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ABSTRAKT 
Sen början av 2000-talet har intresset för palliativ vård ökat. Nya riktlinjer för god palliativ 

vård finns presenterade, där den palliativa vården ska utvidgas och inte bara utgå från 

cancerdiagnoser utan även gälla vid kroniska sjukdomar. Sjuksköterskor har angett att 

beslutsfattande om vård i livets slutskede är ett vanligt förekommande etiskt dilemma i det 

dagliga arbetet. Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskor beskriver 

sitt arbete i övergången från botande behandling till palliativ vård. Litteraturöversikten 

baserades på tretton kvalitativa vetenskapliga artiklar med studier från varierade avdelningar 

och vårdformer. Litteratursökningen gjordes i de vetenskapliga databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycInfo. Kvalitetsgranskade kvalitativa artiklar som handlade om övergången till 

palliativ vård valdes ut och resultaten analyserades och sammanställdes till en ny helhet där 

likheter och skillnader identifierades. Analysarbetet utfördes i enlighet med metod utarbetad 

av Friberg. Sjuksköterskor beskrev sitt arbete i övergången till palliativ vård i förhållande till 

patient, närstående, läkare och sjuksköterskekollegor. För sjuksköterskor var patientens 

värdighet och rätt till självbestämmande viktig och de arbetade för att involvera närstående 

och läkare i detta. Sjuksköterskor upplevde överlag att behovet av övergång till palliativ vård 

identifierades för sent i förhållande till patientens människovärde, diagnos och rätt till 

självbestämmande. Personlig och professionell erfarenhet och kunskap påverkade i vilken 

utsträckning sjuksköterskor valde att medverka i diskussioner kring eventuell övergång till 

palliativ vård. En god övergång till palliativ vård underlättas av konsensus mellan patient, 

närstående, läkare och sjuksköterskor, vilket ofta inte synes vara fallet. En gemensam 

uppfattning i vårdorganisationen av vad palliativ vård innebär skulle underlätta för 

sjuksköterskor att utföra sitt arbete. 

 

NYCKELORD:  

brytpunkt, litteraturöversikt, omvårdnadsprocess, palliativ vård, sjuksköterskans roll, vårdetik 
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BAKGRUND 

Beskrivning av palliativ vård 

 

Ungefär 90 000 personer dör i Sverige varje år och de allra flesta dör på institutioner av olika 

slag (Engström, 2012). Idag används begreppet palliativ vård när det handlar om vård i livets 

slutskede. Även om de flesta patienter på svenska palliativa enheter har en cancerdiagnos 

finns där också 10-30% patienter med andra diagnoser (Strang, 2005, s.165-170). Deras 

symtom kan utvecklas långsamt och successivt vilket gör att den palliativa fasen sträcker sig 

över längre tid och därför riskerar att bli otydlig både för patient och sjukvård. Dessa patienter 

återfinns på sjukhusens olika avdelningar och i kommunernas särskilda boenden vilket visar 

behovet av en generell specifik palliativ kompetens i hela vårdorganisationen (Strang, 2005, 

s.165-170).  

 

Socialstyrelsen (2012) översätter Världshälsoorganisationens [WHO] definition av palliativ 

vård (WHO, 2002) som följande; 

“Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig upptäckt, 

bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och andliga problem 

som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom.” (Socialstyrelsen, 2012, s.17) 

Vidare översätter Socialstyrelsen (2012) att WHO (2002) menar att palliativ vård ska bekräfta 

livet och betrakta döden som en normal process, och varken påskynda eller fördröja döden. 

Palliativ vård ska vara tillämplig i ett tidigt sjukdomsskede, tillsammans med andra terapier 

som syftar till att förlänga livet. Patienten ska få stöd att leva så aktivt som möjligt fram till 

döden och närstående ska få stöd under patientens sjukdomstid och i sorgearbetet.  

 

Utvecklade riktlinjer för palliativ vård i Sverige 

 

År 2013 kommer Socialstyrelsen, på regeringens uppdrag, att publicera Nationellt 

kunskapsstöd för god palliativ vård. Socialstyrelsen (2012) påpekar att patienter bör erbjudas 

samtal om vårdens innehåll och riktning i livets slutskede. Den palliativa vården indelas i två 

faser där den första tidiga fasen så småningom når en brytpunkt och övergår i sen palliativ fas. 

I den sena palliativa fasen är döden förväntad inom en överskådlig framtid och behandlingen 
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går från att vara livsförlängande till att vara lindrande. Övergången mellan olika faser i 

sjukdomsförloppet sker ofta successivt och beslutet om att avbryta livsförlängande behandling 

kan växa fram under tid. Samtal bör hållas mellan hälso- och sjukvårdspersonal, samt mellan 

personal, patient och närstående vid flera tillfällen för att gemensamt besluta om övergång i 

behandling till sen palliativ fas. Legitimerade sjuksköterskor (men också läkare, annan hälso- 

och omsorgspersonal, samt präster och kuratorer) som utbildats i samtalsfrågor föreslås kunna 

samtala om existentiella frågor med patienten, utifrån patientens egna frågor och önskningar. 

I den preliminära versionen (Socialstyrelsen, 2012) betonas vikten av att hälso- och sjukvård 

och socialtjänst bör använda termer och definitioner av palliativ vård på ett konsekvent sätt 

för att förbättra informationsöverföring och dokumentation så att patienter ska få tillgång till 

en säker och likvärdig palliativ vård. Den palliativa vården ska utvidgas och inte bara utgå 

från cancerdiagnoser utan även integreras i kroniska sjukdomar. Både barn och äldre ska få 

tillgång till god palliativ vård. De rekommendationer som presenteras fokuserar på 

symtomlindring, kommunikation och etisk medvetenhet och handledning 

 

I Nationellt vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 (Sveriges kommuner och landsting 

[SKL], 2012) läggs också stor vikt vid brytpunkten. Denna brytpunkt ska föregås av en 

helhetsbedömning av patientens tillstånd som leder fram till ställningstagandet att ändra 

vårdens mål och innehåll. I samband med detta bör ett brytpunktssamtal genomföras med 

patienten, och om denne vill, närstående. Enligt Nationella vårdprogrammet ska 

brytpunktssamtal dokumenteras i patientjournalen. Utöver brytpunktssamtalet betonas vikten 

av att föra dialog med patienten tidigt i sjukdomsförloppet. En ärlig kommunikation ses som 

grunden för en genomtänkt behandling och ett hållbart förtroende. Eftersom de flesta 

människor dör av kroniska sjukdomar med långsam process, borde det finnas gott om tid till 

att föra dialog och hinna gå igenom frågor som anses svåra att tala om; såsom 

behandlingsinsatser, prognosbedömning och avskedstaganden. Det är ansvarig läkare som ska 

genomföra brytpunktssamtalet med patienten samtidigt som det påpekas att ansvarig läkare 

och ansvarig sjuksköterska noga ska förbereda kontinuerliga dialoger och brytpunktssamtal så 

att alla inblandade upplever att samtalen är meningsfulla, förtroendeingivande och stödjande 

(SKL, 2012). 

 

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013) och Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård 2012-2014 (SKL, 2012) fokuserar båda på vårdbehov i den 

sena palliativa fasen i livets slutskede. Med övergång till palliativ vård menas i denna uppsats 

“ ve   n  till palliativ v  d i livets slutskede n   det huvudsakli a m let med v  den  nd as 
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   n att va a livs   l n ande till att va a lind ande” s  som Socialsty elsen (2013, s.71) 

de inie a  “brytpunkt till palliativ vård i livets slutskede” i sin te minolo ibank.  

Problemformulering 

 

I Socialstyrelsens sammanställning av forskning som speglar vård i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2007) är ett av närståendes råd till vårdpersonal i samband med palliativ 

behandling att kommunikationen måste förbättras. På vårdenheter där specifik palliativ 

kompetens inte finns upplever vårdpersonal en moralisk stress över att inte kunna erbjuda en 

god och värdig död. Socialstyrelsen (2007) menar att det finns ett gap mellan samhällets ideal 

för en värdig död och vad vårdens resurser och kompetens kan erbjuda. Då sjuksköterskans 

roll är tydligast definierad när beslut om palliativ vård redan tagits (Socialstyrelsen, 2012; 

SKL, 2012) väcks frågan om hur sjuksköterskor själva beskriver sitt arbete i övergången från 

botande behandling till palliativ vård. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskor beskriver sitt arbete i övergången från botande 

behandling till palliativ vård. 

METOD 

Design 

 

Till denna litteraturöversikt valdes en modell för examensarbete med grund i kvalitativ 

forskning (Friberg, 2012, s.121-130). Kvalitetsgranskade kvalitativa forskningsartiklar som 

handlar om samma fenomen väljs ut och resultaten sammanställs till en ny helhet som ska 

kunna fungera som vägledande för det praktiska omvårdnadsarbetet (Friberg, 2012, s.122). 

Modellen har sin grund i metasyntestänkandet men är av Friberg anpassad till ett 

examensarbete på kandidatnivå. 
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Litteratursökning 

  

För att ringa in problemområdet och hitta rätt sökord gjordes inledande sökningar i 

databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo, Social Services Abstracts, SweMed, DiVA och 

Google Scholar. Följande sökord användes i olika kombinationer; palliative care, early 

palliative care, late palliative care, terminal care, turning point, brytpunkt, brytpunktssamtal, 

life sustaining treatment, life prolonging treatment, withholding treatment, withdrawing 

treatment, life support care, support care, comfort care, advanced care planning, long term 

care, curative treatment, cure treatment, shift, transition, decision making, nursing, nurs* rol*, 

nurs* och nurs* experienc*. Sekundära sökningar från referenslistor gjordes också. Med hjälp 

av den inledande sökningen formulerades ett syfte med relevanta termer för det valda 

problemområdet. 

 

Den egentliga litteratursökningen gjordes sedan i de akademiska databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycInfo. Sökorden valdes från det formulerade syftet och anpassades till respektive 

databas. Motsvarande söktermer i Headings (Cinahl), MeSH (PubMed) och Thesaurus 

(PsycInfo) användes i liknande kombinationer i samtliga databaser. De söktermer som 

anv ndes va    ljande; Palliative Ca e, Te minal Ca e, Nu sin , Nu sin  Role, Nu se’s Role, 

Nurse Attitudes och Decision Making. Ambitionen var att endast använda vedertagna 

söktermer men för begreppen curative care och transition, som visade sig vara viktiga för att 

ringa in övergången till palliativ vård och som stod med som nyckelord i relevanta träffar i 

den inledande litteratursökningen, fanns inga vedertagna söktermer. Curative care och 

transition användes därför i sökningen som fritextord. I Bilaga 1 redovisas artikelsökningen 

med de kombinationer av sökord som gav utvalda träffar samt sekundära sökningar.  

 

Urval 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att en vetenskaplig artikel skulle inkluderas i resultatet krävdes det att det var en 

originalartikel av kvalitativ design, publicerad de senaste 10 åren (2002-2013) då intresset för 

forskning inom palliativ vård har ökat sedan början av 2000-talet (Socialstyrelsen, 2007).   

Den vetenskapliga artikeln skulle vidare vara skriven på engelska och belysa sjuksköterskors 

erfarenhet av övergången från botande behandling till palliativ vård. Ett inklusionskriterium 
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var också att ett etiskt resonemang fördes i respektive artikel, alternativt att artikeln var 

godkänd av en etisk kommitté. Vidare beslutades att främst inkludera studier utförda i Norden 

och därefter inkludera övriga västerländska studier. Då syftet var att belysa hur sjuksköterskor 

beskriver sitt arbete i övergången från botande behandling till palliativ vård valdes studier 

utförda vid olika avdelningar och vårdformer där också botande behandling ges. Studier 

utförda vid palliativa enheter valdes bort då patienter som behandlas där rimligtvis redan är 

identifierade som palliativa. Vetenskapliga artiklar som berörde eutanasi och läkarassisterat 

självmord valdes bort då dessa handlingar bryter mot svensk lag. Vetenskapliga artiklar som 

rörde övergång till palliativ vård för barn och vid trauman valdes också bort. Författarna till 

föreliggande examensarbete anser att förutsättningen och kontexten för övergång till palliativ 

vård för barn och vid trauman inte är jämförbart med vuxna som varit sjuka en längre tid. 

 

Urvalsprocess 

I Bilaga 1 redovisas urvalsstegen i tabellform. Vid litteratursökningen lästes först samtliga 

träffars titlar igenom och titlar som inte korresponderade med syftet exkluderades. Därefter 

lästes samtliga kvarvarande abstrakt igenom och de abstrakt som inte matchade syftet valdes 

bort. Abstrakt som var relaterade till syftet men inte fanns tillgängliga i fulltext beställdes för 

att säkerställa att de inklusionskriterier som satts upp var gällande samt för att undersöka om 

resultatet i dessa artiklar möjligen skilde sig från resultatet i artiklar som fanns i fulltext. Från 

de utvalda abstrakten lästes sedan artiklarna i sin helhet igenom varpå de som uppenbart inte 

stämde överens med inklusions- och exklusionskriterierna valdes bort. Efter naiv läsning 

valdes de vetenskapliga originalartiklar som stämde överens med syftet och uppfyllde 

inklusionskriterierna ut för vidare vetenskaplig granskning. 

 

Värdering av vetenskapliga artiklar 

Fjorton vetenskapliga originalartiklar valdes ut efter naiv läsning och samtliga granskades 

enligt en av författarna modifierad bedömningsmall för kvalitativa studier (se Bilaga 2) 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa studier användes som grund men 

punkten “patiente  med lun cance dia nos” byttes ut till “sjuksk te sko ”. Enli t mallen 

bedöms artikelns olika delar med ett poängsystem från noll till tre poäng. Mallens maxpoäng 

blir 48 poäng och artikelns värderade totalpoäng räknas om till en procentsats av 

maxpoängen. För att artikeln ska graderas till Grad I krävs minst 80%, för Grad II minst 70% 

och för Grad III minst 60%. Artiklar graderade till Grad I och Grad II inkluderades och en 

artikel av Grad III valdes bort. Författarna granskade och värderade artiklarna var för sig för 
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att sen jämföra resultat. I samtliga fall var författarna överens att om huruvida graderingen av 

respektive artikel var tillräckligt hög för att ingå i litteraturöversikten.  

En sammanställning av slutligen inkluderade vetenskapliga artiklar presenteras i Bilaga 3 med 

huvudresultat från hela originalartikeln. I denna sammanställnin  p esente as ocks  

kvalitets  ad      espektive a tikel.  itte atu  ve siktens  esultat om attade t etton kvalitativa 

vetenskapliga artiklar, med studier utförda i England (n=3), USA (n=3), Kanada (n=2), Norge 

(n=2), Sverige (n=1), Danmark (n=1) och Nya Zeeland (n=1). I inkluderade vetenskapliga 

artiklar var deltagande sjuksköterskor verksamma vid följande avdelningar och vårdformer; 

intensivvårdsavdelning [IVA] (n=3), hjärtintensivvårdsavdelning [HIA] (n=1), IVA och HIA 

(n=1), hematologisk avdelning (n=1), fyra olika medicinska slutenvårdsavdelningar (n=1), 

onkologiavdelning (n=1), cancercenter med både slutenvård och hemvård (n=1), särskilt 

boende (n=2) samt kommunsjuksköterskor (n=2). 

Analys 

 

Analysen utfördes enligt Fribergs (2012, s.121-130) modell för examensarbete med grund i 

kvalitativ forskning. Friberg beskriver detta analysarbete som en rörelse från helheten till 

delarna och därifrån till en ny helhet. I första steget lästes artiklarna flera gånger för att få en 

helhetsbild av respektive resultat. Författarna läste varje studie var för sig och reflekterade 

sedan tillsammans över vilken kvalitativ design som använts och vilka huvudresultat som 

kunde läsas in i respektive studie. I steg två identifierades nyckelfynden i varje studies 

resultat. Författarna identifierade tillsammans vad som handlade om övergången från botande 

behandling till palliativ vård i respektive studie. I de studier där både läkare och 

sjuksköterskor ingått som deltagare identifierades sjuksköterskors och läkares resultat var för 

sig. I steg tre gjordes en sammanställning av det som i varje studies resultat berörde 

sjuksköterskors beskrivning av övergången till palliativ vård för att få en överblick av det som 

skulle analyseras. Sammanställningarna av respektive artikel översattes till svenska och 

samlades i ett eget dokument. Det fjärde steget innebar att sammanställningarna lästes igenom 

flera gånger igen av författarna var för sig och senare tillsammans för att identifiera 

nyckelfynd, likheter och skillnader. Nyckelfynden, och både skillnader och likheter i dem, 

grupperades och relaterades till varandra och skapade nya teman. Ett nytt resultat där 

nyckelfynd med samma innebörd men från olika studier skrevs ihop, i enlighet med Fribergs 

steg fem där en beskrivning formuleras med grund i de nya temana. Analysen utmynnade i  

fyra teman och elva subteman som bildade rubriker i resultatpresentationen (se Tabell 1). 

Tabellen och resultattexten förfinades och justerades i flera omgångar. 
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I resultattexten benämns sjuksköterskor vid olika avdelningar och vårdformer som 

sjuksköterskor. Undantag har gjorts där sjuksköterskor vid en särskild avdelning eller 

vårdform beskrivit något som skiljer sig avsevärt från övrigt resultat. 

 

Etiska överväganden 

 

I de artiklar som inkluderades efter granskning av studiekvalitet behandlades all text i 

resultaten som rörde övergången till palliativ vård ur ett sjuksköterskeperspektiv. De artiklar 

som inkluderades skulle vara godkända av forskningsetisk kommitté eller ha tagit etiska 

aspekter så som informerat muntligt och skriftligt samtycke, frivilligt deltagande, möjlighet 

för deltagarna att dra sig ur utan att behöva ange anledning samt garanti om att deltagarnas 

uppgifter behandlades konfidentiellt i beaktande. 

 

 RESULTAT 

 

Tabell 1. Struktur och teman i resultatpresentationen. 
Sjuksköterskor beskriver sitt arbete i övergången från botande till palliativ vård i relation till: 

Patienten Närstående Läkare Sig själv och andra sjuksköterskor 

Tolka Tolka Information och antydan Kunskap och attityd 

Advokat Advokat Administration och helhetssyn Erfarenhet 

 Ge stöd Känna stöd Osäkerhet  

 

 

Sjuksköterskan och patienten 

Tolka behov hos patienten och information till patienten 

Sjuksköterskor i olika vårdformer uppgav att de spenderade mycket tid tillsammans med 

patienter (Thompson, McClement & Daeninck, 2006; McMillen, 2008; Hov, Athlin & 

Hedelin, 2009) och att detta underlättade för dem att både kunna tolka patienters (hälsostatus) 

och att tolka åt patienter (tydliggöra information). Genom att träffa patienter ofta och genom 

att tidigare ha träffat och kommunicerat med patienter, närstående och medicinpersonal i sitt 

yrke hade sjuksköterskorna förvärvat sig färdigheter i att kunna bedöma symtom och behov 
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av övergång från botande behandling till palliativ vård (Thompson et al., 2006; Hov et al., 

2009; Calvin, Lindy & Clingon, 2009). Sjuksköterskor sökte efter vad patienter uttryckte för 

önskningar och preferenser i stunden (Dreyer, Førde & Nortvedt, 2010; McBride Roubichaux 

& Clark, 2006; Calvin et al., 2009) och ställde frågor till patienter för att kunna bedöma vad 

de i dagsläget förstod om sin sjukdom och nuvarande hälsotillstånd (Thompson et al., 2006; 

McBride Roubichaux & Clark, 2006; Dreyer et al., 2010; Barthow, Moss, McKinlay, 

McCullough & Wise, 2009). 

Många sjuksköterskor uppgav att det var viktigt att ärligt informera patienter om 

sjukdomsutveckling och uppträdande tecken på försämring hos patienten (Thompson et al., 

2006; Griggs, 2010; Bach, Ploeg & Black, 2009) samtidigt som det anpassade den 

information de gav efter patienternas sjukdomsinsikt (Thompson et al., 2006; Barthow et al., 

2009). Andra sjuksköterskor var mer avvaktande och tyckte att det var viktigt att inte frånta 

patienten hoppet (Bach et al., 2009; Daalgard, Thorseell & Delmar, 2010; Mahon & 

McAuley, 2010). 

I konversationen med patienter om vad de kände och förstod kunde sjuksköterskor 

leda patienter till att klargöra sin ståndpunkt för sig själv (Barthow et al., 2009). 

Sjuksköterskor fick en möjlighet att tydliggöra och förklara information som läkare givit 

patienter men som de missförstått eller inte uppfattat (Bach et al., 2009; Thompson et al., 

2006; McBride Roubichaux & Clark, 2006). Om patienter inte själva accepterande sin 

situation sågs det som ett hinder för övergång till palliativ vård (Dalgaard et al., 2010). 

 

Vara patientens advokat 

Sjuksköterskor resonerade kring patienters värdighet, livskvalitét och rätt till 

självbestämmande i samband med diskussion angående övergång till palliativ vård, och förde 

patienters talan med närstående och läkare. De uppgav att de ville göra vad som var rätt och 

bra för patienter och frågade ofta sig själva vad som var rätt och bra, och för vem (Hov et al., 

2009; McMillen, 2008; Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010; Griggs, 

2010). Sjuksköterskor försökte få en bild av patienters (och närståendes) livssituation i ett 

större perspektiv (Barthow et al., 2009; Mahon & McAuley, 2010). IVA-sjuksköterskor 

resonerade kring patienters livskvalité före inskrivning, potentiell mental och fysisk förmåga 

efter utskrivning, och uppfattningar om patientens, och närståendes, lidande under 

sjukhusvistelsen (Coombs, Addington-Hall & Long-Sutehall, 2012). 

I första hand ansåg de att patienter själva borde vara de som tog beslutet om övergång 

till palliativ vård (Mahon & McAuley, 2010; Thompson et al., 2006; Dreyer et al., 2010; Bach 
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et al., 2009; McBride Roubichaux & Clark, 2006), alternativt patient och läkare tillsammans 

(Mahon & McAuley, 2010; Griggs, 2010). De ansåg att beslutet borde tas när patienterna var 

medvetna och kunde delta i beslutsfattandet. (Thompson et al., 2006; Dreyer et al., 2010). När 

sjuksköterskan utrett vad patienterna önskade försökte de klargöra dessa önskemål för 

närstående och läkare (Coombs et al., 2012; Calvin et al., 2009). I de fall patienterna inte 

kunde föra sin egen talan försökte sjuksköterskor uppmuntra närstående att reflektera över 

vad patienterna skulle ha önskat (Bach et al., 2009; Mahon & McAuley, 2010; Thompson et 

al., 2006; McMillen, 2008). Närståendes närvaro uppskattades av sjuksköterskor, då de 

upplevde att närstående personifierade patienter som inte längre kunde tala för sig själva 

(Calvin et al., 2009). Sjuksköterskor försökte skydda patienten från overksam botande 

behandling som var förskriven av läkare och/eller frampressad av närstående och mot 

patienternas vilja (Dreyer et al., 2010; McBride Roubichaux & Clark, 2006; Karlsson et al., 

2010). Sjuksköterskor kunde gå ihop för att prata för patienter som önskat att avbryta 

livsuppehållande behandling på IVA men för vilka läkare och närstående insisterade på 

behandling (McBride Roubichaux & Clark, 2006). Sjuksköterskorna upplevde frustration då 

övergång till palliativ vård tog lång tid eller uteblev. Att beslutet om övergång togs i rätt tid 

ansågs viktigt, då sjuksköterskorna upplevde det som ovärdigt för patienterna när den botande 

behandlingen avbröts för sent (McMillen, 2008; Coombs et al., 2012; Calvin et al., 2009; 

Karlsson et al., 2010). 

 

Sjuksköterskan och närstående 

Tolka patienten och information för närstående 

Sjuksköterskornas uppgift var att hantera frågor från patienter och närstående, samtidigt som 

diskussioner angående vårdens inriktning ägde rum bland läkarna. De tog då tillfället i akt att 

påverka beslutsfattandet genom att försiktigt presentera utvalda fakta för patienter och 

närstående (Coombs et al., 2012; Calvin et al., 2009). Sjuksköterskorna försökte också utbilda 

närstående om sjukdomsförlopp och förväntad utveckling och ställde bland annat frågor för 

att kunna bedöma vilken kunskapsnivå de hade. De försökte även antyda till närstående när de 

ansåg att förändringar i patienternas tillstånd var framträdande, och skulle kunna innebära 

behov av övergång till palliativ, lindrande vård (Thompson et al., 2006). Om läkaren visste att 

en erfaren sjuksköterska kände patienten väl kunde sjuksköterskan bli ombedd att presentera 

och diskutera de alternativ för behandling som fanns för patienten (Barthow et al., 2009; 

McMillen, 2008). Sjuksköterskor uppgav att de ibland initierade ett samtal med närstående 

angående patientens tillstånd genom att till exempel fråga hur mycket läkaren hade berättat 
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för dem och sedan förklarade de innebörden med ett enklare språk (Calvin et al., 2009; 

McBride Roubichaux & Clark, 2006). För att hjälpa närstående att inse patienters verkliga 

tillstånd och möjligheter till förbättring kunde sjuksköterskor förklara hur den tekniska 

utrustningen fungerade vid intensivvård och tala om hur det skulle påverka patienterna om 

den togs bort (McBride Roubichaux & Clark, 2006). 

Att närstående hade en klar och tydlig bild och förstod var i sjukdomsförloppet 

patienten befann sig ansågs av sjuksköterskorna som en faktor som underlättade övergången 

till palliativ vård (Thompson et al., 2006). Dock visade en studie att medan vissa av 

sjuksköterskorna förespråkade att vara helt uppriktig med de närstående, var andra mer 

försiktiga med hur mycket de berättade och hävdade att de inte ville frånta närstående hoppet 

heller (Bach et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde att tiden under vilken diskussioner 

pågick mellan läkare angående om behandlingen av patienten skulle fortsätta eller skifta fokus 

var en svår situation. När de inte visste vilket beslut läkarna skulle komma fram till försökte 

de kringgå frågor rörande detta från närstående (Coombs et al., 2012; Daalgard, 2010). 

 

Vara närståendes advokat  

På liknande sätt som sjuksköterskor agerade som patienternas advokat, kunde de också tala 

för de närstående med läkare och övrig personal (Calvin et al., 2009; McMillen, 2008). 

Sjuksköterskorna beskrev hur de ofta tog tillfället att berätta för läkaren vilka frågor de 

närstående behövde få svar på (Bach et al., 2009). Sjuksköterskorna talade om vikten av att 

finnas närvarande vid sjukhussängen och bevittna och lyssna till diskussioner, då kunde de 

också bekräfta för närstående och patienter vad de hade fått höra från till exempel läkaren. 

Sjuksköterskorna såg detta som ett sätt att göra de närstående mer delaktiga i 

beslutsfattandeprocessen (Bach et al., 2009). Sjuksköterskorna uppgav att de var 

uppmärksamma på patienters och närståendes behov av att vara tillsammans, men att de hade 

begränsade möjligheter att påverka det behovet på grund av bland annat besökstider på 

avdelningarna. De ansåg att det hjälpte närstående att vara närvarande hos patienterna, för att 

de då lättare kunde inse och acceptera patientens tillstånd (Calvin et al., 2009). 

Det framkom också att vid särskilda boenden i Norge fokuserade både sjuksköterskor 

och läkare många gånger mer på relationen med närstående, och detta skedde då på bekostnad 

av respekten för patienters vilja. Både sjuksköterskor och läkare remitterade patienter till 

sjukhus även om de ansåg att det var onödigt och kunde vara skadligt för den döende 

patienten, men de kunde inte stå emot pressen från närstående (Dreyer et al., 2010). 
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Ge stöd till närstående 

Sjuksköterskans uppgift i skedet då patienten diagnostiserades som döende var att finnas nära 

tillgänglig som stöd för patient och närstående (Coombs et al., 2012). I sin roll i att stödja de 

närstående under tiden för beslutsfattande och övergång till vård i livets slutskede menade 

sjuksköterskor att de var de som träffade närstående oftast, kände dem väl och därför kunde 

ge stöd i en svår situation och hjälpa dem att förlika sig med patienternas situation. 

(McMillen, 2008; Bach et al., 2009). Sjuksköterskorna upplevde ofta att det var svårt att 

förbereda närstående för patienters död (Calvin et al., 2009). En ärlig och öppen 

kommunikation med patient och närstående om patientens tillstånd och prognos underlättade 

för sjuksköterskor att stödja närstående (Griggs, 2010). Samtidigt som sjuksköterskor inte 

tyckte att avslutande av behandling skulle komma för sent för patienternas skull, resonerade 

de också kring att närstående skulle ha fått tillräckligt med tid för att kunna acceptera 

patientens situation (McMillen, 2008). 

 

Sjuksköterskan och läkaren 

 

Ge information om patientens hälsotillstånd och önskningar, och antyda om behov av 

övergång 

Sjuksköterskor har en viktig roll i att ge klinisk information och information angående 

synpunkter och önskemål från patient och närstående till läkare (McMillen, 2008; Bach et al., 

2009). De mer erfarna sjuksköterskorna kändes igen av läkare och upplevde därför att deras 

åsikter lyssnades på i större utsträckning, vilket underlättade för sjuksköterskorna att uttrycka 

sina åsikter till läkaren (Coombs et al., 2012). Sjuksköterskorna var medvetna om att läkare 

hade auktoritet när det gällde beslutsfattande i livets slutskede, och de ansåg att läkare var de 

som borde initiera diskussionen kring palliativ vård (McMillen, 2008; Calvin et al., 2009). 

Trots detta ansåg de att sjuksköterskor borde ha ett visst mått av inflytande och ha möjlighet 

att uttrycka sin åsikt, då de ansåg sig kunna föra vidare viktig information till läkarna 

(McMillen, 2008). För det mesta var sjuksköterskor bekväma med läkares auktoritet, men de 

kunde ändå uppleva frustration då läkare var motvilliga att diskutera alternativet att avsluta 

medicinsk och kirurgisk behandling. Att ifrågasätta läkare fick sjuksköterskor att tvivla på sitt 

eget inflytande, men likväl kunde de göra det i situationer då de ansåg att vården skulle byta 

fokus (Calvin et al., 2009). 

Sjuksköterskor övervägde den individuella läkarens mottaglighet till ändrad vårdfokus 

innan de tog upp ämnet till diskussion. När de ansåg att det var passande försökte 
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sjuksköterskor uppmuntra läkare att tala ärligt med patient och närstående (Calvin et al., 

2009) Sjuksk te sko na st  vade e te  att “s  ett    ” hos l ka e  enom att antyda att det va  

dags att skifta fokus på vården. De angav att de generellt ansåg att det var dags att ta detta 

beslut innan läkare gjorde det (McMillen, 2008). Sjuksköterskor antydde till både närstående 

och läkare om framträdande förändringar i patienters tillstånd som skulle vara bevis på 

behovet av att övergå till palliativ lindrande vård (Thompson et al., 2006). 

 

Administrera ordinationer och bidra med en helhetssyn 

Det rådde oenighet mellan sjuksköterskor och läkare om vad palliativ vård och smärtlindring 

var och vad patienten behövde. Definitionen av vad palliativ vård skulle innebära för 

patienten var enligt sjuksköterskorna beroende av den läkare som ansvarade för avdelningen 

just då. Sjuksköterskor upplevde att läkare inte förstod att aktiv symtomlindring var en viktig 

del i palliativ vård och de var osäkra på om den aktuella läkarens definition av palliativ vård 

innefattade till exempel morfin vid behov och undvikande av blodprover och invasiva ingrepp 

(Thompson et al., 2006; Dalgaard et al., 2010). Om det saknades en gemensam uppfattning på 

avdelningen angående vad palliativ vård var, bidrog det också till att övergången kunde utebli. 

Om det fanns flera olika definitioner av palliativ vård upplevdes det som svårt och förvirrande 

att handla rätt när patienten var döende (Thompson et al., 2006). 

När sjuksköterskorna vid särskilda boenden hade fått för många dåliga erfarenheter i 

samband med läkares beslutsfattande tog de istället behandlingsinitiativ själva. För att ge 

patienterna det de trodde var bäst kunde de då gå emot formella system och strunta i läkares 

ordinationer (Hov et al., 2009). Sjuksköterskor upplevde det som ett etiskt dilemma att inte 

kunna ge patienter adekvat smärtlindring och att vara tvungna att fortsätta medicinsk 

behandling trots att det inte gynnade patienten. I de fall då övergången till palliativ vård inte 

kommunicerades tydligt från läkare blev konsekvenserna för sjuksköterskorna bland annat 

moralisk stress och emotionell utmattning (Thompson et al., 2006; Coombs et al., 2012; 

McBride Roubichaux & Clark, 2006; Hov et al., 2009; Karlsson et al., 2010).  

Samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor var inte alltid smidigt och de 

respekterade inte alltid varandras bedömningar (Dalgaard et al., 2010, Griggs, 2010). Läkare 

fokuserade på behandling och objektiva fakta, medan sjuksköterskor gjorde sina bedömningar 

baserade på patienters situation i det stora hela och deras nuvarande livskvalitet (Dalgaard et 

al., 2010). Inom sjukhusvärlden upplevdes den medicinska modellen dominerande, fokus låg 

på att bota patienter. Sjuksköterskor upplevde att de var utbildade att ge en mer holistisk vård, 
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med patient och närstående i fokus. De olika sätten att se på vård skapade dåliga 

förutsättningar för att ge patienter en god vård i livets slut (Thompson et al., 2006). 

 

Känna stöd från läkare 

En sjuksköterska talade om att stödja läkare i beslutsfattandet genom att ge olika perspektiv 

till beslutet och försäkra sig om att det var ett genomtänkt beslut. I övrigt framkom snarare 

hur sjuksköterskorna var i behov av att känna stöd från läkaren (Griggs, 2010; Karlsson et al., 

2010). Sjuksköterskor som arbetade vid särskilda boenden upplevde att läkare inte 

prioriterade deras patienter, och därför påtog de sig läkares ansvar själva. De upplevde också 

svårigheter i kommunikationen med och i tillgången till läkare. Kommunsjuksköterskor i en 

studie var tvungna att lämna känslig information till läkare på telefonsvarare och upplevde 

problem med att de läkare som arbetade på jourtid inte ville ge ordinationer till patienter de 

inte kände (Griggs, 2010). Sjuksköterskor ville ha mer formell makt och stöd att delta i beslut 

om övergång till palliativ vård men de upplevde att det sällan infriades vid dagliga rapporter, 

teammöten, tillfälliga diskussioner eller under veckans rond (Hov et al., 2009). De kunde 

känna sig nonchalerade och maktlösa när läkare inte reagerade på information om patienters 

hälsotillstånd som borde leda till beslut om palliativ vård. Samtidigt kände de sig obekväma 

då läkare tog beslut om palliativ vård på sjuksköterskors initiativ, utan att först undersöka 

eller diskutera med patienten. De upplevde att det saknades tydliga direktiv om när botande 

behandling inte längre var passande, och många tvekade att konsultera med läkare på grund 

av ekonomiska restriktioner (Hov et al., 2009). Sjuksköterskor uttryckte frustration när läkare 

inte tog på sig en ledarroll i beslutsfattandet, och de uppfattade i dessa fall att läkare inte ville 

ge patienter en dålig prognos eller dåliga nyheter och att läkare undvek de patienter där de 

visste att svåra beslut borde tas (Thompson et al., 2006).  

 

Sjuksköterskan själv och andra sjuksköterskor 

 

Kunskap och attityd hos sjuksköterskor 

Hur cancersjuksköterskor definierade palliativ vård påverkade också vilka de ansåg borde få 

den (Mahon & McAuley, 2010). Det fanns de sjuksköterskor som ansåg att palliativ vård och 

hospice var samma sak och de som tyckte att palliativ vård var en övergång till hospice och 

skulle sättas in när botande behandling hade avslutats helt. För många handlade palliativ vård 

endast om symtomlindring (Mahon & McAuley, 2010). De som hade tilltro till palliativ vård 
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förespråkade den och initierade diskussioner om behandlingsalternativ med kollegor och 

patienter (Barthow et al., 2009). Erfarna cancersjuksköterskor angav att det aldrig var 

bristande kunskap om behandlingsalternativ och biverkningar som hindrade dem från att delta 

och stödja patienter i diskussioner om eventuell övergång till palliativ vård. Istället handlade 

de för dem om personliga (både sjuksköterskors och läkares) attityder till sjuksköterskerollen 

(Barthow et al., 2009). De uppgav att de i de flesta fall litade på sina egna kliniska 

bedömningar men de efterfrågade också expertstöd och riktlinjer i etiska frågor och palliativ 

vård (Hov et al., 2009) 

 

Erfarenhet hos sjuksköterskor 

Sjuksköterskors personliga och professionella självförtroende underlättade deltagandet i 

diskussioner om eventuell övergång till palliativ vård. I några fall handlade det mer om ålder 

och livserfarenhet än om erfarenhet i vården för att våga föra ta upp ämnet (Barthow et al., 

2009). De som hade professionell erfarenhet hade också en mer nyanserad bild av hur 

patienter kunde svara olika på behandlingar. De menade att oerfarna sjuksköterskor lättare 

trodde att patienter som blev dåliga av behandlingen inte skulle klara sig, medan de erfarna 

hade sett att behandlingen kunde fungera ändå och därför avvaktade med åsikter om att 

avbryta behandling (Barthow et al., 2009; McMillen, 2008). Samtidigt berättade erfarna 

sjuksköterskor om hur de som yngre och oerfarna varit så rädda för döden och att de försökt 

undgå den genom att argumentera för livsuppehållande botande behandling (Hov et al., 2009). 

Yngre eller mindre erfarna sjuksköterskor uppgavs behöva stöd av mer erfarna för att våga 

närma sig död och döende och kunna prata med närstående om det, samt i att vara den som 

stänger av livsuppehållande maskiner på IVA (Calvin et al., 2009; McMillen, 2008). Några 

sjuksköterskor menade dock att läkare har svårare än sjuksköterskor att släppa taget om 

patienter; sjuksköterskor verkade acceptera döden lättare för att de ser lidandet som pågår för 

patienter i större utsträckning (Bach et al., 2009). 

 

Osäkerhet hos sjuksköterskor 

När sjuksköterskor var överens med varandra och förstod ett beslut om avslutande av botande 

behandling kände de sig säkra. Dock var de sällan överens, vilket ledde till osäkerhet. 

Försenade beslut och otydliga direktiv gav en osäker sjuksköterska. Samtidigt skulle denna 

osäkra sjuksköterska ge direktiv till vikarierande kollegor och framförallt till undersköterskor 

om hur omvårdnaden av patienten skulle ske (Hov et al., 2009). Sjuksköterskor vid särskilda 

boenden upplevde sig mindre värda än sjuksköterskorna vid akuten och sjukhuset. Ibland blev 
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de tvungna att skriva in patienter på sjukhuset på läkarens begäran trots att sjuksköterskan 

bedömde patienten som palliativ. Sjukhusen kunde då ifrågasätta sjuksköterskan som de 

ansåg inte förstod att patienten var palliativ och inte hade något att göra på sjukhuset (Hov et 

al., 2009). Sjuksköterskor angav också att de hade svårare att identifiera behov av övergång 

till palliativ vård hos yngre patienter och hos patienter som de på annat sätt kunde identifiera 

sig med (Thompson et al., 2006). 

DISKUSSION 

 

Metoddiskussion  

 

Då syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskor beskriver sitt arbete 

ansågs studier med kvalitativ design och beskrivande resultat vara mest adekvata för syftet. 

Kvalitativa studier ger möjlighet att undersöka uppfattningar, erfarenheter, behov, värderingar 

och önskemål hos både patienter och vårdpersonal (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 

97).  

 

En omfattande inledande sökning gjordes för att hitta relevanta sökord för ämnet. Intresset för 

forskning inom palliativ vård har ökat sedan början av 2000-talet (Socialstyrelsen, 2007), men 

fortfarande finns ett behov av att införa termer och definitioner av palliativ vård på ett 

konsekvent sätt för att underlätta spridning och sökning av kunskap inom området 

(Socialstyrelsen, 2013). Det problemområde som denna uppsats berör; brytpunkten till 

palliativ vård i livets slutskede, finns fortfarande inte som vedertagen sökterm. Därför har 

fritextorden transition och curative care använts. Det är möjligt att andra fritextsökord hade 

resulterat i ytterligare träffar. Sökningen resulterade i ett relativt stort antal studier från 

intensivvårdsavdelningar. Dessa inkluderades då det troligen är där patienter hamnar när 

behov av övergång till palliativ vård inte är identifierad i annan vårdform tidigare. I studier 

från intensivvårdsavdelningar som inkluderades beskriver sjuksköterskor främst sitt arbete i 

förhållande till patienter som varit sjuka en längre tid och som under lång tid varit i kontakt 

med sjukvården.  

 

De artiklar som inte förekom i fulltext i databaserna, men som ansågs relevanta för syftet, 

beställdes efter läsning av abstrakt för att säkerställa att de inklusionskriterier som valdes var 

gällande. Valet att enbart inkludera västerländska studier kan ha påverkat litteraturöversiktens 
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resultat. Två koreanska, två indiska och en japansk studie valdes bort. I dagens globaliserade 

värld med multikulturella samhällen och växande ekonomier kan författarnas definition av 

vilket land som är västerländskt tänkas vara godtycklig. Valet att i resultattexten inte skriva ut 

vid vilka olika avdelningar och vårdformer sjuksköterskor var verksamma kan diskuteras. 

Ambitionen var att lyfta fram sjuksköterskors arbete i övergången till palliativ vård i ett 

bredare perspektiv. Detta med anknytning till de riktlinjer som är beskrivna i bakgrunden, där 

det påpekas att palliativ vård ska finnas tillgänglig för alla oavsett diagnos eller vårdform. I de 

fall där sjuksköterskornas arbetsplats ändå skrivits ut har det varit för att den kontext 

sjuksköterskan beskrivit eller verkat i inte varit möjlig att jämställa med övriga delar i 

resultatet. 

 

Samtliga utvalda artiklar granskades enligt samma bedömningsmall av båda författare var för 

sig. Båda författare var överens om poängsumman i studien som graderades till grad III, och 

därför valdes den studien bort. Författarna var oeniga om graderingen för två av studierna, 

och i dessa fall valdes efter diskussion den lägre graderingen. Valet att ersätta punkten 

“patiente  med lun cance dia nos” i den u sp un li a bed mnin smallen med 

“sjuksk te sko ” ses som en styrka. Alternativet hade varit att plocka bort den punkten helt 

men då hade bedömningsmallen inte behandlat hur många sjuksköterskor som ingick som 

deltagare i studien. 

 

Den modell som valdes för analysen var en metasyntes anpassad till kandidatnivå (Friberg, 

2012, s.121). Tidsaspekten har varit en begränsning. Med mer tid hade analysen kunnat bli 

djupare och mer utvecklad. Enligt Fribergs modell för examensarbete i kvalitativ forskning 

(2012, s.128-129) ska studiers nyckelfynd och likheter och skillnader i dem grupperas i 

förhållande till varandra. Analysen visade många skillnader och alla dessa har redovisats i 

resultatet. Resultatet har därför blivit långt samtidigt som inte något valts bort. På grund av 

resultatets längd prioriterades styrkande citat bort. Artiklarna som ingår i studien lästes av 

båda författare var för sig men nyckelfynden identifierades sedan i samråd med varandra. Ett 

första preliminärt resultat skrevs ihop med rubriker och text som bekräftade rubrikerna. Detta 

första resultat lästes av handledare och kurskamrat som kom med synpunkter på vissa brister i 

överensstämmelse mellan text och rubrik. Författarna tog hänsyn till dessa synpunkter och 

läste som planerat igenom sammanställningarna av artiklarna och det preliminära resultatet 

igen, varefter justeringar och förfiningar i texten gjordes kontinuerligt. Översättning från 

engelska till svenska gjordes efter egen förmåga. Författarna använde sig av lexikon vid 
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misstankar om att ett engelskt ord skulle kunna översättas till flera olika svenska ord. MeSH-

databasen användes för översättning av vårdvetenskapliga ord. 

 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskor själva beskriver sitt 

arbete i övergången från botande behandling till palliativ vård. Resultatet visade att 

sjuksköterskor försökte anpassa sitt arbete i förhållande till både patient, närstående, läkare 

och andra sjuksköterskor och att sjuksköterskan ofta jobbade mittemellan alla dessa aktörer. 

Sjuksköterskor tolkade behov hos patienten och information till patienten. De agerade också 

som patienters advokat genom att försöka tala för deras rättigheter. På liknande sätt tolkade de 

patienter och information för närstående, agerade som närståendes advokat och försökte 

stödja närstående när patienter blivit sämre och beslut om övergång borde tas. När det kom till 

läkare handlade det för sjuksköterskor om att ge information om patientens tillstånd och 

önskemål, och antyda om behov av övergång till palliativ vård. Sjuksköterskor administrerade 

läkares behandlingsordinationer och tyckte själva att de kunde bidra med en helhetssyn 

gällande patientens livssituation. De uppgav också att de ville känna stöd från läkare i sina 

åsikter om behov av övergång hos patienten. Vad gällde sjuksköterskor själva hade de olika 

kunskap om och attityd till palliativ vård och vem som borde få den. Personlig och 

professionell erfarenhet påverkade i vilken grad sjuksköterskor valde att medverka i 

diskussioner kring övergång till palliativ vård. När det inte fanns en tydlig och gemensam 

uppfattning om behov av övergång kände sig sjuksköterskor osäkra i sitt arbete. För att kunna 

arbeta med och för patienters bästa krävdes ett gott samarbete med närstående, läkare och 

sjuksköterskekollegor. En optimal förutsättning för en tydlig övergång i rätt tid skulle vara 

konsensus mellan alla aktörer om behovet av övergång till palliativ vård. Så var ofta inte 

fallet. 

 

En stor och viktig del i sjuksköterskors arbete visade sig vara att agera som patienters advokat 

och försvara patientens rätt till att själv bestämma när botande behandling skulle avslutas. 

Resultatet visade också att många sjuksköterskor tyckte att övergången till palliativ vård kom 

för sent i förhållande till patienters värdighet och hälsotillstånd. Övergången som angavs 

komma för sent tolkas vara första introduktionen till palliativ vård överhuvudtaget. I en 

amerikansk kvantitativ studie där sjuksköterskor fick ange vilka etiska dilemman som var 

vanligt förekommande i deras dagliga arbete framkom att bland de vanligaste och mest 
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stressande etiska dilemman sjuksköterskor stöter på i sitt arbete med patienter handlar om att 

skydda patientens rätt till autonomi och informerat samtycke till behandling samt 

beslutsfattande kring vård i livets slutskede (Ulrich et al., 2010). Statistik från Sverige 

(Wallerstedt, Sahlberg-Blom, Benzein & Andershed, 2012), visar att bland individer som 

avled 2007 var endast hälften dokumenterade och identifierade att vara i en palliativ fas. 

Medianvärdet av tiden från identifikation och dokumentation av palliativ fas till död var 12,5 

dagar. Diagnoser vid dödsfallen var cancer, demens, hjärt- och kärlsjukdom, stroke, 

njursjukdom, ALS och Parkinson. Det är rimligt att liknande diagnoser är förekommande vid 

de avdelningar och vårdformer som sjuksköterskor i resultatet är verksamma vid.  

 

När sjuksköterskor känner sig tvungna att agera som advokater och försvara patienters rätt till 

självbestämmande kan en öppen och ärlig kommunikation och diskussion om vårdens 

inriktning aldrig ha funnits med från början. Om palliativ vård introducerats tidigare skulle 

sjuksköterskor slippa anta rollen som advokat och istället kunna fokusera på att stödja 

patienter och närstående existentiellt, samt i övergången till den sena palliativa fasen. I 

resultatet framgår att en anledning till att inte öppet och ärligt tala om prognos och död med 

patienter och närstående beror på att sjuksköterskor, och läkare, inte vill frånta patienter och 

närstående hoppet om överlevnad. Liknande attityder återfinns i en litteraturöversikt som 

undersökt förekomsten av sanningssägande bland hälso- och sjukvårdspersonal i diskussioner 

kring prognos hos patienter med avancerade kroniska sjukdomar som förväntas förkorta livet 

(Hancock et al. 2007). Litteraturöversikten visade att hälso- och sjukvårdspersonal världen 

över ständigt måste förhålla sig till om de öppet och ärligt ska tala med patienter och 

närstående om prognos och död. Många tycker att det är viktigt att våga göra och att det går i 

linje med patientens rätt till autonomi och delaktighet men att det är ett svårt ämne att 

diskutera. Personalen känner att de saknar tid och kunskap för att kunna möta patientens 

emotionella behov och de är rädda att diskussionen ska påverka patienten negativt (Hancock 

et al., 2007). I kontrast till detta kan studien av Löfmark och Nilstun (2000) ses. De 

intervjuade patienter med kritiska diagnoser och prognoser vid en allmänmedicinsk avdelning 

om huruvida kritiskt sjuka patienter ville tala om sina framtidsutsikter och i så fall på vilket 

sätt. I studien framkom att patienter uppskattar ärlig kommunikation angående prognos och 

behandling från läkare och tycker att det är läkarens uppgift att delge denna typ av 

information. De flesta ville även ha med en sjuksköterska i samtalet. När Wittenberg-Lyles, 

Goldsmith och Ragan (2011) i sin studie intervjuade och observerade kommunikationen 

mellan patienter, närstående, sjuksköterskor och läkare vid två olika sjukhusbaserade 

palliativa vårdenheter visade det sig därtill att när palliativ vård introduceras i kombination 
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med livsförlängande behandling skapas en öppen medvetenhet och kommunikation med 

utrymme för frågor och farhågor. Patienter och närstående utvecklar genom det ett förtroende 

för vårdpersonalen och blir en del av arbetsgruppen. På ett självklart sätt inkluderas de då i 

beslutsfattandet om övergång till sen palliativ fas när sjukdomsförloppet nått dithän. 

 

Med utgång i WHO:s definition av palliativ vård och människovärdesprincipen beskriver 

Socialstyrelsen (2012) hur palliativ vård vilar på fyra hörnstenar; varav en är att ge stöd till 

närstående. Närstående ska få erbjudande om att delta i vården och stöd såväl under patienters 

sjukdomstid som efter dödsfallet. Resultatet bekräftar att närstående var en viktig del av 

sjuksköterskors arbete i övergången till palliativ vård. Sjuksköterskor gav närstående 

omvårdnad genom att informera och låta dem spendera tid tillsammans med patienterna. De 

gav även stöd i processen att acceptera patienters annalkande död och i beslutsfattande om 

övergång till palliativ vård. Närstående till patienter på IVA bekräftar att de uppskattar den 

här sortens bemötande från sjuksköterskor (Lind, Lorem, Nortvedt & Hevrøy, 2012). I miljön 

på IVA kände sig närstående ensamma i en stressig omgivning och uttryckte att de längtade 

efter en konversation där de kunde bli erkända som delaktiga och fick föra en dialog om 

patienternas situation. Sjuksköterskorna upplevdes som medkännande och uppmärksamma på 

de närståendes behov av mat, vila och av att vara nära patienterna men sjuksköterskorna 

upplevdes också som vaga i kommunikationen om patientens tillstånd. Flera närstående 

misstänkte att sjuksköterskan undanhöll information för dem och de trodde att det var läkaren 

som förbjöd sjuksköterskan att avslöja allt för närstående. Sjuksköterskor i denna 

litteraturöversikts resultat uppgav att de anpassade kommunikationen med närstående efter 

vad läkaren hade kommit fram till. De uppgav att det var svårt att förhålla sig till närstående i 

de fall där läkaren inte tagit beslut om övergång till palliativ vård. 

 

Resultatet visade också att sjuksköterskor upplevde att samarbetet med läkare inte alltid var 

fungerande. Sjuksköterskorna angav att de var utbildade i en helhetssyn på patienten medan 

läkare, enligt sjuksköterskorna, fokuserade mer på medicinskt botande och att dessa synsätt 

ställdes mot varandra. I resultatet framgick att sjuksköterskor hade många åsikter om 

avbrytande av behandling. De ville ha inflytande över beslutet samtidigt som de ville att 

läkare skulle ta beslutet. De ville påverka, men inte bli för självständiga. De ville ha läkare 

bakom sig. När Svantesson, Sjökvist, Thorsén och Ahlström (2006) i sin studie tillfrågade 

läkare och sjuksköterskor vid sju olika medicinska och kirurgiska vårdavdelningar vid ett 

svenskt universitetssjukhus om vilken nivå av livsuppehållande behandling som de ansåg vara 
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lämplig för inneliggande patienter visade dock resultatet att sjuksköterskor och läkare 

förespråkade samma nivå av livsuppehållande behandling hos ungefär 80 % av patienterna.    

 

Tillgången till läkare visade sig påverka sjuksköterskors möjligheter att diskutera 

behandlingsalternativ. Sjuksköterskor som arbetade vid särskilda boenden var de som angav 

störst svårigheter i kontakten med läkare. De upplevde att läkare inte prioriterade deras 

patienter och tvekade att konsultera läkare på grund av ekonomiska restriktioner. 

Kommunsjuksköterskor tvekade att ringa och lämna känslig information om patienter på 

telefonsvarare och uppgav att vissa läkare inte ville ordinera läkemedel och behandling till 

patienter de inte kände. Hockley, Dewar och Watson (2005) bekräftade i sin studie att läkare 

vid särskilda boenden ofta är frånvarande och svåra att få tag på. För att underlätta för 

sjuksköterskor att identifiera behov i samband med övergång till palliativ vård utvärderade de 

införandet och användandet av ett Integrated Care Pathway[ICP]-dokument vid åtta olika 

särskilda boenden i Storbritannien. ICP-dokumentet hjälpte sjuksköterskor att vara mer 

organiserade och rättframma i kommunikationen med läkare, men också med patient, 

närstående och omvårdnadspersonal. SKL (2012) förespråkar Liverpool Care Pathway [LCP], 

som i likhet med ICP, är ett standardvårdprogram för döende patienter under de sista 

dygnen/veckan. I LCP finns 18 kvalitetsmål för vård av döende formulerade och dokumentet 

kan användas som en form av checklista att handla efter när patienter bedöms vara döende. 

Kvalitetsmålen handlar i den initiala fasen om att ta ställning till vilka mediciner och åtgärder 

som är aktuella för patienten men också om att bedöma vilken insikt patient och närstående 

har om situationen samt vilka existentiella, andliga och religiösa behov de uttrycker. Ansvarig 

läkare ska informeras om patientens tillstånd och planering av vården ska diskuteras 

tillsammans med patient och närstående.  

 

För sjuksköterskor i resultatet visade det sig också handla om personlig och professionell 

erfarenhet när det kom till i vilken utsträckning de valde att delta i beslutsfattandet och 

diskutera prognos och eventuell död med patient, närstående och kollegor. Kunskap och 

positiv attityd till palliativ vård gjorde att sjuksköterskor förespråkade ett palliativt 

förhållningssätt. Gama, Barbosa och Vieira (2012) bekräftar i sin studie att sjuksköterskors 

palliativa kunskapsnivå påverkade deras inställning till döden. I en kvantitativ studie 

identifierade de sjuksköterskors vanligaste attityder till döden samt vilka faktorer som 

påverkade dessa attityder. Sjuksköterskor med utbildning i palliativ vård uttryckte mindre 

rädsla för döden och undvek döende patienter i mindre grad.  
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Resultatet visar att ett palliativt förhållningssätt inte är någon självklarhet i 

vårdorganisationen. För att kunna erbjuda en god palliativ vård under patientens sista tid i 

livet krävs det en gemensam uppfattning om vad en god palliativ vård är. Det systemskifte i 

vården som WHO (2002) formulerat handlar om att palliativ vård ska vara lindrande 

tillsammans med botande behandling och där en medvetenhet och öppenhet om döden ska få 

ta plats, samtidigt som livet ska bekräftas och bejakas fram till döden. Det är fortfarande en 

stor utmaning för vården att våga tala öppet om döden och förhålla sig till den som en naturlig 

del av livet. För många, både personal och patienter, handlar palliativ vård idag om de sista 

dagarna innan döden.  

 

Slutsats 

 

Sjuksköterskors arbete i övergången till palliativ vård är en balansgång mellan patient, 

närstående och läkare. En gemensam och tydlig uppfattning om sjuksköterskors roll och 

arbetsuppgifter i övergången till palliativ vård verkar saknas, vilket ofta leder till moralisk 

stress och osäkerhet hos sjuksköterskor. För att kunna arbeta med och för patienters bästa är 

sjuksköterskor beroende av ett gott samarbete med närstående, läkare och 

sjuksköterskekollegor. För att underlätta samarbetet krävs i första hand en gemensam 

uppfattning i vårdorganisationen om vad palliativ vård är. För att säkerställa en gemensam 

uppfattning krävs att utbildning inom palliativ vård får högre prioritet, både för sjuksköterske- 

och läkarstudenter samt fortutbildning av verksamma sjuksköterskor och läkare.  

 

Vidare forskning inom området skulle kunna undersöka huruvida nyutexaminerade 

sjuksköterskor och läkare har fått utbildning inom palliativ vård och hur det i sådana fall har 

påverkat deras inställning till när botande behandling bör avslutas. Genom att belysa 

upplevelser av sjuksköterskor och förväntningar på sjuksköterskor som finns i samband med 

övergång till palliativ vård från både patienter, närstående och läkare skulle kanske 

sjuksköterskans roll i övergången kunna definieras tydligare i riktlinjer och därmed underlätta 

för sjuksköterskan att delta i diskussioner om eventuella behov av övergång till palliativ vård. 
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Bilaga 2. Bedömningsmall för kvalitativa studier, 

                    inspirerad av Carlsson och Eiman (2003) 

 

 

 
Poängsättning: 0 1 2 3 

ABSTRAKT(syfte, 

metod, resultat = 3p) 

Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

INTRODUKTION Saknas Knapphändig Medel Välskriven 

SYFTE Ej angivit Otydligt Medel Tydligt 

METOD     

Metodval adekvat till 

frågan 

Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

Ej angiven Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

Sjuksköterskor Ej undersökt Liten andel Hälften Samtliga 

Bortfall Ej angivet >20% 5-20% <5% 

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys 

saknas/Ja 

Nej   

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

RESULTAT     

Frågeställning besvarad Nej Ja   
Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

Ej acceptabel Låg Medel God 

DISKUSSION     

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

Saknas Låg God  

Anknytning till tidigare 

forskning 

Saknas Låg Medel God 

SLUTSATSER     

Överstämmelse med 

resultatet (resultatets 

huvudpunkter belyses) 

Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

Total poäng (max 48p)     

  

 % 



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Studiedesign Deltagare  

 

Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet  

 

Bach, 

Ploeg, 

Black 

(2009) 

Canada 

Att belysa 

intensivvårdssjuksköterskans 

roll i beslutsfattande vid 

livets slutskede. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

enskilda 

intervjuer.  

14 sjuksköterskor vid en 

intensivvårdsavdelning och 

hjärtintensivvårdsavdelning.  

Grounded theory. Sjuksköterskorna beskrev hur de var 

närvarande med patienterna och anhöriga 

och bekräftade deras känslor och gav sitt 

stöd. De beskrev sitt arbete som en sorts 

brobyggande mellan liv och död. De 

hjälpte patienter genom att försäkra att de 

fick en holistisk vård. 

Grad II 

Barthow, 

Moss, 

McKinlay, 

McCulloug

h & Wise 

(2009) 

Nya 

Zeeland  

Att identifiera vilka faktorer 

som påverkar i vilken 

utsträckning sjuksköterskor 

erbjuder sitt stöd i den 

beslutsfattande processen 

angående behandling hos 

patienter med avancerad 

cancer. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

13 onkologisjuksköterskor Kvalitativ 

innehållsanalys. 

Konceptuell ansats.  

Fyra faktorer påverkade sjuksköterskans 

involvering i patientens beslutsfattande; 

1. Vilken kunskap sjuksköterskan hade om 

om olika cancerdiagnoser, hur 

behandlingar fungerar, olika 

behandlingsalternativ, biverkningar och 

hur patienten kan svara på behandlingen. 

2. Vilken erfarenhet sjuksköterskan hade i 

arbetet som cancersjuksköterska men 

också i personlig livserfarenhet. 3. 

Sjuksköterskans personliga tilltro till olika 

behandlingsalternativ och sjuksköterskans 

personliga uppfattning om sjuksköterskans 

roll. 

4. Strukturella faktorer så som 

vårdorganisation, tillgänglighet till aktuell 

information om patientens kliniska värden 

och behandling, sjuksköterskans roll i den 

specifika arbetsgruppen och möjlighet till 

att medverka i interprofesionella möten. 

Grad II 



 

 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 
 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Studiedesign Deltagare  

 

Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet  

 

Calvin, 

Lindby, 

Clingon 

(2009) 

USA 

Att förstå sjuksköterskors 

upplevelse av sin roll och sitt 

ansvar vid beslutsfattande 

angående förändring i intensitet 

av behandling och vård i livets 

slutskede.  

Kvalitativ metod. 

Beskrivande design, 

Semistrukturerande 

intervjuer. 

19 sjuksköterskor vid en 

hjärtintenvivvårdsavdelning 

Kvalitativ innehållsanalys. 

Nyckelfraser (koder) togs ut 

ur varje intervju och 

jämfördes med de från 

övriga intervjuer för att 

urskilja likheter och 

skillnader.  

Fyra teman summerar sjuksköterskans 

upplevelse. Utmattande medicinsk 

behandling, förespråkande av familjens 

närvaro, uppmärksamma läkarens 

aukto itet och “balanse a p  en tunn 

linje”. Sjuksk te ko na anse  si  k nna 

patienterna så pass väl att de känner till 

deras önskemål, men är ändå försiktiga 

med hur de uttrycker sig angående detta 

till läkare och anhöriga. 

Grad II 

Coombs, 

Addington - 

Hall, Long - 

Sutehall 

(2012) 

U.K 

Att identifiera utmaningar för 

vårdpersonal vid övergång 

mellan vård med inriktning på 

tillfrisknande till inriktning på 

vård i livets slutskede. 

Kvalitativ metod. 

Semistrukturerade 

intervjuer associerade 

till 17 avlidna patienter 

som genomgick 

borttagen behandling på 

en 

intensivvårdsavdelning. 

13 sjuksköterskor och 13 

läkare från två 

intensivvårdsavdelningar 

Datainsamling och analys 

skedde parallellt. Konstant 

jämförelse identifierade 

teman samtidigt som 

kodningen fortskred. De 

transkriberade intervjuerna 

lästes för att få en 

uppfattning om helheten, 

koder för individuella 

likheter och skillnader 

mellan intervjuerna 

utvecklades och i tredje 

steget grupperades dessa 

koder till relaterade teman 

som sedan jämfördes med 

varandra. 

Patienter som avlider på IVA tenderar att 

göra det i tre steg. Av dessa är 

övergången från botande behandling till 

vård i livets slutskede det mest 

problematiska steget för personalen med 

möjlighet för konflikter mellan 

sjuksköterska och läkare. 

Grad II  

 



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 

 
Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Studiedesign Deltagare  

 

Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet  

 

Dalgaard 

Thorsell 

Delmar 

(2010) 

Danmark 

Att utveckla metoder för att 

introducera palliativ vård i 

högre grad vid danska sjukhus. 

Kvalitativ metod. 

. 

19 sjuksköterskor 

9 läkare vid en 

hematologisk avdelning  

Grounded theory enligt 

Strauss & Corbin.  

Oförutsägbarhet i vissa hematologiska 

sjukdomar och hinder i yrkesutövningen 

var faktorer som försenade identifiering 

av övergång till palliativ vård. Tio 

begränsningar har identifierats som 

förhindrar en öppen dialog mellan 

vårdpersonal, patienter och närstående 

angående sjukdomens prognos. Detta 

påverkar kvaliteten på den palliativa 

vården. 

Grad II 

Dreyer, Førde 

& Nortvedt  

(2010) 

Norge    

 

 

 

 

Att studera hur läkare och 

sjuksköterskor vid vårdhem 

skyddar sina patienters 

autonomi när det kommer till 

beslut rörande övergång till 

vård i livets slutskede och med 

vilka värderingar de motiverar 

sina professionella beslut i det 

avseendet. 

Kvalitativ metod. 

Deskriptiv design med 

djupgående intervjuer. 

9 läkare och 10 

sjuksköterskor vid 10 olika 

vårdhem i Norge 

Kvalitativ 

innehållsanalys.  

Olika intervjuguider 

användes för läkare och 

sjuksköterskor och initialt 

analyserades deras 

berättelser separat genom 

att bryta ned texten till 

meningsbärande enheter, 

kategorier och teman. I 

nästa fas jämfördes 

berättelsernas teman med 

varandra kopplat till 

studiens frågeställningar.  

I de flesta fall var inte patienterna kapabla 

att ge samtycke till behandling. Läkare 

beslutade om behandling enligt devisen 

“att    a  ott” och “inte skada”. 

Sjuksköterskor tenderade att lita på 

patienter som på ett eller annat sätt visade 

att de inte ville ha livsförlängande 

behandling, även om patienterna inte 

kunde prata eller var dementa. Enligt 

både läkare och sjuksköterskor var 

anhöriga väldigt sällan inkluderade i den 

beslutsfattande processen. När anhöriga 

insisterade på fortsatt behandling och 

detta var i motsats till vad läkaren bedömt 

skulle vara för patientens bästa gavs ofta 

meningslös behandling. 

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 
 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Studiedesign Deltagare  

 

Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet  

 

Griggs 

(2010) 

U.K. 

 

 

 

Att få en inblick i 

kommunsjuksköterskors 

upp attnin a  om en “ od 

d d” och  enom det 

identifiera viktiga 

komponenter för vård i 

livets slutskede i 

kommunens regim ur 

sjuksköterskornas 

perspektiv.   

Kvalitativ metod.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

17 kommun- 

sjuksköterskor 

Kvalitativ innehållsanalys enligt 

Ingleton och Seymour. Texten 

lästes i flera omgångar och 

analyserades textnära ner till 

teman som kunde förklaras med 

relevanta citat. Teman från olika 

texter grupperades och 

relaterades till varandra. 

I sjuksköterskornas uppfattningar om vad som var 

en “ od d d” identi ie ades sju teman; 

symtomkontroll, patientens valfrihet, ärlighet, 

spiritualitet, interprofessionella relationer, 

kommunikation, förberedelse och organisering, 

och tillgång till vård dygnet runt. 

Grad II 

Hov, 

Athlin & 

Hedelin 

(2009) 

Norge 

Att få en djupare förståelse 

för hur det är att vara 

sjuksköterska vid ett 

särskilt boende för 

patienter som är vid slutet 

av sitt liv.  

Kvalitativ metod. 

Intervjuer.  

14 

sjuksköterskor 

vid två särskilda 

boenden 

Hermeneutisk fenomenologisk 

enligt Van Manen. Texterna 

behandlades först holistiskt för 

att hitta en övergripande och 

fundamental tolkning av 

fenomenet.  

Sjuksköterskan är en ensam och uthållig kämpe 

som dras mellan två poler. Sjuksköterskan 

kämpade för att göra gott; de kände sig säkra på 

att de kände patienterna väl och kunde se deras 

vilja men kände sig osäkra när de inte var överens 

med sina kollegor om hur de skulle vårda sina 

döende patienter. I samarbetet med läkare som 

inte prioriterade brytpunkter kände sig 

sjuksköterskan fast mellan för mycket ansvar och 

för lite formell makt. Att se en maktlös patient 

nära döden utmanade sjuksköterskan. Att vara en 

sårbar hjälpare hade en vinst och ett pris. När de 

kunde uppfylla patientens vilja kände de sig 

duktiga och professionella. Det kunde vara svårt 

att hålla distans till vad som hände på jobbet och 

de sörjde sina patienter hemma. Vissa försökte 

undvika palliativ vård och sjukskrev sig eller 

förespråkade kurativ behandling även om de 

visste att den var verklös. Sjuksköterskorna kände 

av en hierarki där de var underlägsna läkaren och 

ibland också sina sjuksköterskekollegor vid 

akutvårdsavdelningar och sjukhuset. 

Grad I 

 



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 
 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Studiedesign Deltagare  

 

Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet  

 

Karlsson, 

Roxberg, 

Barbosa da 

Silva & 

Berggren 

(2010) 

Sverige 

Att belysa 

kommunsjuksköterskors 

erfarenheter av etiska 

dilemman i palliativ 

vård. 

Kvalitativ metod. Deltagarna 

ombads skriva ner ett etiskt 

dilemma de erfarit när de vårdat 

döende människor i kommunens 

regim. De skulle också beskriva 

hur de hanterat det och om de 

känt att de fått stöd någonstans 

ifrån, och i så fall vilket stöd de 

fått från vem.  

7 kommun-

sjuksköterskor med 

erfarenhet av palliativ 

vård och som deltog i 

en universitetskurs i 

ämnet. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. Den 

öppna texten bröts ned 

till meningsbärande 

enheter som 

kondenserades och 

abstraherades till teman 

och subteman. 

Tre teman framkom i berättelserna; 

maktlöshet, frustration och oro. Maktlöshet 

uttrycktes över att vårda döende patienter 

med krav från anhöriga som motstred 

patientens vilja, när de var tvungna att 

fortsätta behandling och provtagning och 

när de var beroende av läkare för att få ge 

smärtlindring. Frustration uppstod när de 

upplevde att anhöriga inte litade på dem 

och de kände sig besvikna när de inte 

kunde hjälpa den döende patienten och inte 

fick stöd av läkaren i detta etiska dilemma. 

Oron uppkom när de kände att de inte var 

överens med sjuksköterskekollegor och 

läkare om hur de bäst skulle vårda den 

döende patienten med smärtlindring. 

Grad I 

Mahon & 

McAuley 

(2010) 

USA 

Att undersöka hur 

onkologisjuksköterskor 

definierar palliativ vård, 

deras åsikter om vem 

som bör få palliativ vård, 

deras uppfattningar om 

beslut om palliativ vård, 

vilka de tycker ska få 

vara med i det 

beslutsfattandet och hur 

besluten ska hanteras.  

Kvalitativ metod. Djupgående 

intervjuer med frågeställningar 

framarbetade från tidigare 

forskning inom palliativ vård. 

12 onkologi-

sjuksköterskor från 

olika 

onkologiavdelningar 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Strauss och 

Corbin. Textsegment 

som stämde överens 

med de teman och 

subteman som började 

formuleras jämfördes 

kontinuerligt med 

textsegment som var 

relaterade till temat 

men innehöll 

variationer av temat. 

Onkologisjuksköterskorna definierade 

palliativ vård främst som symtomkontroll, 

något som man sätter in när man avslutar 

kurativ behandling för att den är verklös 

och som ett steg mot hospicevård. 

Sjuksköterskorna tyckte att de som inte 

blev hjälpta av kurativ behandling borde få 

palliativ vård och att patient och läkare var 

de som skulle besluta om övergång till 

palliativ vård/behandling. Sjuksköterskan 

kunde uppmana läkaren att kontakta en 

palliativ konsult i de fall där läkaren inte 

var medveten om den möjligheten. När den 

palliativa konsulten blev involverade ansåg 

sjuksköterskorna att patienten inte längre 

tillhörde deras avdelning. 

Grad I 

 



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 
 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 
Studiedesign Deltagare  

 

Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet  

 

McBride-

Robichaux, 

Clark 

(2006) 

USA 

Att undersöka 

intensivvårdssjuksköterskors 

roll i konflikter i livets 

slutskede och att beskriva 

hur de handlar då de inte 

anser att fortsatt botande 

medicinsk behandling är det 

rätta. 

Kvalitativ metod.  

Intervjuer under 1-1,5 

timmar som inleddes 

med att forskaren 

beskrev en situation och 

frågade om 

sjuksköterskan kände 

igen den, och bad henne 

beskriva hur hon 

agerade. 

21 sjuksköterskor i 

intensvvården. 

Narrativ analys med fyra 

nivåer. Narrativen 

retranskriberades och 

delades in i 

meningsenheter, klustrer 

som löpande 

jämfördesmed helheten i 

texten för att få en 

överskådlig bild. i det sista 

steget av anlysen framkom 

tre återkommande teman 

som presenterades i 

resultatet 

Sjuksköterskorna uttryckte att de i 

konfliktfyllda situationer tog på 

sig rollen att skydda och tala för 

patienten, presentera en realistisk 

bild för patient, anhöriga och 

läkare. Det framkom även att de 

upplever frustration och 

uppgivenhet i dessa situationer. 

Grad I 

McMillen 

(2008) 

U.K 

Att undersöka erfarenheter 

av sjuksköterskor på 

intensivvårdsavdelning 

gällande omvårdnad av 

patienter som får sin botande 

behandling borttagen  

Kvalitativ metod. 8 sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelnig 

Grounded theory med 

ramverksanalys enligt 

Richie och Spencer . 

Sjuksköterskorna upplever att 

övergången till vård i livets 

slutskede inte riktigt är deras 

beslut. Trots det anser de att de 

kan “s  ett    ” hos l ka e och 

anhöriga angående att avbryta 

behandlingen. De verkar som 

patientens advokat och anser sig 

ha en viktig roll i att stödja 

familjen. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3. Artikelöversikt 
 

Författare 

Årtal  

Land 

Studiens syfte  

 

Studiedesign Deltagare  

 

Analys  

 

Huvudresultat  

 

Kvalitet  

 

Thompson, 

McClement 

& Daeninck 

(2006) 

Att undersöka vilka 

hinder och 

underlättanden som 

finns och vilka 

strategier 

sjusköterskor 

använder för att 

kunna ge en god 

patientvård i livets 

slutskede vid 

allmänna 

medicinavdelningar.  

Kvalitativ 

metod. 

10 

allmänsjuksköterskor 

vid två olika sjukhus 

och 4 olika medicinska 

slutenvårdsavdelningar 

Grounded Theory 

enligt Strauss och Corbin.  

Incident jämförs med incident 

och kategori med kategori. 

Texterna lästes i flera omgångar 

och bearbetades ner till teman 

och subteman.  

Sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att 

skapa en övergång från kurativ behandling till 

palliativ vård för att kunna lindra symtom och 

låta patienten förbereda sig för döden och 

anhöriga för förlusten, något sjuksköterskorna 

tyckte var en förutsättning för att vård i livets 

slutskede skulle vara av god kvalité. 

Övergången blev svår att skapa när prognoser 

var osäkra och när läkare, patient och anhöriga 

inte erkände att döden var nära. Det kunde 

också finnas en brist i organisationen där 

palliativ vårdfilosofi och kunskap var 

frånvarande och beroende på vilken läkare som 

jobbade. Sjuksköterskorna sa också att läkare 

oftare var fokuserade på kurativ behandling 

medan sjuksköterskor baserade sin omvårdnad 

på en mer holistisk modell. Sjuksköterskorna 

tog på sig rollen som patient och anhörigas 

advokat och försökte skapa perspektiv på var 

patienten befann sig i sin sjukdomsutveckling 

för både patient, anhöriga och läkare genom att 

undersöka vilken kunskap patient och anhöriga 

hade om sjukdomens utveckling, kommunicera 

ärligt om patientens hälsostatus och hinta 

patient och läkare om att en övergång till 

palliativ vård kanske vore aktuell för patienten.  

Grad II 

 


