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ABSTRAKT 

Introduktion: Inom palliativ vård kommer sjuksköterskan i kontakt med lidande, sårbarhet, 

existentiella frågor och svåra etiska beslutstaganden. För sjuksköterskan kan detta innebära en 

krävande och utmattande arbetsmiljö, som är viktig att belysa. Syfte: Syftet med denna 

litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter palliativt. 

Metod: Fjorton kvalitativa artiklar granskades, analyserades och sammanställdes i en 

litteraturöversikt. Resultat: Sex huvudkategorier framträdde, vilka var: ”känslomässig 

börda”, ”känsla av otillräcklighet”, ”kommunikationssvårigheter”, ”arbetstillfredsställelse”, 

”reflektion över det egna livet” samt ”behov av stöd”. Sjuksköterskorna upplevde känslor som 

sorg, frustration och otillräcklighet i sitt arbete, samt även svårigheter att prata om döden. 

Samarbetet med läkarna ansågs också vara påfrestande. Trots detta gav arbetet 

sjuksköterskorna en sorts bekräftelse och det fick dem att reflektera över sina egna liv. Stöd 

och utbildning upplevdes behövas i större utsträckning än vad som erbjuds. Diskussion: Med 

lagom höga krav, ett gott inflytande och ett bra samarbete på arbetsplatsen skulle 

sjuksköterskan lättare kunna bibehålla en god hälsa och på så vis även bidra med en för 

patienten, optimal vård. Slutsats: Det är viktigt att vara medveten om sjuksköterskornas 

känslor och behov inom den palliativa vården. Vidare forskning inom detta område skulle 

vara av betydelse för att sjuksköterskorna ska få rätt stöd och utbildning. 

 

 

 

 

Nyckelord: litteraturstudie, livets slut, palliativ vård, sjuksköterskan, upplevelser. 
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INTRODUKTION 

Palliativ vård innebär upprepad kontakt med lidande, sårbarhet, existentiella frågor och svåra 

etiska beslutstaganden. För sjuksköterskan kan detta innebära en krävande och utmattande 

arbetsmiljö (Pereira, Fonseca & Carvalho, 2012). 

 

Ända fram till 1987 talade man både nationellt och internationellt om terminal vård vilket 

innebar vård av en döende patient. Sedan dess har ”terminal vård” nästan helt ersatts med 

”palliativ vård”, ett yttryck som härstammar från det latinska ordet pallium. Pallium betyder 

mantel och står för lindrande åtgärder, något som idag ges inom all svensk sjukvård (Beck-

Friis & Strang, 2012, s. 12). Palliativ vård kan utövas på sjukhusavdelningar, inom 

akutvården, på hospice eller palliativa vårdenheter, samt i hemmet (Peters et al., 2012).  

 

Med palliativ vård avses inte enbart vård i livets slutskede, utan all vård som inte är kurativ, 

det vill säga botande. Omställningen från kurativ till palliativ vård är svår, inte bara för 

patienten och dennes närstående, utan även för sjukvårdspersonalen (Glimelius, 2005, ss. 17, 

19). När det inte längre är möjligt att bota en patient krävs det att man använder sig av ett 

medvetet förhållningssätt i omvårdnaden, för att lyckas hjälpa både patient och närstående. 

Vid sådana situationer är palliativ vård – lindrande vård – aktuell. Under senare år har den 

palliativa vården erkänts vara en viktig vårdfilosofi med egen, karakteristisk kunskap som kan 

hjälpa människor i livets slutskede (Nationella rådet för palliativ vård, 2012).  

 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som 

förbättrar livskvaliteten för patienter och deras närstående, som står inför svårigheter 

förknippade med livshotande sjukdom. Den palliativa vårdens uppgift är att förebygga och 

lindra lidande genom tidig identifiering, bedömning och behandling av smärta och andra 

problem - fysiska, psykosociala och andliga (Nationella rådet för palliativ vård, 2012).  

Eftersom den palliativa vården tillgodoser dessa tre behov samtidigt anses den vara holistisk 

då den tar hänsyn till hela människan, inte bara de olika delarna (Mok, Wong & Wong, 2009). 

Palliativ vård fokuserar på symtomkontroll och livskvalitet och ser döendet som en normal 

process. Den ska stödja människor att leva med värdighet och med största möjliga 

välbefinnande i livets slutskede (Nationella rådet för palliativ vård, 2012). Att bara finnas där, 

är ibland är det viktigaste som sjuksköterskan kan göra. Att visa engagemang genom att vara 
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närvarande och hålla en hand kan vara lika viktigt som den medicinska behandlingen 

(Cramer, 2009). Den medicinska behandlingen innebär symtomkontroll av bland annat 

smärta, illamående, oro, ångest och depression (Strang, 2005, s. 213). 

 

Dame Cicely Saunders grundade år 1967 den moderna hospice-rörelsen (Cramer, 2009). 

Hospicevård kan ges då patienten enligt sin läkare har mindre än sex månader kvar att leva, 

och fokuserar på en lindrande vård istället för en botande behandling (Leland, Teno, Gozalo, 

Bynum & Mor, 2012). Dame Cicely Saunders skrev ”You matter because you are you. You 

matter to the last moment of your life, and we will do all we can not only to help you die 

peacefully, but to live until you die” (Cramer, 2009, s. 53). Detta har blivit ett inofficiellt 

motto inom den palliativa vården i hela världen. Att leva tills du dör handlar om livet, inte 

döden (Cramer, 2009). 

 

Som sjuksköterska kan det vara lätt att bli alltför engagerad i palliativ vård eftersom svårt 

sjuka människor i livets slutskede kan upplevas vara i ett stort behov av god omvårdnad. 

Sjuksköterskan bör därför sträva efter en balans, så att relationen mellan vårdare och patient 

varken blir för ytlig eller för känslosam (Friedrichsen, 2012, s. 368). Det är viktigt att förstå 

den emotionella påverkan som palliativ vård kan ha på sjuksköterskan. Palliativ omvårdnad 

kan hjälpa sjuksköterskan att leva i nuet och uppskatta det vardagliga livet, men arbete inom 

den palliativa vården kan också innebära stor påfrestning på sjuksköterskan på grund av 

patientens lidande och sårbarhet (Pereira et al., 2012; Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). 

 

Antonovsky (1987, s. 9) påstår att alla människor förr eller senare under livet utsätts för 

påfrestningar – fysiska, psykiska eller sociala. Detta kan leda till att vissa människor blir 

sjuka, medan andra som utsätts för samma påfrestningar förblir friska. En del av förklaringen 

till detta är att vi människor har olika motståndskraft. Vidare beskriver Antonovsky (1987, s. 

10) krav-kontroll-stöd-modellen som utarbetats av Karasek, Theorell, Johnson och Hall. 

Denna modell har tre dimensioner: miljöns krav, vårt inflytande och det sociala stödet. 

Antonovsky skriver att ”Om kraven är höga, vårt inflytande lågt och vår tillgång till socialt 

stöd otillräckligt – då kan skadlig stress uppkomma. Och då stiger risken för ohälsa, 

kroppslig såväl som psykisk. Och, omvänt, om kraven är lagom stora, vårt inflytande är gott 

och stödet från omgivningen tillfredsställande – då främjas vår hälsa och vårt välbefinnande” 

(Antonovsky, 1987, s. 10). 
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Majoriteten av alla dödsfall inträffar på sjukhus eller inom palliativa vårdenheter där 

sjuksköterskor är verksamma (Shimoinaba, O´Connor, Lee & Greaves, 2009). Det kan därför 

vara viktigt att belysa sjuksköterskans upplevelser av att dagligen vårda svårt sjuka människor 

och att frekvent handskas med patienters bortgångar. Det är viktigt att vara medveten om 

sjuksköterskornas känslor och behov inom detta område för att kunna bistå dem med de 

resurser som krävs för att de ska kunna ge en god palliativ vård. 

 

SYFTE 

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

patienter palliativt. 

 

METOD 

Den metod som användes var en litteraturöversikt. Detta innebär att den företeelse som 

studeras identifieras och avgränsas och vetenskapliga artiklar söks. Studiernas kvalitet 

granskas och de analyseras därefter innan ett resultat sammanställs (Friberg, 2012, ss. 133-

142). 

 

Litteratursökning 

 

PubMed innehåller fler än 16 miljoner artiklar, omfattar nästan 95 procent av den medicinska 

litteraturen inklusive omvårdnadstidskrifter och uppdateras dagligen. Cinahl via EBESCO 

innehåller 2,2 miljoner artiklar från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter, och cirka 65 

procent av dessa handlar om omvårdnad (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, ss. 80-81). 

Utifrån detta ansågs PubMed och Cinahl via EBESCO utgöra en bra grund för att hitta 

vetenskapliga artiklar inom det valda ämnesområdet. 

De meshtermer som användes vid litteratursökningen var ”nurses” och ”palliative care”. 

Sökningarna kompletterades med fritextsökningarna ”experience” samt ”end of life”. 
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Söktermerna kombinerades enligt tabell 1. För en mer utförlig beskrivning av 

litteratursökningen, se bilaga 1.  

 

Tabell 1. Sammanfattning av litteratursökning. 

Datum Databas Sökord Antal 

relevanta 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

2013-

01-22 

Cinahl via 

EBESCO 

Nurses AND 

palliative care 

AND 

experience 

157 157 23 10 8 7 

2013-

01-23 

PubMed Nurses AND 

palliative care 

AND 

experience 

162 162 16 10 9 5 

2013-

02-07 

Cinahl via 

EBESCO 

End of life 

AND nurses 

AND 

experience 

142 142 21 2 2 2 

Avgränsningar: artiklar skrivna på engelska och publicerade år 2008-2012. 

Urval 1: artiklarnas titlar lästes, urval 2: artiklarnas abstrakt lästes, urval 3: hela artiklarna 

lästes, urval 4: artiklar för granskning, urval 5: inkluderade artiklar.  

 

Inklusionskriterier 

 

Studier som är skrivna på engelska, och publicerade under åren 2008-2012 inkluderades. 

Endast orginalartiklar som är uppbyggda enligt IMRAD (introduction, method, results and 

discussion) har använts. De valda artiklarna är etiskt granskade och godkända, och har enligt 

granskningsmallarna, som är inspirerade av Willman (2011, ss. 173-176), uppnått kriterierna 

för ”bra kvalitet” eller ”medel kvalitet”. Granskningsmallarna finns bifogade i bilaga 2. 
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Urval och granskning 

 

Vid den slutgiltiga litteratursökningen lästes alla artiklars titlar, det vill säga 461 titlar (urval 

1). Sextio ansågs vara relevanta till denna litteraturstudies syfte och valdes ut för vidare 

läsning av abstrakten (urval 2). De studier som fortfarande ansågs passa syftet var 22 stycken 

och de lästes därefter fullständigt (urval 3). Nitton artiklar ansågs efter att de lästs i sin helhet 

fortfarande motsvara syftet. Dessa granskades för att få kvaliteten säkerställd (urval 4). 

Därefter valdes de 14 artiklar som inkluderades i studien ut (urval 5). Hela urvalsprocessen 

kan ses i bilaga 1.  

Granskningen gjordes enligt två mallar inspirerade av Willman (2011, ss. 173-176), se bilaga 

2.  Denna granskning resulterade i att varje studie har rangordnats enligt en tregradig skala 

som består av ”bra kvalitet”, ”medel kvalitet” och ”dålig kvalitet”.  Studierna skulle för att 

uppnå ”bra kvalitet” uppfylla 95 procent eller mer av kriterierna som ingår i 

granskningsmallen, och de skulle för att uppnå ”medel kvalitet” uppfylla 80-94,99 procent. 

Om studierna inte uppnådde 80 procent av kriterierna ansågs de vara av ”dålig kvalitet”. 

Granskningskriterierna har förtydligats i tabell 2. 

 

Tabell 2. Översikt av kriterierna för den tregradiga skalan vid användning av 

granskningsmallarna som är inspirerade av Willman (2011, ss. 173-176). 

 Kvantitativa studier Kvalitativa studier 

Bra kvalitet > 95%  > 95% 

Medel kvalitet 80-94,99%  80-94,99%  

Dålig kvalitet < 80%  < 80%  

 

Analys 

 

De artiklar som har inkluderats i studien analyserades genom att de lästes som en helhet 

upprepade gånger för att materialet skulle bli bekant. Studierna har lästs med ett öppet sinne 

för att på bästa sätt fånga huvudresultatet i studierna. För att få en överskådlighet har 

studierna sammanställts i en tabell (se bilaga 3). Vidare har studiernas resultat sorterats och 

grupperats för att på så vis identifiera likheter och skillnader. Därefter har resultatet delats in i 
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lämpliga kategorier som besvarar litteraturstudiens syfte. De kategorier som har framträtt 

under analysen är ”känslomässig börda”, ”känsla av otillräcklighet”, 

”kommunikationssvårigheter”, ”arbetstillfredsställelse”, ”reflektion över det egna livet” samt 

”behov av stöd”. Analysen har genomförts enligt Friberg (2012, ss.127-129).  

 

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  

Ingen etisk kommitté ansågs vara nödvändig för denna litteraturstudie. Däremot har ett etiskt 

övervägande gjorts och därför används endast artiklar som varit föremål för etiskt granskande 

i studien. 

 

RESULTAT 

Alla de 14 studierna som har inkluderats är utförda enligt kvalitativ metod. Studierna är 

gjorda i Sverige (n=4), Canada (n=3), Iran (n=2), Irland (n=1), Singapore (n=1), 

Storbritannien (n=1), Taiwan (n=1) och USA (n=1). Fyra av dessa studier har gjorts genom 

intervjuer med sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården. Tre studier har utförts utifrån 

intervjuer med sjuksköterskor som arbetar inom kommunal vårdverksamhet, och två studier 

har gjorts inom hemsjukvården. Vidare har två studier utförts genom intervjuer med 

sjuksköterskor som arbetar med hospicevård, och tre studier har gjorts utifrån upplevelser hos 

sjuksköterskor som arbetar inom olika specialiteter där de får erfara palliativ vård. Resultatet 

kommer att presenteras i följande delar: ”känslomässig börda”, ”känsla av otillräcklighet”, 

”kommunikationssvårigheter”, ”arbetstillfredsställelse”, ”reflektion över det egna livet” samt 

”behov av stöd”. 

 

Känslomässig börda 

 

Sjuksköterskorna har uppgett att de ofta känner sig belastade av den konstanta förlusten av 

patienter, den bakomliggande sorgen och de känslomässiga svårigheterna som den palliativa 

vården för med sig (Chong & Poon, 2011; Penz & Duggleby, 2011; Roche-Fahy & Dowling, 
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2009). De har rapporterat att de anser att detta kan ha en negativ påverkan på deras inre, vilket 

i sin tur kan ge en känsla av hopplöshet inom arbetet samt privatlivet (Boroujeni, 

Mohammadi, Oskouie, & Sandberg, 2008; Källström Karlsson, Ehnfors & Ternestedt, 2008; 

Valiee, Negarandeh & Dehghan Nayeri, 2012). Vidare har sjuksköterskorna också uppgett att 

de upplever känslor som depression och ångest när de vårdar patienter i livets slutskede 

(Valiee et al., 2012).  

I studierna av Leung (2011) och McMillen (2008) har sjuksköterskorna uttryckt att de blir 

känslomässigt involverade när de vårdar en döende patient (Leung et al., 2011; McMillen, 

2008), speciellt när de vårdar patienten under en längre tid och hinner lära känna patientens 

närstående (Boroujeni et al., 2008; McMillen, 2008). Sjuksköterskorna har beskrivit att de kan 

hantera patientens död bättre om bortgången är väntad, till skillnad från ett plötsligt dödsfall 

(Boroujeni et al., 2008). Om den bortgångna patienten är ung eller om sjuksköterskorna på 

något vis kan identifiera sig med patienten, har de upplevt sig bli mer upprörda (McMillen, 

2008).  

Chong och Poon (2011), Källström Karlsson (2008) och Leung (2011) har antytt att 

sjuksköterskorna erfar att det är ett stort problem att släppa taget om patienterna och inte ta 

med sig sina känslor hem när de arbetet färdigt (Chong & Poon, 2011; Källström Karlsson et 

al., 2008; Leung et al., 2011). Sjuksköterskorna har uttryckt att de ofta tänker på patienterna 

efter att de slutat arbeta, på grund av den emotionella relationen som skapas (Källström 

Karlsson et al., 2008; Leung et al., 2011). För att kunna hantera sina emotionella relationer till 

patienterna har sjuksköterskorna upplevt att det är viktigt att kvarhålla en distans till patienten 

för att underlätta hanteringen av sina egna känslor när patienten avlider (Leung et al., 2011). 

Enligt sjuksköterskorna krävs det en balans som hindrar känslorna från att ta över, en balans 

mellan att vara sjuksköterska och empatisk vän (Chong & Poon, 2011; Peterson et al., 2010). 

De mer erfarna sjuksköterskorna har uppgett att de medvetet håller denna distans till 

patienterna för att skydda sig själva medan sjuksköterskor som är nya inom den palliativa 

vården upplevs sörja mer, och kan lättare låta känslorna ta över då en patient avlider. De 

erfarna sjuksköterskorna har beskrivit att de tröstar sig med att de gör sitt bästa för patienten i 

hans/hennes sista tid i livet, samt att de på bästa sätt stöttar patientens närstående (Boroujeni 

et al., 2008). 
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Känsla av otillräcklighet 

 

Enligt Peterson (2010) samt Wu och Volker (2009) har sjuksköterskorna uttryckt en önskan 

att ge vård av hög kvalitet till de döende patienterna för att hjälpa dem att uppleva 

bekvämlighet, fridfullhet och värdighet både fysiskt och emotionellt. När sjuksköterskorna 

inte har lyckats med detta känner de sig stressade och upprörda. Vidare har Gélinas, Fillion, 

Robitaille och Truchon (2012) samt Roche-Fahy och Dowling (2009) rapporterat att 

sjuksköterskorna även upplever frustration och missnöje då de inte kan ge en optimal vård till 

de döende patienterna på grund av tidsbrist och stress.  

I en studie av Boroujeni (2008) har sjuksköterskorna angett att de även kan uppleva oro över 

patientens tillfredställelse och smärta (Boroujeni et al., 2008), och de känner sig hjälplösa när 

de anser att patientens livskvalitet inte prioriteras. Sjuksköterskorna har uppgett att de känner 

sig besvikna på sig själva när de inte kan hjälpa en döende patient vars tillstånd snabbt 

försämras, eller när en patient nekar vård. De vill respektera patientens integritet och val, men 

känner sig frustrerade när de inte kan ge patienten den vård som egentligen behövs (Karlsson, 

Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). Då en patient avlider och sjuksköterskorna 

känner att de inte kunnat ge en bra vård upplevs bortgången ibland som ett misslyckande 

(Chong & Poon, 2011; Valiee et al., 2012).  

Karlsson (2010) och Peterson (2010) har rapporterat att sjuksköterskorna redogör att de 

känner frustration när de närstående motsätter sig patientens egna önskningar i sin sista tid i 

livet – då patientens röst inte blir hörd på grund av att närstående tar över (Karlsson et al., 

2010; Peterson et al., 2010). Sjuksköterskorna har beskrivit att de känner sig hjälplösa när de 

vårdar en döende patient och dennes närstående ställer höga krav som inte går att 

tillfredsställa, eller då de upplever att de närstående inte har något förtroende för dem 

(Karlsson et al., 2010). Den tidsbrist som kan uppkomma då sjuksköterskorna vårdar flera 

patienter samtidigt gör det svårt att hinna ge de närstående det stöd som de behöver, och detta 

har sjuksköterskorna angett att de upplever vara oroande. Några sjuksköterskor har uttryckt att 

det är svårare att trösta de närstående till den döende patienten, än själva patienten (Peterson 

et al., 2010). Sjuksköterskorna har rapporterat att de upplever sig vara i en utsatt position och 

uttrycker att de ibland känner att den döda patientens närstående lägger en del av skulden till 

att patienten har dött, på dem som sjuksköterskor (Gélinas et al., 2012).  
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Sjuksköterskorna har påpekat att de ofta upplever att läkarna inte lyssnar på dem och inte vill 

skriva ut läkemedel i samråd med dem, trots att sjuksköterskorna anser sig veta mest om 

patienten. Sjuksköterskorna har då upplevt att deras kunskap och kompetens blir förbisedd, 

vilket bidrar till frustration (Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 2010; Törnquist, Andersson 

& Edberg, 2012). Att inte vara helt eniga med läkaren angående de medicinska beslut som 

fattas får sjuksköterskorna att känna sig otillräckliga (Gélinas et al., 2012; Karlsson et al., 

2010; Valiee et al., 2012). 

 

Kommunikationssvårigheter 

 

Gélinas (2012) har i sin studie uttryckt att sjuksköterskorna ibland upplever att de får agera 

budbärare mellan de döende patienterna, deras närstående och den ansvariga läkaren då det 

kan förekomma kommunikationssvårigheter mellan dessa parter (Gélinas et al., 2012). 

Sjuksköterskorna har angett att de ofta får stå till svars för dessa missförstånd på grund av den 

ömsesidiga relationen och det speciella samspelet som skapas till patienten samt dennes 

närstående (Gélinas et al., 2012; Wu & Volker, 2009). Detta har upplevts vara ett 

stressmoment i sjuksköterskornas arbete (Erichsen, Hadd Danielsson & Friedrichsen, 2010; 

Gélinas et al., 2012).  

Genom att skapa en nära relation till den döende patienten har sjuksköterskorna uppgett att de 

får en väldig ansvarsskyldighet som kan leda till att det blir svårt att dela med sig av dåliga 

nyheter, eftersom sjuksköterskorna är rädda att få skulden (Chong & Poon, 2011). 

Sjuksköterskorna har rapporterat att de själva lägger en stor vikt vid att vara ärliga mot 

patienterna (Erichsen et al., 2010) men de bekymrar sig ändå över att patienterna inte alltid får 

den information de har rätt till. Sjuksköterskorna har redogjort att de upplever att det är svårt 

att veta hur de ska uttrycka sig på bästa sätt (Erichsen et al., 2010; Peterson et al., 2010) och 

de anser även att det är svårt att hitta den rätta tidpunkten för att prata om döden med 

patienterna (Leung et al., 2011). Sjuksköterskorna har uppgett att de blir besvikna på sig 

själva om de inte finns ett bra tillfälle att prata om detta (Erichsen et al., 2010). Att vara ärlig 

men att samtidigt inte ta ifrån patienten sitt hopp om livet är ett dilemma som ofta uppstår för 

sjuksköterskorna i deras dagliga arbete (Boroujeni, et al., 2008; Erichsen et al., 2010). 

Sjuksköterskorna har angett att de upplever att det är slitsamt att hela tiden ha rollen som den 

som ska uppmuntra patienten till att hålla hoppet uppe, och samtidigt förbereda patienten 



12 
  

inför att så småningom släppa taget om livet (Leung et al., 2011). De har även beskrivit att de 

anser att det är problematiskt att kvarhålla sitt eget hopp till patientens liv under påfrestande 

perioder (Penz & Duggleby, 2011).  

 

Arbetstillfredsställelse 

 

Att stötta döende patienter i deras svåra livssituationer har enligt sjuksköterskorna beskrivits 

vara påfrestande, men arbetet får dem samtidigt att känna en sorts bekräftelse som väger upp 

detta (Källström Karlsson et al., 2008). Sjuksköterskorna har uttryckt en känsla av 

tillfredsställelse när de anser att de gjort allt de kan för den döende patienten (Källström 

Karlsson et al., 2008; Leung et al., 2011; Valiee et al., 2012). Känslan av att behövas, samt att 

vara uppskattad och bekräftad under hela vårdförloppet resulterar i att sjuksköterskorna 

känner sig tillfreds med sina insatser samt respekterade inom professionen (Källström 

Karlsson et al., 2008; Penz & Duggleby, 2011). En känsla av kompetens har angivits infinna 

sig hos sjuksköterskorna då de kan möta patientens och dess närståendes behov samtidigt 

(Boroujeni et al., 2008). Några sjuksköterskor har även uppgett att de får ett bättre 

självförtroende inom sitt yrke (Källström Karlsson et al., 2008). 

De erfarna sjuksköterskorna har rapporterat att de anser att döden, efter att de arbetat inom 

palliativ vård en längre tid, inte längre tar en sådan stor plats i deras liv (Källström Karlsson et 

al., 2008). De anser istället att de har lärt sig att hantera sina känslor kring döden (Källström 

Karlsson et al., 2008; McMillen, 2008) samtidigt som de har växt som person (Källström 

Karlsson et al., 2008). 

 

Reflektion över det egna livet 

 

Enligt sjuksköterskorna kan palliativ vård få dem att genom reflektion nå en djupare förståelse 

för sitt eget liv samt sina närstående (Källström Karlsson et al., 2008; Valiee et al., 2012). 

Sjuksköterskorna har beskrivit att de blir medvetna om sin egen dödlighet, och att döden är en 

naturlig del av livet. Att sjuksköterskorna reflekterar över sin egen livssituation är ofta något 

positivt, då förståelsen gentemot deras egna närstående ofta ökar och de inser vikten av att 

leva i nuet tillsammans med dem (Källström Karlsson et al., 2008; Wu & Volker, 2009). 
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Många sjuksköterskor har även beskrivit att de känner en uppskattning för sin egen hälsa och 

för glädjen av att vara vid liv. Det blir mer betydelsefullt att ta hand om sina nära och kära, 

och de lär sig att inte bara låta dagarna gå (Källström Karlsson at al., 2008). Till skillnad från 

detta har Boroujeni (2008) rapporterat att den palliativa vården även kan få sjuksköterskorna 

att känna sig obekväma, oroliga och rädda inför tanken på sin egen död. 

 

Behov av stöd 

 

Chong och Poon (2011) har i sin studie redogjort att sjuksköterskorna upplever att det är bra 

att arbeta i team inom den palliativa vården, eftersom det ger en möjlighet att kunna dela med 

sig av både bra och dåliga erfarenheter, samt att få hjälp och uppmuntran under påfrestande 

perioder (Chong & Poon, 2011). Många sjuksköterskor har dock efterlyst ett ökat 

känslomässigt stöd från kollegor för att få styrkan och kunskapen att kunna fortsätta sitt arbete 

efter ett dödsfall (Boroujeni et al., 2008; Törnquist et al., 2012). När sjuksköterskorna inte får 

tillräckligt med känslomässigt stöd, har de angivit att de upplever att detta leder till en 

utmattning som gör dem mindre emotionellt tillgängliga för patienterna samt deras 

närstående. Sjuksköterskorna har beskrivit att de med rätt stöd lättare skulle kunna hantera 

dessa svåra situationer (Gélinas et al., 2012; Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskorna har även 

rapporterat att de upplever ett stort behov av utbildning för att få en mer djupgående kunskap 

inom den palliativa vården (Roche-Fahy & Dowling, 2009; Törnquist et al., 2012). 
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DISKUSSION 

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter palliativt och 

resultatet visar att sjuksköterskorna upplever en känslomässig börda och en känsla av 

otillräcklighet i sitt arbete. Att prata med patienterna och deras närstående om döden samt att 

samarbeta med läkarna, upplevs vara problematiskt. Trots detta anser sjuksköterskorna att 

deras arbete ger en sorts glädje och tillfredsställelse, och att det leder till en reflektion över det 

egna livet. För att de negativa aspekterna med arbetet inte ska ta över anser sjuksköterskorna 

att det behövs ett ökat stöd inom den palliativa vården. 

 

Resultatdiskussion 

 

Enligt resultatet har sjuksköterskorna angett att de upplever att de blir känslomässigt 

involverade när de vårdar en döende patient. De har uttryckt att de ofta känner sig tyngda av 

den konstanta förlusten av patienter, den bakomliggande sorgen och de känslomässiga 

svårigheterna. Sjuksköterskorna har beskrivit att de behöver kvarhålla en distans till patienten 

för att inte låta deras känslor ta över, och för att inte låta arbetet påverka dem negativt. Denna 

balans mellan närhet och distans, har upplevts vara svår med tanke på att arbetet är så pass 

patientnära. Detta styrks av Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) som har 

rapporterat att det kan vara frustrerande att arbeta med palliativ vård. De har i likhet med 

resultatet beskrivit att sjuksköterskorna upplever sorg, speciellt då de kan identifiera sig med 

patienten på något vis. I enighet med resultatet har Iranmanesh (2009)  också uttryckt att 

sjuksköterskorna anser att de är tvungna att hålla en balans mellan professionell distans och 

en patientnära relation. Även Marchessault, Legault och Martinez (2012) har tagit upp denna 

balans i sin studie. De har redogjort att sjuksköterskorna med tiden lär sig att balansera sitt 

engagemang i patienten med den distans som måste hållas till patienten för att skydda sig 

själva. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna har uttryckt en önskan att ge vård av hög kvalitet till de 

döende patienterna för att hjälpa dem att uppleva bekvämlighet, fridfullhet och värdighet både 

fysiskt och emotionellt. Resultatet visar även att sjuksköterskorna har rapporterat att de vill 

respektera patientens integritet och val, men känner sig samtidigt frustrerade när patienterna 

nekar vård och därför inte får den vård som de egentligen behöver. Då en patient avlider och 



15 
  

sjuksköterskorna känner att de inte har lyckats med att ge en bra vård upplever sig 

sjuksköterskorna sig vara otillräckliga. I likhet med detta har Marchessault (2012) beskrivit att 

sjuksköterskorna anser att patienten är expert på sin egen sjukdom och att sjuksköterskorna 

ska respektera patientens beslut oavsett om besluten är eniga eller inte. Marchessault (2012) 

styrker även resultatet då de har beskrivit att sjuksköterskorna känner sig otillräckliga när de 

blir tvungna att möta de närståendes sorg. De uppger också att sjusköterskorna ibland får en 

känsla av misslyckande då patientens vård inte går som planerat, vilket också 

överrensstämmer med resultatet. 

 

Vidare åskådliggör resultatet att sjuksköterskorna har uttryckt att de genom sina nära 

relationer till patienterna upplever en skyldighet som kan göra det svårt att dela med sig av 

dåliga nyheter. Sjuksköterskorna har angett att de upplever att det är svårt att hitta ett bra 

tillfälle att prata om sjukdom och död, samt att veta hur de ska uttrycka sig. Att vara ärlig men 

att samtidigt inte ta ifrån patienten hoppet om sitt liv, har upplevts vara besvärligt, enligt 

sjuksköterskorna. Marchessault (2012) har också behandlat ärlighet i sin studie. De har 

beskrivit att sjuksköterskorna upplever det svårt att förklara innebörden av palliativ vård för 

patienter som inte är riktigt medvetna om sina prognoser. Iranmanesh (2009) har i sin studie 

betonat att det inom den palliativa vården är extra viktigt med ett aktivt lyssnande då 

sjuksköterskorna är fullt närvarande. Att spendera tid med patienterna, att lyssna på dem och 

att prata med dem, verkar ha en positiv effekt på deras välmående. Genom detta aktiva 

lyssnande fungerar sjuksköterskorna som en container för patienten och med detta menas att 

patienten avlastas emotionellt genom att föra över sina tankar och känslor till 

sjuksköterskorna. Vidare har Iranmanesh (2009) rapporterat att sjuksköterskorna upplever att 

patienterna är tacksamma för deras icke-verbala kommunikation, och att patienterna blir lugna 

av att någon lyssnar på dem. De beskriver också att sjuksköterskorna har uppgett att om de 

känner att de inte kan erbjuda den existentiella rådgivningen som patienten anses behöva, är 

det viktigt att patienten får prata med till exempel en präst som kan erbjuda denna form av 

rådgivning. Sådana konversationer kan hjälpa patienterna att möta sin egen död (Iranmanesh 

et al., 2009). 

 

Enligt resultatet har sjuksköterskorna uppgett att den palliativa vården ger dem en känsla av 

att vara behövd och de känner i och med detta en sorts tillfredsställelse och bekräftelse. Den 

palliativa vården ger sjuksköterskorna en djupare förståelse för sitt eget liv och de har uttryckt 
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att de även blir medvetna om sin egen död. Denna reflektion har enligt sjuksköterskorna 

bidragit till att de förstår vikten av att leva i nuet tillsammans med sina nära och kära. Detta 

styrks även av Marchessault (2012) som har rapporterat att många sjuksköterskor anger att de 

upplever att den palliativa vården bidrar med positiva erfarenheter (Marchessault et al., 2012) 

då den anses vara berikande och utvecklande samt ger sjuksköterskorna en känsla av 

tillfredsställelse (Iranmanesh et al., 2009). Enligt Marchessault (2012) har sjuksköterskorna i 

likhet med resultatet uppgett att vården får dem att uppskatta sitt eget liv samtidigt som den 

får dem att acceptera döden som en del av livet. Detta gör att sjuksköterskorna växer som 

människor (Iranmanesh et al., 2009; Marchessault et al., 2012) både privat och professionellt 

(Marchessault et al., 2012). 

 

Resultatet påvisar att sjuksköterskorna har redogjort att de anser att det är bra att arbeta i team 

inom den palliativa vården, för att de på så vis kan stötta varandra under svåra perioder. 

Sjuksköterskorna har även beskrivit att de upplever en utmattning som gör dem mindre 

emotionellt tillgängliga för patienterna och deras närstående om de inte får det stöd som de 

behöver. Sjuksköterskorna har uttryckt att stöd är något som behövs för att kunna hantera sina 

känslor relaterade till arbetet inom den palliativa vården. Utbildning är något som också har 

efterlysts av sjuksköterskorna, då de anser sig behöva rätt kunskap för att kunna hantera dessa 

känslomässigt svåra situationer. I enighet med detta har Vanderspank-Wright, Fothergill-

Bourbonnais, Malone-Tucker och Slivar (2011) rapporterat att det inom den palliativa vården 

är viktigt att arbeta tillsammans och hjälpa varandra i svåra situationer. Det kan vara så lätt 

som att låta en arbetskamrat som har det jobbigt, ta en minut för att samla sig innan arbetet 

fortsätter. Vanderspank-Wright (2011) har föreslagit att sjuksköterskor som varit med om 

särskilt svåra upplevelser inom den palliativa vården, ska erbjudas en möjlighet till att ta en 

dag ledigt för att kunna bearbeta denna upplevelse. Vidare har Marchessault (2012) 

rapporterat att stöd i form av gruppträffar är något som sjuksköterskor inom den palliativa 

vården önskar. De har även redogjort att det kan vara fördelaktigt för sjuksköterskorna att få 

tillfälle att prata med en professionell psykolog, då stödet på arbetsplatsen inte alltid räcker 

till. Angående utbildning har Maroon (2012) beskrivit att eftersom sjuksköterskorna är 

patientens primära vårdgivare är de utsatta för emotionella problem som kräver kunskap och 

kompetens inom kommunikation. Sjuksköterskorna fungerar även som patientens och de 

närståendes advokat och bör därför vara förberedda på etiska problem när de vårdar en patient 

i livets slut. Med utbildning inom den palliativa vården skulle både patienternas och 

sjuksköterskornas välmående kunna förbättras (Maroon, 2012).  
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Krav-kontroll-stöd-modellen som har utarbetats av Karasek, Theorell, Johnson och Hall, 

beskrivs av Antonovsky som en modell som har tre dimensioner: miljöns krav, vårt inflytande 

och det sociala stödet (Antonovsky, 1987, ss. 9-10). Om patienterna, deras närstående, samt 

arbetsteamet ställer för högra krav på sjuksköterskan, samtidigt som sjuksköterskan upplever 

sig inte ha något inflytande och inte heller något stöd på sin arbetsplats kan detta leda till 

ohälsa. Med lagom höga krav, ett gott inflytande och ett bra samarbete på arbetsplatsen, tror 

vi att sjuksköterskan med hjälp av rätt stöd och utbildning inom den palliativa vården kan 

bibehålla en god hälsa och på så vis även bidra med en för patienten, optimal vård. 

 

Metoddiskussion 

 

Sökorden som har använts till litteratursökningarna består till största delen av mesh-termer 

som valdes utifrån syftet. Dessa sökord har kompletterats med fritextsökningar för en så 

specifik sökning som möjligt. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 122) är artiklar en 

färskvara som snabbt blir historia, och utifrån detta begränsades artiklarna i denna 

litteraturstudie till att vara publicerade inom de senaste fem åren. Detta kan ha resulterat i att 

väsentliga artiklar gått förlorade, men att artiklarna är relevanta i tiden anses vara 

övervägande i detta sammanhang. Artiklarna som har inkluderats i studien ska enligt 

inklusionskriterierna även vara skrivna på engelska. Detta kan ha bidragit till feltolkningar av 

artiklarnas resultat på grund av eventuella brister i de översättningar som har gjorts. 

Utöver de två sökningarna som har gjorts i Cinahl via EBESCO samt den som har gjorts i 

PubMed, gjordes även kompletterade sökningar för att försöka utöka antalet artiklar i studien. 

Dessa sökningar har inte redovisats på grund av att artiklarna som redan valts ut återkom trots 

andra sökord. Inga nya artiklar som stämmer överrens med litteraturstudiens syfte har hittats 

vid dessa kompletterande sökningar. Att de inkluderade artiklarna har återkommit vid flera 

olika kombinationer av sökord betraktas vara en styrka eftersom man kan anse att en viss grad 

av mättnad är uppnådd. Däremot kan man aldrig vara helt säker på att nya artiklar inte skulle 

ha funnits vid andra sökkombinationer. 

Utifrån studiens syfte som var att belysa sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter 

palliativt, fanns det få kvantitativa artiklar som passade in i studien. Tre kvantitativa artiklar 

valdes ut för granskning, men uppnådde inte kriterierna för godkänt enligt den kvantitativa 
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granskningsmallen. Dessa artiklar har därför uteslutits och det resulterade i att alla de 14 

artiklar som använts i studien är kvalitativa. Detta kan ha påverkat resultatet då kvantitativa 

infallsvinklar saknas.  

För att inkluderas i studien skulle artiklarna ha uppnått ”medel kvalitet” eller ”bra kvalitet” 

enligt granskningsmallarna. Detta kan anses vara en svaghet då ”bra kvalitet” hos samtliga 

artiklar självklart är att föredra. Att två av 14 artiklar endast har uppnått ”medel kvalitet” 

anses dock vara överkomligt. 

I två av de 14 inkluderade artiklarna har inte ett etiskt resonemang nämnts. Efter vidare 

kontroll hos de publikationsansvariga tidsskrifterna är även dessa artiklar etiskt godkända, och 

utifrån detta har endast artiklar som varit föremål för etisk granskning inkluderats i studien. 

  

SLUTSATS 

Sjuksköterskorna som arbetar inom palliativ vård tyngs ofta av en känslomässig börda då de 

upplever känslor som sorg, frustration och otillräcklighet inom sitt arbete.  De upplever även 

kommunikationssvårigheter med patienterna, de närstående samt med läkarna. 

Sjuksköterskorna kan dock känna en sorts arbetstillfredsställelse och bekräftelse som leder till 

en reflektion över det egna livet. Dessutom har det framkommit att sjuksköterskorna efterlyser 

ett ökat stöd och vidare utbildning inom den palliativa vården. Dessa resultat ger en 

övergripande blick av sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta med vård i livets slutskede. 

Som sjuksköterska kommer man oberoende av vilken disciplin man arbetar inom att komma i 

kontakt med döende patienter, så dessa fynd bör uppmärksammas av sjuksköterskor i 

allmänhet. Det är viktigt att skapa en medvetenhet om sjuksköterskornas känslor och behov 

inom detta område för att de ska kunna bistås med de resurser som krävs för att de ska kunna 

ge en god palliativ vård. Vidare forskning inom detta område skulle vara av betydelse för att 

sjuksköterskorna ska få rätt stöd och utbildning och på så vis bättre kunna hantera 

svårigheterna som kommer med denna typ av vård.   

 

 

 



19 
  

ACKNOWLEDGEMENT  

Ett stort tack till vår handledare Inger Lorentzson, universitetsadjunkt i omvårdnad vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Tack för ditt tålamod och dina råd som varit till stor hjälp under 

arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
  

REFERENSER 

* = artiklar som använts till resultatdelen 

Antonovsky, A. (1987). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och kultur. 

Beck-Friis, B., & Strang, P. (2012). Inledning. I P. Strang & B. Beck-Friis. (Red.), Palliativ 

medicin och omvårdnad. (s. 12). Stockholm: Liber AB. 

*Boroujeni, A. Z., Mohammadi, R., Oskouie, S. F. H., & Sandberg, J. (2008). Iranian nurses’ 

preparation for loss: finding a balance in end-of-life care. Journal of Clinical Nursing, 18, 

2329-2336. 

*Chong, P. H., & Poon, W. H. (2011). The lived experience of palliative homecare nurses in 

Singapore. Singapore Med J, 52(3), 151-157. 

Cramer, C. F. (2009). To live until you die: Quality of life at the end of life. Clinical Journal 

of Oncology nursing, 14(1), 53-56. 

*Erichsen, E., Hadd Danielsson, E., & Friedrichsen, M. (2010). A phenomenological study of 

nurses’ understanding of honesty in palliative care. Nursing Ethics, 17(1), 39-50. 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 

analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur. 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 

forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade 

examensarbeten. (ss.127-129). Lund: Studentlitteratur AB. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (ss.133-142). Lund: Studentlitteratur AB. 

Friedrichsen, M. (2012). Sjuksköterskans roll – anpassning och balans. I P. Strang & B. Beck-

Friis. (Red.), Palliativ medicin och omvårdnad. (s. 368). Stockholm: Liber AB. 

*Gélinas, C., Fillion, L., Robitaille, M.-A., & Truchon, M. (2012). Stressors experiences by 

nurses providing end-of-life palliative care in the intensive care unit. CJNR, 44(1), 18-39. 

Glimelius, B. (2005). Kuration eller palliation? I B. Beck-Friis & P. Strang (Red.), Palliativ 

medicin. (ss. 18-19). Stockholm: Liber AB. 

Iranmanesh, S., Häggström T., Axelsson, K., & Sävenstedt, S. (2009). Swedish nurses' 

experiences of caring for dying people: a holistic approach. Holistic Nursing Practice, 23(4), 

243–252. 

 

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

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

Palliative Nursing, 16(5), 224-231. 

*Källström Karlsson, I.-L., Ehnfors, M., & Ternestedt, B.-M. (2008). Five nurses’ 

experiences of hospice care in a long-term perspective. Journal of Hospice and Palliative 

Nursing, 10(4), 224-232. 



21 
  

Leland, N. E., Teno, J. M., Gozalo, P., Bynum, J., & Mor, V. (2012). Decision making and 

outcomes of hospice patient hospitalized with a hip fracture. Journal of Pain and Symptom 

Management, 44(3), 458-465. 

*Leung, D., Esplen, M. J., Peter, E., Howell, D., Rodin, G., & Fitch, M. (2011). How 

haematological cancer nurses experience the threat of patients’ mortality. Journal of 

Anvanced Nursing, 68(10), 2175-2184. 

Marchessault, J., Legault, A., & Martinez, A.-M. (2012). Providing in-home palliative care 

within a generalist caseload: a chance for nurses to reflect on life and death. International 

Journal of Palliative Nursing 18(3), 135-141. 

 

Maroon, A. M. (2012). Ethical palliative family nursing care: A new concept of caring for 

patients and families. JONA’S Healthcare Law, Ethics, and Regulation, 14(4),115-121. 

 

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

Intensive and Critical Care Nursing.  24, 251-259. 

Mok, E., Wong, F., & Wong, D., (2009). The meaning of spirituality and spiritual care 

among the Hong Kong Chinese terminally ill. Journal of Advanced Nursing, 66(2), 360-370. 

Nationella rådet för palliativ vård. (2012). Vad är palliativ vård? Hämtad 24 januari, 2013, 

från Nationella rådet för palliativ vård: 

http://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard/ 

*Penz, K., & Duggleby, W. (2011). Harmonizing hope: A grounded theory study of the 

experience of hope of registered nurses who provide palliative care in community settings. 

Palliative and Supportive Care, 9, 281-294. 

Pereira, S. M., Fonseca, A., & Carvalho, A. S. (2012). Burnout in nurses working in 

Portuguese palliative care teams: a mixed method study. Internation Journal of Palliative 

Nursing, 18(8), 373-381. 

Peters, L., Cant, R., Sellick, K., O’Connor, M., Lee, S., & Burney, S. (2012). Is work stress in 

palliative nurses a cause for concern? A literature review. International Journal of Palliative 

Nursing, 18(11), 561-567. 

*Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P.-C., Kershek, S. et al (2010). 

What is it so stressful about caring for a dying patient? A qualitative study of nurses’ 

experiences. International Journal of Palliative Nursing, 16(4), 181-187. 

*Roche-Fahy, V., & Dowling, M. (2009). Providing comfort to patients in their palliative care 

trajectory: experiences of female nurses working in an acute setting. International Journal of 

Palliative Nursing 15(3), 134-141. 

Shimoinaba, K., O´Connor, M., Lee, S., & Greaves, J. (2009). Staff greif and support systems 

for Japanese health care professionals working in palliative care. Palliative and support care, 

7, 245-252. 

Strang, P. (2005). Symtomkontrollens betydelse i den palliativa vården. I B. Beck-Friis & P. 

Strang (Red.), Palliativ medicin. (s. 213). Stockholm: Liber AB. 

http://www.nrpv.se/vad-ar-palliativ-vard/


22 
  

Tunnah, K., Jones, A., & Johnstone, R. (2012). Stress in hospice at home nurses: a qualitative 

study of their experiences of their work and wellbeing. International Journal of Palliative 

nursing, 18(6), 283-289. 

*Törnquist, A., Andersson, M., & Edberg, A.-K. (2012). In search of legitimacy – registered 

nurses’ experience of providing palliative care in a municipal context. Scandinavian Journal 

of Caring Science, 1-8. 

*Valiee, S., Negarandeh, R., & Dehghan Nayeri, N. (2012). British Association of Critical 

Care Nurses, 17(6), 309-315. 

Vanderspank-Wright, B., Fothergill-Bourbonnais, F., Malone-Tucker, S., & Slivar, S. (2011). 

Learning end-of-life care in ICU: Strategies for nurses new to ICU. Canadian Association of 

Critical Care Nurses 22(4), 22-25. 

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan 

forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur AB. 

*Wu, H.-L., & Volker, D. L. (2009). Living with death and dying: the experience of 

taiwanese hospice nurses. Oncology Nursing Forum, 36(5), 578-584.



 

BILAGA 1 (3) ÖVERSIKT AV LITTERATURSÖKNING 

Litteratursökning i Cinahl via EBESCO, 2013-01-22. 

Sökord Antal relevanta 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

Nurses 

 

61,983      

Palliative care 

 

8,633      

Experience 

 

29,144      

Nurses AND palliative care 1004      

Nurses AND palliative care 

AND experience 

157 157 23 10 8 7 

Avgränsningar: artiklar skrivna på engelska och publicerade år 2008-2012. 

Urval 1: artiklarnas titlar lästes, urval 2: artiklarnas abstrakt lästes, urval 3: hela artiklarna 

lästes, urval 4: artiklar för granskning, urval 5: inkluderade artiklar.  
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Avgränsningar: artiklar skrivna på engelska och publicerade år 2008-2012. 

Urval 1: artiklarnas titlar lästes, urval 2: artiklarnas abstrakt lästes, urval 3: hela artiklarna 

lästes, urval 4: artiklar för granskning, urval 5: inkluderade artiklar. 
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Avgränsningar: artiklar skrivna på engelska och publicerade år 2008-2012. 

Urval 1: artiklarnas titlar lästes, urval 2: artiklarnas abstrakt lästes, urval 3: hela artiklarna 

lästes, urval 4: artiklar för granskning, urval 5: inkluderade artiklar. 
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Urval 
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Urval 
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Palliative care 10,988      

Experience 100,564      

Nurses AND palliative care 797      

Nurses AND palliative care 

AND experience 

162 162 16 10 9 5 

Sökord Antal relevanta 

träffar 

Urval  
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Urval  
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Urval  
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Urval  
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Urval 
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End of life AND nurses 

AND experience 

142 142 21 2 2  2 



 

 
  

BILAGA 2 (3) KVALITETGRANSKNINGSMALLAR 

Kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa studier 

Finns det ett tydligt syfte? (1p) Ja  Nej Vet ej 

Är artikeln uppbyggd enligt 

IMRAD? (Introduction, method, 

results and discussion) (1p) 

Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska? (1p om alla 

är redovisade) 

Antal  Ålder Kön 

Är kontexten presenterad? (1p) Ja  Nej Vet ej 

Etiskt resonemang? (1p) Ja Nej Vet ej 

Urval, relevant/strategiskt? (1p) Ja Nej Vet ej 

Urvalsförfarande tydligt 

beskrivet? (1p) 

Ja Nej Vet ej 

Datainsamling tydligt beskriven? 

(1p) 

Ja Nej Vet ej 

Analys tydligt beskriven? (1p) Ja Nej Vet ej 

Är resultatet logiskt, begripligt? 

(1p) 

Ja Nej Vet ej 

Råder data/analysmättnad? (1p) Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet klart och 

tydligt? (1p) 

Ja Nej Vet ej 

Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? (1p) 

Ja Nej Vet ej 

Vilket/vilken 

fenomen/upplevelse/mening 

beskrivs? Är beskrivning/analys 

adekvat? (0p) 

 

Sammanfattande bedömning av 

kvaliteten (max 13p). 

Bra (>95%) Medel (80-

94,99%) 

Dålig (<80%) 

Inspirerad av William, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

 



 

 
  

Kvalitetsgranskningsmall för kvantitativa studier 

Forskningsmetod (0p) RCT Ej 

randomiserat 

Kontrollgrupp/er Tvärsnitt 

Finns det ett tydligt syfte? (1p) Ja  Nej Vet ej 

Är artikeln uppbyggd enligt 

IMRAD? (Introduction, method, 

results and discussion) (1p) 

Ja Nej Vet ej 

Patientkarakteristiska? (1p om alla 

är redovisade) 

Antal Ålder Kön 

Adekvata kriterier för 

inklusion/exklusion? (1p vid 

intervention) 

Ja Nej Vet ej 

Vad ansåg studien att studera? 

Intervention? (1p) 

 

Urvalsförfarandet beskrivet? (1p) Ja  Nej  Vet ej 

Representativt urval? (1p) Ja Nej Vet ej 

Randomiseringsförfarandet 

beskrivet? (1p) 

Ja  Nej Vet ej 

Likvärdiga grupper vid start? (1p) Ja  Nej Vet ej 

Förekommer blindning av 

patienter/vårdare/forskare? (1p) 

Ja Nej Vet ej 

Borfallsstorlek och bortfallsanalys 

beskriven? (1p) 

Ja  Nej Vet ej 

Adekvat statistisk metod? (1p) Ja  Nej  Vet ej 

Etiskt resonemang? (1p) Ja  Nej  Vet ej 

Är instrumenten valida/reliabla? 

(1p) 

Ja  Nej  Vet ej 

Är resultatet generaliserbart? (1p) Ja  Nej Vet ej 

Huvudfynd? (Hur stor var effekten, 

hur beräknades effekten, 

konfidensintervall, statistisk 

signifikans, klinisk signifikans) (0p) 

 

 

 

Sammanfattande bedömning av 

kvaliteten (max 15p). 

Bra 

(>95%) 

Medel (80-

94.99%) 

Dålig (<80%) 

Inspirerad av Willian, Stoltz och Bahtsevani (2011). 



 

 
  

BILAGA 3 (3) ÖVERSIKT AV INKLUDERADE ARTIKLAR 

Författar

e 

Årtal 

Land 

Databas 

Studiens syfte Design/ 

interventio

n/ 

instrument 

Deltagare 

(/bortfall) 

Huvudresultat Kommenta

r gällande 

kvalitet 

Boroujeni

, 

Mohamm

adi, 

Oskouie 

& 

Sandberg 

 

(2008) 

Iran 

 

Cinahl 

Att undersöka 

interaktionen mellan 

sjuksköterskor och 

patienter i livets 

slutskede, med fokus 

på sjuksköterskornas 

förberedelse inför 

patienternas död. 

Kvalitativ, 

grounded 

theory 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

n=18 

 

sjukskötersk

or inom 

akutvård 

eller 

onkologi 

Sjuksköterskorna tog upp 

fyra olika dimensioner av 

balans som krävs i arbetet, 

för deras egen samt för 

patientens skull. Dessa var 

balans mellan botande vård 

och palliativ vård, balans 

mellan information och hopp, 

balans mellan förväntningar 

och verkliga möjligheter 

samt balans mellan intimitet 

och distans. 

Bra kvalitet 

(12p dvs. 

92%) 

Chong & 

Poon 

 

(2011) 

Singapore 

 

PubMed 

Att förstå innebörden 

av den levda 

erfarenheten hos 

sjuksköterskor som 

arbetar med palliativ 

vård i hemmet.  

Kvalitativ, 

hemeneutis

k 

fenomenolo

gisk 

 

Fokusgrupp

er  

n=10 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar med 

palliativ vård 

i hemmet 

Att arbeta palliativt är inte 

lätt, men det är ett 

privilegium att vara delaktig i 

en patients liv och göra 

skillnad. En stor utmaning är 

den emotionella bördan som 

jobbet kan föra med sig. 

Svårt att ”stänga av” och 

hitta en balans mellan rollen 

som uppgiftsorienterade 

sjuksköterskan och den 

empatiska vännen. 

Bra kvalitet 

(13p dvs. 

100%) 

Erichsen, 

Hadd 

Danielsso

n & 

Friedrichs

en 

 

(2010) 

Sverige 

 

Cinahl 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

upplever ärlighet i 

deras arbete med 

patienter som vårdas 

palliativt. 

Kvalitativ, 

fenomenolo

gisk 

 

Öppna 

intervjuer 

n=16 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar med 

palliativ vård 

Sjuksköterskorna upplever 

att genom att vara ärlig med 

patienten och dess anhöriga 

så blir de själva också 

hjälpta. De menar att de kan 

bidra till en bättre vård 

genom ärlighet, att det inte 

gynnar någon att vara oärlig.  

Bra kvalitet 

(11p dvs. 

85%) 

Gélinas, 

Fillion, 

Robitaille 

& 

Truchon 

 

(2012) 

Canada 

 

Cinahl 

Att belysa 

stressfaktorer som 

upplevs av 

sjuksköterskor när de 

vårdar patienter i 

livets slut. 

Kvalitativ, 

deskriptiv 

 

Fokusgrupp

er 

n=42 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar inom 

akutvården 

Sjuksköterskor upplever 

stress när de känner att de 

inte har tillräckligt med 

erfarenhet eller kompetens. 

De tycker att det är jobbigt 

att vara som en bro mellan 

närstående och läkaren, då de 

inte vet vad som är sagt och 

inte. De upplever att de inte 

kan prestera sitt bästa under 

dessa omständigheter och 

blir besvikna på sig själva. 

Bra kvalitet 

(12p dvs. 

92%) 



 

 
  

Karlsson, 

Roxberg, 

Barbosa 

da Silva 

& 

Berggren 

 

(2010) 

Sverige 

 

PubMed 

Att belysa 

sjuksköterskors 

upplevelser av etiska 

dilemman i samband 

med palliativ vård. 

Kvalitativ, 

innehållsan

alys 

 

Skriftliga 

beskrivning

ar 

n=7 

 

sjukskötersk

or med 

erfarenhet av 

palliativ vård 

Sjuksköterskorna känner sig 

hjälplösa när de utsätts för 

höga krav av närstående. De 

känner sig otillräckliga och 

beroende av läkaren. De 

upplever frustreration när de 

närstående ej litar på dem 

och när patienterna nekar den 

vård de behöver. 

Sjuksköterskorna blir oroliga 

och bekymrade då 

arbetsteamet saknar 

samförstånd och detta går ut 

över patienterna. 

Medel 

kvalitet 

(11p dvs. 

85%) 

Källström 

Karlsson, 

Ehnfors 

& 

Ternested

t 

 

(2008) 

Sverige 

 

Cinahl 

Att undersöka fem 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

regelbundet behöva 

möta patienters 

obotliga sjukdomar, 

deras döende och 

död under en längre 

period. 

Kvalitativ, 

interpretiv 

 

Öppna 

intervjuer 

n=5 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar med 

hospicevård 

Sjuksköterskorna anser att 

deras upplevelser av att möta 

patienters döende och död 

påverkar deras dagliga arbete 

samt deras privatliv, på lång 

sikt. Vid första intervjun 

ansåg sjuksköterskorna att 

döden var ett medel till 

förändring, medan de 11 år 

senare vid den andra 

intervjun mer såg döden som 

en följeslagare genom livet. 

Bra kvalitet 

(11p dvs. 

85%) 

Leung et 

al. 

 

(2011) 

Canada 

 

Cinahl 

Att beskriva hur 

onkologsjukskötersk

or upplever att det är 

att vara engagerade i 

patienters hot om 

dödlighet. 

Kvalitativ, 

fenomenolo

gisk 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

n=19 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar med 

benmärgstran

splantationer 

Sjuksköterskorna upplever 

att de behöver mer kunskap, 

erfarenhet och 

självförtroende i hur man 

kommunicerar med patienter 

i svåra situationer. 

Bra kvalitet 

(11p dvs. 

85%) 

McMillen 

 

(2008) 

Storbritan

nien 

 

Cinahl 

Att undersöka 

akutvårdssjuksköters

kors upplevelser av 

att vårda patienter 

som får sin 

behandling indragen, 

att undersöka vilken 

roll sjuksköterskorna 

har samt hur detta 

påverkar dem. 

Kvalitativ, 

grounded 

theory 

 

Semistrukt

urerade 

intervjuer 

n=8 

 

sjukskötersk

or som 

jobbar inom 

akutvården 

Sjuksköterskorna blir 

känslomässigt involverade 

när de vårdar en döende 

patient, speciellt över en 

längre tid då de har lärt 

känna patientens närstående. 

De känner sig mer upprörda 

när patienten är ung eller om 

de kan identifiera sig själv 

med patienten på något vis. 

De anser att det blir lättare att 

hantera sina känslor ju längre 

de arbetat med palliativ vård. 

Medel 

kvalitet 

(11p, dvs. 

85%) 

Penz & 

Duggleby 

 

(2011) 

Canada 

 

PubMed 

Att undersöka 

upplevelsen av hopp 

bland sjuksköterskor 

som arbetarmed 

palliativ inom 

kommunen. 

Kvalitativ, 

konstruktiv 

grounded 

theory 

 

Öppna 

telefoninter

vjuer 

n=14 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar med 

palliativ vård 

inom 

kommunen 

Hopp är viktigt inom den 

palliativa vården. Det hjälper 

sjuksköterskorna att ”hålla 

ut” när de dagligen utsätts för 

utmaningar.  

Bra kvalitet 

(13p dvs. 

100%) 

Peterson Att undersöka Kvalitativ, n=15 Sjuksköterskorna uttryckte Bra kvalitet 



 

 
  

et al. 

 

(2010) 

USA 

 

PubMed 

sjuksköterskornas 

upplevelser och deras 

oro i samband med 

att vårda en döende 

patient. 

grounded 

theory 

 

Intervjuer 

 

sjukskötersk

or och 

sjuksköterske

studenter 

personlig oro samt oro över 

patienten och de närstående 

när de vårdar en döende 

patient.  

(12p dvs. 

92%) 

Roche-

Fahy & 

Dowling 

 

(2009) 

Irland  

 

Cinahl 

Att belysa 

sjuksköterskornas 

upplevelser i deras 

arbete mot att få 

patienter att känna 

sig trygga i den 

palliativa vården. 

Kvalitativ, 

hermeneuti

sk 

fenomenolo

gi 

 

Intervjuer 

n=12 

 

sjukskötersk

or med 

erfarenhet av 

palliativ vård 

För att en sjuksköterska ska 

bidra till en så bekväm vård 

som möjligt för en patient 

som vårdas palliativt behövs 

en holistisk människosyn, 

tid, känslomässigt stabilitet 

och tillgång till professionellt 

stöd om det behövs.  

Bra kvalitet 

(11p dvs. 

85%) 

Törnquist, 

Andersso

n & 

Edberg 

 

(2012) 

Sverige 

 

PubMed 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

arbeta inom palliativ 

vård för äldre 

människor i ett 

kommunalt 

sammanhang. 

Kvalitativ, 

induktiv, 

innehållsan

alys 

 

Fokusgrupp

er 

n=20 

 

Sjukskötersk

or som 

arbetar med 

palliativ vård 

inom 

kommunen 

Sjuksköterskorna upplevde 

att läkarna var dåliga på att 

lyssna på dem, deras kunskap 

blev ofta ignorerad. Detta 

fick dem att känna sig osäkra 

och de kände att de saknade 

stöd. De kände sig ofta 

ensamma med svåra beslut, 

och sa sig även behöva 

emotionellt stöd för att 

behålla styrkan. 

Bra kvalitet 

(12p dvs. 

92%) 

Valiee, 

Negarand

eh & 

Dehghan 

Nayeri 

 

(2012) 

Iran 

 

Cinahl 

Att utforska 

erfarenheter hos 

sjuksköterskan som 

vårdar patienter 

palliativt. 

Kvalitativ, 

innehållsan

alys 

 

Intervjuer 

n=10 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar inom 

akutvården 

Sjuksköterskorna upplever 

ibland att de känner sig 

utbrända när de vårdar en 

patient palliativt. Konflikter 

med läkaren kan uppkomma 

då sjuksköterskan anser att 

hon står patienten närmast. 

Sjuksköterskorna anser att 

det är påfrestande att ibland 

känna att man inte kan ge 

patienten allt den behöver. 

Bra kvalitet 

(12p dvs. 

92%) 

Wu & 

Volker 

 

(2009) 

Taiwan 

 

Cinahl 

Att utforska och 

beskriva upplevelsen 

av sjuksköterskor 

som vårdar döende 

patienter på hospice i 

Taiwan. 

Kvalitativ, 

hemeneutis

k 

fenomenolo

gi 

 

Intervjuer 

n=14 

 

sjukskötersk

or som 

arbetar inom 

hospicevård 

Sjuksköterskorna visar en 

förståelse för de värderingar 

och önskemål patienterna 

och deras närstående har. Det 

är dock svårt att hitta en 

balans mellan dessa, när de 

tycker olika. 

Bra kvalitet 

(11p dvs. 

85%) 

 

 

 

 

 

 


