksköterskan erbjudit (a.a). Att både få 

uppskattning och känna tacksamhet från patienter och närstående visade sig ha en positiv 

effekt på sjuksköterskans välmående med en känsla av meningsfullhet som följd. Med stöd 

av Antonovsky (2005, s.46) kan detta tolkas som att människor med hög känsla av 

meningsfullhet som ställs inför utmaningar lättare kan hantera situationen för att de i 

slutändan upplever att det var värt engagemanget.  

 

I litteraturöversikten framkom att sjuksköterskor kan uppleva mötet med frustrerade 

närstående som utmanande. De beskriver en upplevd svårighet att både möta närståendes 

ilska och hantera konflikter som kan uppstå. Detta gör det svårt för sjuksköterskan att ge 

anhörigstöd då det kan vara utmanande att distansera sig i dessa situationer. Vidare kan det 

även upplevas svårt att ge stöd om anhöriga ej är mottagliga för det. En studie beskriver att 

sjuksköterskor kan uppleva det svårt att bibehålla ett professionellt förhållningssätt mot 

närstående samtidigt som de möter deras ilska och frustration. Det beskrivs även att det kan 

upplevas svårt att inte ta närståendes känslor och åsikter personligt (François, Lobb, Barclay 

& Forbat, 2017). Både patienternas och närståendes förnekanden och bristande insikt i 

situationen visas bidra till påfrestande situationer för sjuksköterskan att hantera. Detta 

beskrivs även i två studier där sjuksköterskorna upplever att de närstående har orealistiska 

förväntningar och krav på vården, vilket kan skapa dilemman för sjuksköterskan och 

lidande för patienten (Espinosa et al., 2010; Fromberg Gorlén, Gorlén & Asbjoern Neergaard, 

2013). 

 

6.1.2 Den emotionella palliativa vården 

Resultatet av litteraturöversikten visade att sjuksköterskor inom den palliativa vården kan 

uppleva förändringar av den egna synen på liv och död, men även synen på det vardagliga 

livet. Det kan upplevas både utvecklande och påfrestande för sjuksköterskan att fundera 

kring liv och död. Speciellt krävande kan det vara då det uppstår situationer som 

sjuksköterskan kan associera till. Antonovsky (2005, s.46) beskriver begreppet 

meningsfullhet som att uppleva livets utmaningar som utveckling snarare än motgång. 
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Människor med hög känsla av meningsfullhet kan se svåra situationer som erfarenheter, 

detta innebär inte att dessa människor ej upplever sorg eller ifrågasätter vissa situationer. 

Dessa människor kan likväl som människor med låg meningsfullhet känna att vissa 

situationer är utmanande. Skillnaden är att människor med stark meningsfullhet 

konfronterar dessa situationer för att söka mening.  

 

Att som sjuksköterska vårda en palliativ patient kan vara utmanande speciellt om 

sjuksköterskan kan relatera till patienten. Detta menar även Palsson et al. (1995) som skriver 

att det är mer påfrestande om sjuksköterskan kan identifiera sig med den palliativa 

patienten, till exempel om de är i samma ålder. 

 

Resultatet av litteraturöversikten visade att sjuksköterskan kan uppleva den spirituella 

vården av en patient som utmanande. Det kan upplevas svårt att våga vara nära och möta 

patientens existentiella frågor. Karlsson och Berggren (2011) menar att det som 

sjuksköterska är viktigt att vara trygg i sig själv, för att kunna ge existentiell eller spirituell 

vård och att kunna vara närvarande i svåra situationer. Antonovsky (2005, s.45-46) beskriver 

detta som att människor med stark KASAM ofta beskriver utmaningar som känslomässigt 

utvecklande. 

 

Litteraturöversikten visade att den palliativa vården kan vara psykiskt påfrestande inte 

minst för oerfarna sjuksköterskor men även för mer erfarna sjuksköterskor. Hendricks-

Ferguson et al. (2015) beskriver att mer erfarna sjuksköterskor upplever sig ha utvecklat ett 

sätt att hantera de psykiska utmaningar som kan uppstå i den palliativa vården. De 

uttrycker att det kan upplevas påfrestande att se död och lidande, men att den palliativa 

vården är ett ständigt lärande. Detta kan kopplas till Antonovsky (2005, s.129) som beskriver 

att livserfarenheter kan bidra till att se världen mer sammanhängande och mindre 

oförklarlig vilket kan leda till högre KASAM. 
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6.1.3 Strukturella förutsättningar och barriärer 

I litteraturöversikten framkom det att sjuksköterskorna uttrycker att de upplever ett behov 

av att bli mer involverad i patientens vård. Läkarna visas ha en viktig roll kring den 

informativa biten både för sjuksköterskorna och patienterna. Sjuksköterskorna beskriver att 

de ibland inte får tillräcklig information kring patienten vilket försvårar deras arbete. 

Sjuksköterskorna upplever att patienterna inte får adekvat information, vilket innebär att 

sjuksköterskorna får ta ansvaret att informera. Karlsson och Berggren (2011) beskriver att 

det är viktigt med en tydlig plan från läkarna för att sjuksköterskorna ska kunna utföra sitt 

arbete optimalt. Vidare beskriver Peterson et al. (2010) att det även upplevs en bristfällig 

kommunikation från läkare till patient. De beskriver en upplevd irritation från 

sjuksköterskorna över att känna sig tvingade att axla ansvaret att informera patienten, vilket 

vidare styrker föreliggande litteraturöversikt. Detta kan definieras via Antonovskys (2005, 

s.44-45) begrepp hanterbarhet och begriplighet. För att kunna erhålla hög KASAM krävs att 

en människa har resurser tillhanda vid möte av utmanande situationer. Det krävs även att 

situationerna upplevs som begripliga och att människan kan skapa sammanhang av stimuli.   

 

I litteraturöversikten framgick det att sjuksköterskor som arbetar inom den palliativa vården 

upplever sig bli exkluderade från beslutsfattandet gällande övergång från kurativ till 

palliativ vård. De beskriver sig bli exkluderade av läkare och lämnade åt att utföra det 

efterföljande patientnära arbetet medan läkarna tar besluten. Sjuksköterskorna beskriver sig 

stå patienterna närmast och upplever därför att de bör vara mer delaktiga i beslut gällande 

patientens vård. Detta styrks i en studie som beskriver att sjuksköterskorna upplever sig ha 

en god, nära relation med patienterna men utan vidare inverkan i deras vård (Espinosa, 

Young, Symes, Haile, Walsh, 2010). Det beskrivs även i föreliggande litteraturöversikt en 

upplevd frustration kring att ha låg grad av inverkan i vården speciellt vid situationer där 

sjuksköterskorna upplever att patienterna är i större behov av palliativ vård än kurativ vård. 

Sjuksköterskorna beskriver att de upplever att patienterna får lida i onödan. Vidare styrks 

detta av Espinosa et al. (2010) som beskriver att sjuksköterskorna upplever frustration kring 

att inte vara involverad i brytpunktssamtalet samt en känsla av att förlänga patientens 
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lidande. Antonovsky (2005, s.45) beskriver att resurser som ej finns tillgängliga kan generera 

en upplevelse av maktlöshet och bidra med en låg känsla av hanterbarhet. 

 

I resultatet framkom det att tidsbrist är en rådande problematik inom den palliativa vården. 

Sjuksköterskorna beskriver att tidsbristen påverkar flera dimensioner av deras arbete och 

går ut över vårdens kvalité och bidrar till sjuksköterskans upplevda frustration. Palsson et 

al. (1995) styrker detta genom att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att inte inneha 

den tid de behöver för att kunna erbjuda god palliativ vård. Även Peterson et al. (2010) 

bekräftar sjuksköterskornas upplevda tidsbrist. Antonovsky (2005, s.45) beskriver begreppet 

hanterbarhet som innefattar att en människa har de rätta förutsättningarna för att hantera en 

situation. Vilket skulle kunna kopplas till att tidsbristen gör att resurserna för att hinna med 

arbetet är begränsade och ger en lägre KASAM.  

 

Föreliggande litteraturöversikt belyste sjuksköterskors upplevda bristande kompetens 

gällande den palliativa vården. Peterson et al. (2010) beskriver att sjuksköterskor upplever 

en rädsla att inte ha tillräckliga kunskaper för att kommunicera med patienten på ett bra 

sätt. De beskriver även en upplevd rädsla att stötta patienten genom något som de själva ej 

genomlevt (a.a). Sjuksköterskor upplever sig även ha bristande kunskaper kring praktiskt 

utförande av olika arbetsuppgifter (Palsson et al., 1995). Begriplighet innebär att känna en 

trygghet i att kunskaperna är tillräckliga för att hantera olika situationer. Samt att känna att 

det finns en innebörd i de utmaningar som människan möter (Antonovsky, 2005, s.44). 

 

Föreliggande litteraturöversikt visade att kollegialt stöd och bekräftelse är en viktig 

komponent för sjuksköterskan i den palliativa vården. Detta styrks även i en studie som 

skriver att det är en viktig del i arbetet att få reflektera och diskutera med kollegor (Wilkes & 

Beale, 2001). 

 

6.2 Metoddiskussion 

Föreliggande litteraturöversikt syftade till att belysa sjuksköterskors upplevelse av att ge 

omvårdnad till patienter som befinner sig i ett palliativt skede. Då syftet utgick ifrån 
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omvårdnadsperspektivet söktes artiklarna i databaser med inriktning på 

omvårdnadsforskning. De databaser som valdes ut var PubMed och Cinahl av den 

anledning att de är internationella databaser med inriktning på omvårdnadsforskning och 

för att det fanns förkunskaper kring dessa databaser vilket styrker det metodologiska 

förfarandet (Forsberg & Wengström, 2003, s.77-78). Vidare användes avgränsningen humans 

för att specificera sökningen till artiklar som belyser människor och deras upplevelser. Detta 

val går att diskutera då omvårdnadsbaserade söktermer ofta resulterar i artiklar ur denna 

synvinkel. Detta kan medföra en risk att oindexerade artiklar fallit bort under 

avgränsningen, vilket kan vara en metodologisk svaghet. I artikelsökningarna användes 

ingen avgränsning gällande publikationsår då det inte ansågs vara i linje med vad 

litteraturöversikten syftade till. Sökningarna genomfördes näst intill identiska för att inte 

utesluta artiklar som inte förekommer i båda databaserna. Av de inkluderade artiklarna var 

majoriteten kvalitativa för att besvara syftet som grundade sig på upplevelser. Det beskrivs i 

litteraturen att en kvalitativ artikel besvarar till större del detta då upplevelser är subjektiva 

(Dahlborg Lyckhage, 2017, s.34). Alla tidskrifter söktes i UlrichWeb för att fastställa att de 

var granskade och godkända, peer reviewed, tidskriftens hemsida kontrollerades också för 

att vara säker på dess kvalité. Av denna anledning användes även avgränsningen peer 

reviewed i artikelsökningen i databasen Cinahl.  

 

Artiklarna som är inkluderade är skrivna på engelska och översatta med försiktighet med 

hjälp av lexikon för att inte förvränga eller misstolka innehållet. Dock kan det finnas en risk 

för språkliga brister då kunskaperna i engelska endast tolkas som goda, vilket kan vara bra 

att ha i åtanke vid läsning av denna litteraturöversikt. 

 

De artiklar som uppmärksammades vara dubbletter och fanns tillgängliga på båda 

databaserna togs bort från slumpmässig databas löpande genom hela urvalsprocessen. 

Sökordstabellen, se bilaga 1, är upprättad utifrån detta förfaringssätt och kan därmed 

upplevas diffus i vissa avseenden. Artiklar som inte inkluderades redovisas i bilaga 3, 

exkluderade artiklar. Dessa artiklar exkluderades enbart av den anledning att de tolkades 

erhålla låg kvalité vid kvalitetsgranskningen. Samt att resultatet inte visades svara mot 

litteraturöversiktens syfte tillräckligt för att inkluderas trots låg kvalité. En artikel som 
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ansågs vara av låg kvalité valdes ut till resultatet då artikelns resultat var relevant till 

litteraturöversiktens syfte. Denna artikel redovisas i bilaga 2, inkluderade artiklar. 

 

Föreliggande litteraturöversikt inkluderar artiklar från 10 olika nationer fördelade på fem 

världsdelar. Detta innebär att litteraturöversikten har en bred kulturell och etnisk spridning 

vilket stärker litteraturöversikten. Genusperspektivet har ej belysts som en avgörande 

komponent. Av de artiklar som inkluderades var majoriteten kvinnliga deltagare. Det sågs 

inte som en avgörande störfaktor och därför togs inte detta i beaktning vid sökning av 

artiklar. Då majoriteten av artiklarna var kvalitativa innebar det att deltagarantalet var lägre 

än vid inklusion av majoriteten kvantitativa studier. Då denna litteraturöversikt syftar till att 

belysa upplevelser var den subjektiva upplevelsen av större intresse över kvantiteten. Denna 

litteraturöversikt hade en tydlig strukturerad sökning och materialet svarade väl till syftet 

vilket styrker dess trovärdighet. 

 

6.3 Sammanfattning och klinisk implikation 

Föreliggande litteraturöversikt visade att den palliativa vården medför såväl stärkande som 

utmanande upplevelser för sjuksköterskan. Arbetet inom den palliativa vården kan generera 

utveckling och en känsla av meningsfullhet men även en känsla av frustration. Den 

palliativa vården bidrog till nära relationer som många gånger både var stärkande men även 

utmanande i slutskedet. Sjuksköterskor upplevde sig utvecklas och stärkas då de fick 

bekräftelse i sitt arbete. KASAM visades kunna kopplas till sjuksköterskans upplevelser av 

den palliativa vården och det visar att graden av KASAM var betydande för sjuksköterskans 

bibehållande av hälsa. Det visades finnas ett försämrat samarbete mellan läkare och 

sjuksköterskorna, vilket resulterade i irritation hos sjuksköterskorna. Att som sjuksköterska 

arbeta med palliativ vård är en utmaning, som med de rätta förutsättningarna kan bidra till 

positiva erfarenheter. 

 

Föreliggande litteraturöversikt ger en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser av den 

palliativa vården. Resultatet är applicerbart till olika kulturer då litteraturöversikten 

inkluderar studier från olika länder. Vidare implikation i vården skulle kunna utgå från att 
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undersöka teamarbetet och försöka finna lösningar för att förbättra samarbetet. Möjlig 

vidare forskning skulle kunna innefatta interventionsstudier. Dessa skulle kunna utformas 

utefter att olika alternativ av utbildning eller handledning jämförs mot en kontrollgrupp. 

Vidare forskning bör syfta till att finna möjligheter till att utveckla den palliativa vården.  
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Bilaga 1: Sökresultat 

 

Databas, 
datum 

Sökord Avgränsning  Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 Urval 4 

Pubmed 
190202 

((((Nurse*) AND 
experience*) AND 
providing palliative care) 
NOT pediatric*) NOT 
child*  

Abstract, Humans, 
Engelska, Svenska. 

197 st 56 st 36 st 12 st 10st 

Cinahl, 190202 Nurse* AND experience* 
AND providing palliative 
care NOT pediatric* NOT 
child*  

Engelska, Abstract 
available, Peer 
reviewed, Humans  

178 st 44 st 13 st 6 st 6st 

Bilaga 1: Översikt över sökningar. Urval 1-Antal utvalda artiklar efter läsning av titeln. Urval 2-Antal utvalda artiklar efter läsning av abstrakt. Urval 3-Antal 

utvalda artiklar efter läsning av hel artikel. Urval 4-Antal valda artiklar till resultatet. 
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Bilaga 2: Inkluderade artiklar 

Årtal  
Författare 
Land 

Studiens syfte Design Deltagare  
(Bortfall) 

Datainsamling 
Analys 

Resultat Kvalité 

2009 
Arnaert & 
Wainwright 
Kanada 

Syftar till att belysa sjuksköterskors 
upplevelser, perspektiv och 
reflektioner kring palliativ vård i 
hemmet. 

Kvalitativ 5 
sjuksköterskor 

Semistrukturera
de intervjuer, 
tematisk analys 

Att arbeta med palliativ vård kan 
vara påfrestande och teamarbete 
samt stöd från erfarna kollegor 
utgör en viktig del genom den 
palliativa vårdens alla delar. 

Låg 

2012 
Beckstrand, 
Collette, 
Callister & 
Luthy 
USA 

Syftar till att undersöka den påverkan 
olika hinder och stödjande handlingar 
har på palliativ vård upplevda av 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ 912 
sjuksköterskor 
(532) 

Enkät, SPSS, 
version 18.0. 
För statistisk 
analys 

Sjuksköterskor upplevde mötet och 
hantering av familjemedlemmars 
ilska eller orealistiska förväntningar 
som påfrestande i den palliativa 
vården. 

Hög 

2009 
Beckstrand, 
Moore, 
Callister & 
Bond 
USA 

Att beskriva de hinder och stödjande 
handlingar i utförandet av palliativ 
vård upplevda av sjuksköterskor 

Kvantitativ 907 
sjuksköterskor 
(532) 

Enkät 
 
Tematisk analys 

De upplevda hindren för att utöva 
god palliativ vård ansågs till störst 
del vara familjen och deras sätt att 
hantera det palliativa beskedet. 
Tidsbristen och den varierande 
uppfattningen av vad som ska 
göras upplevdes som utmanande. 

Medel 

2018 
Canzona, 
Love, 
Barrett, 
Henley, 
Bridges, 
Koontz, 
Nelson & 
Daya 

Att undersöka de utmaningar 
sjuksköterskan ställs för i vårdandet av 
en patient som är i övergångsperioden 
mellan kurativ och palliativ vård. 

Kvalitativ 28 
sjuksköterskor 

Semistrukturera
de intervjuer, 
tematisk analys  

Sjuksköterskorna upplevde 
oklarheter gällande 
kommunikation från läkare. Det 
var utmanande att samtala med 
patienter som ej fått adekvat 
information kring sitt tillstånd. 
Sjuksköterskorna upplevde arbetet 
som påfrestande att se lidande och 
död. Kommunikationen till 

Hög 
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USA närstående upplevdes svår speciellt 
vid interaktion med närstående 
som var arga.  

2013 
Chan, Lee & 
Chan 
Kina 

Studien syftar till att undersöka 
sjuksköterskans upplevelse av att ge 
efterlevnadsstöd. 

Kvalitativ 15 
sjuksköterskor 

Intervju, 
tematisk analys 

Det kan upplevas påfrestande att 
vara stöd till den sörjande familjen 
då detta ingår i den palliativa 
vården. Sjuksköterskan påverkas 
även men måste vara ett stöd till de 
närstående men det kan vara svårt 
då det egna behovet av att sörja kan 
ge sig till känna. 

Hög 

2004 
Dunne, 
Sullivan & 
Kernohan 
England 

Belyser distriktssköterskors upplevelse 
av att vårda palliativa cancerpatienter 
och deras familjer 

Kvalitativ 25 
sjuksköterskor  
 

Intervjuer, 
Colaizzi 
deskriptiva 
fenomenologisk
a analys 

Palliativ vård genererar många 
svårigheter både kommunikativa 
och emotionella. Detta upplevs 
påfrestande och stressigt samtidigt 
som den palliativa vården ger en 
tillfredsställande känsla. 

Medel 

2014 
Efstathiou & 
Walker 
England 

Att undersöka Sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda vuxna 
palliativa patienter samt deras 
närstående 

Kvalitativ 13 
sjuksköterskor 

Semistrukturera
de intervjuer, 
fenomenologisk 
analys 

De egna moraliska värderingarna 
ifrågasattes då vården av patienten 
på något sätt manipulerades på 
grund av familjens begäran eller 
deras behov av att vara närvarande. 
Detta var påfrestande för 
sjuksköterskan.  

Hög 

2004 
Halcomb, 
Daly, 
Jackson & 
Davidson 
Australien 

Syftar till att belysa 
intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelse av att vårda patienter i 
övergången från kurativ till icke 
kurativ vård.  

Kvalitativ 10 
sjuksköterskor 

Intervjuer, 
tematisk analys 

Att övergå från kurativ till icke 
kurativ vård ge negativa 
upplevelser. Det kan upplevas som 
påfrestande att se när patienterna 
lider och att möta hela familjens 
behov och förväntningar. Det kan 
även generera positiva upplevelser 
då man faktiskt kan lindra 
patientens lidande. 

Hög 
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2014 
Keall, 
Clayton & 
Butow 
Australien 

Att analysera hur sjuksköterskor 
hanterar patienternas existentiella 
behov, vilka hjälpande faktorer som 
finns samt barriärer och strategier. 

Kvalitativ 20 
sjuksköterskor 

Intervjuer, 
induktiv analys 

Tillgångar för att hantera 
existentiella behov visade sig vara 
en god relation med patienten, 
självförtroende och goda 
kommunikativa kunskaper. De 
hinder som beskrevs var tidsbrist, 
rädsla och psykiska symtom som 
misstas för fysiska. De strategier 
som användes var att ta hjälp av 
flera professioner, bibehålla 
realistiska förväntningar och skapa 
en öppen miljö.  

Hög 

2015 
Kisorio & 
Langley 
Sydafrika 

Syftet var att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård på en 
intensivvårdsavdelning 

Kvalitativ 24 
sjuksköterskor 

Intervjuer 
 
tematisk analys 

Upplevelsen av att vårda palliativa 
patienter beskrivs som smärtsamt, 
tidspressat och svårt då de 
organisatoriska förutsättningarna 
och sjuksköterskans möjlighet till 
delaktighet inte är optimal. 

Hög 

2008 
Lange, 
Thom & 
Kline 
USA 

Att utvärdera hur sjuksköterskor 
upplever att vårda palliativa patienter 
och undersöka om det finns koppling 
mellan attityder och demografiska 
faktorer. 

Kvantitativ 355 
sjuksköterskor 

Enkät, SPSS 
version 13.0 
användes som 
statistisk analys. 
 

Studien visade att ålder och 
erfarenhet ha goda effekter på 
vården av palliativa patienter. 
Yngre sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet visades uppleva den 
palliativa vården mer påfrestande.  

Medel 

2012 
Marchessaul
t, Legault & 
Martinez 
Kanada 

Att belysa 
hemsjukvårdssjuksköterskors 
upplevelser av att vårda palliativa 
patienter. 

Kvalitativ 8 
sjuksköterskor 

Intervjuer, 
fenomenologisk 
analys.  

Sjuksköterskan upplever vårdandet 
som en förmån. Den egna 
relationen till liv och död förändras 
som individ även i de krävande 
situationerna exempelvis att 
hantera patienten och familjens 
känslor och att ge svåra besked 

Hög 
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2017 
Ong, Ting & 
Chow 
Singapore 

Belysa sjuksköterskors inställning till 
att utföra palliativ vård 

Kvalitativ 10 
sjuksköterskor 

Semistrukturera
de intervjuer, 
tematisk analys 

Sjuksköterskans erfarenheter 
beskrivs utifrån ett led av 
upplevelser av emotionella 
konflikter kring den egna 
uppfattningen kring liv och död 
och hurvida det hanteras.  

Hög 

2018 
Parola, 
Coelho, 
Sandgren, 
Fernandes & 
Apostolo 
Portugal 

Syftar till att belysa sjuksköterskors 
upplevelser av att arbeta med palliativ 
vård 

Kvalitativ 9 
sjuksköterskor 

Ostrukturerade 
intervjuer. 
 
Fenomenologis
k deskriptiv 
analys 

Sjuksköterskan upplever flera 
dimensioner av att arbeta inom 
palliativ vård. Den personliga 
utvecklingen och upplevelsen av 
att göra gott varvas med den 
emotionella påfrestningen vid att 
vara närvarande och att inte kunna 
lindra. 

Hög 

2009 
Roche-Fahy 
& Dowling 
Irland 

Att belysa sjuksköterskors upplevelser 
av att ge omvårdnad till palliativa 
patienter. 

Kvalitativ 12 
sjuksköterskor  

Intervjuer, 
Colaizzi’s 
(1978) seven-
stage analysis. 
(Deskriptiv 
fenomenologisk 
analys) 
  

Sjuksköterskans upplever att 
möjligheten att utföra god palliativ 
vård blir lidande på grund av den 
palliativa vårdens komplexitet inte 
överensstämmer med de tid och 
kunskapsmässiga förutsättningar 
som finns. 

Medel 

2012 
Törnquist, 
Andersson 
& Edberg 
Sverige 

Syftar till att beskriva sjuksköterskors 
upplevelse av att bedriva palliativ 
vårdför äldre i kommunal regi 

Kvalitativ 20 
sjuksköterskor 

Fokusgrupper, 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
analys 

Inom hemsjukvården upplever 
sjuksköterskor begränsade resurser, 
ensamhet och begränsad legitimitet 
som bekymmer inom den palliativa 
vården. 

Hög 
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Bilaga 3: Exkluderade artiklar 

Årtal 
Författare  
Land 

Syfte Anledning till exkludering Kvalité 

2010 
Seno 
USA 

Being-With Dying: Authenticity in End-of-Life 
Encounters 

Svarar ej tillfredsställande till litteraturöversiktens syfte 
Låg kvalité 

Låg 

2015 
Gilstrap, 
White 
USA 

Interactional communication challenges in end-
of-life care: dialectical tensions and 
management strategies experienced by home 
hospice nurses. 

Svarar ej tillfredsställande till litteraturöversiktens syfte 
Låg kvalité 

Låg 

 
 
 


