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Abstract 
Bakgrund. Enligt WHO:s definition av palliativ vård bör den erbjudas till alla som behöver 

den. I den palliativa vården ses människan genom de fyra dimensioner; en fysisk, psykisk, 

social och en andlig. Ett synsätt som gör det lättare att möta både patient och vårdpersonalens 

behov. 

 

Syfte. Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets 

slutskede på vårdavdelningar utan palliativ specialisering. 

 

Metod. En litteraturöversikt med en kvalitativ ansats genomfördes. Artiklar söktes i två 

sökomotorer. Genom urval, granskning och genomläsning kvarstod tio artiklar som 

tillsammans bildar litteraturstudiens resultat. 

 

Resultat. Genom färgkodning och analys framkom två huvudteman; Källor till frustration 

och Hanterbar tillvaro, med tillhörande subteman. Resultatet visade att sjuksköterskor som 

arbetar med att vårda patienter i livets slutskede på vanlig vårdavdelning ofta upplevde 

frustration i sitt arbete. Det fanns också erfarenheter av sådant som gjorde att arbetstillvaron 

kändes hanterbar och meningsfull. 

 

Diskussion. Sjuksköterskors källor till frustration inom vården i livets slutskede kan i stor del 

bero på deras underordning i vårdhierarkin. 

 

Slutsats. Sjuksköterskors erfarenheter av den palliativa vården på vanlig vårdavdelning pekar 

på att en förändring eller omstrukturering bör ske för att eventuellt undvika frustration. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterskor, frustration, vanlig vårdavdelning. 
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INLEDNING 

Under min första sjukhuspraktik som student på sjuksköterskeprogrammet kom jag i kontakt 

med patienter i livets slutskede och sjuksköterskorna som vårdade dem. Att arbeta med 

palliativ vård verkade både fascinerande, intressant och krävande. 

BAKGRUND 
 
Enligt WHO:s definition av palliativ vård bör den erbjudas alla som behöver det, oavsett 

ålder eller diagnos. Den sista tiden i livet kan, trots svårigheter, bli en värdefull tid för den 

enskilda människan och hennes närstående. Vad som ofta nämns som innebörden i ”en god 

död” är bevarad självbild och integritet, självbestämmanderätt, att kunna bevara sociala 

relationer och få möjlighet att skapa mening och sammanhang samt en god symtomlindring. 

”En god palliativ vård innebär att den svarar mot patientens behov” (Socialstyrelsen, 2012). 

 

”Så länge målet med behandlingen av en patient är hälsans återvinnande kan inte döden 
accepteras i annan bemärkelse än som ett avlägset ont. Vi måste emellertid samtidigt 
acceptera att döden är en möjlighet och en realitet och inte ett professionellt 
misslyckande” (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 77). 

 

Redan under medeltiden fanns speciella platser som kunde härbärgera de allra sjukaste.  Det 

inrättades så kallade Hospice som erbjöd patienterna både själslig och kroppslig vård  

(Widell, 2003, s. 9).  Som den moderna hospicerörelsen ser ut idag, kom att utvecklas av en 

engelsk läkare, som reagerade mot att vården var så tekniskt inriktad. Detta, menade hon, 

försvårade möjligheterna att tillgodose alla de olika typer av behov som svårt sjuka och 

döende har (Widell, 2003, s. 13). 

 

 På senare år har det inom den palliativa vården gått mer åt ett fyrdimensionellt synsätt av 

människan istället för det traditionellt tvådimensionella (kropp och själ), som tidigare var det 

dominerande synsättet. Genom att se på människan genom dessa fyra dimensioner blir de 

grundläggande behoven beskrivna på ett mer förståeligt sätt. Detta synsätt blir avgörande i 
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mötet med patienter i ett palliativt skede, för att utröna om resultatet av behandling och 

bemötande ger det önskvärda resultatet. De dimensioner som det talas om är en fysisk, 

psykisk, social och andlig dimension. Om vården ses på detta sätt blir det dessutom mer 

självklart att lägga stor vikt vid de närstående, och dessutom möta vårdpersonalens egna 

reaktioner i arbetet med de palliativt sjuka (Beck- Friis & Strang, 2005, s. 76). 

Hur vårdpersonal orkar arbeta med döende är en fråga som ställts inom många 

forskningsprojekt. Svaren man fått är dock inte helt entydiga (Ternestedt, 1998, s. 13). Att 

arbeta med palliativ vård ställer speciella krav på personalen (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 

87). 

För att människorna som vårdas i slutskedet av sina liv skall få en så rik och fullödig sista tid 

som möjligt är vårdarens kunskap, erfarenhet och empatiska förmåga av avgörande betydelse 

för hur deras upplevelser blir (Ternestedt, 1998, s. 109).  

År 2010 avled drygt 90 000 personer i Sverige. Av dessa bedöms cirka 80 procent ha varit i 

behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2012). 

Definition av begrepp 
 
I denna studie syftar ordet vårdavdelning till de avdelningar som inte bedriver specialiserad 

palliativ vård. Detta inbegriper de vårdavdelningar som framförallt är inriktade på kurativ 

vård. 

Författaren har valt att valt uteslutande använda sig att begreppet närstående i stället för 

anhörig eller familj. Närstående är enligt Socialstyrelsens termbank (2004) en person som 

den enskilde anser sig ha en nära relation till. Banden behöver således inte vara biologiska. 

 

 

 

Sida  2
  

 



 

SYFTE 
 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede på vårdavdelningar utan palliativ specialisering. 

METOD 

Design 
 
En litteraturöversikt genomfördes vilket innebär att söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur inom ett valt ämne eller problemområde. En sådan typ av studie syftar till att 

sammanställa data från tidigare genomförda studier (Forsberg & Wengström, 2008, s. 29-30). 

Litteratursökning och urval 
 
Artiklar som används till denna litteraturstudie hittades i två databaser, PubMed och Cinahl. 

Sökningar gjordes även i en tredje databas, Psycinfo. Eftersom de artiklar som hittades där 

inte överensstämde med syftet är inte de sökningarna redovisad i tabellen. I PubMed 

användes MeSH-termer, och i Cinahl motsvarande Headings. De sökord och sökvägar som 

användes redovisas i tabell 1. För att få en översikt om vad som tidigare skrivits i ämnet har 

också en sökning i DIVA gjorts på ”palliativ vård”. En av artiklarna hittades genom manuell 

sökning i DIVA. Författaren har medvetet avgränsat antalet träffar för att göra materialet mer 

transparent och lättillgängligt. 

Inklusionskriterierna till sökningarna var vetenskapliga originalartiklar av kvalitativ design, 

då syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans erfarenheter. Kvalitativa studier har 

ökad förståelse som främsta mål (Friberg, 2006, s. 105).  Artiklarna skulle vara skrivna på 

svenska eller engelska och skulle vara relevanta i sammanhanget. Eftersom syftet var att 

fokusera på sjuksköterskans erfarenhet av att vårda palliativt på vanlig vårdavdelning 

exkluderades således artiklar som handlade enbart om hemsjukvård eller hospicevård. Likaså 

artiklar som rörde barn eller som enbart handlade om en specifik sjukdom då det var en 

helhetsbild som eftersöktes och inte omvårdnad och upplevelser kopplade till ett speciellt 
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tillstånd. Dock används en artikel som är kopplad till ett specifikt sjukdomstillstånd men som 

efter genomläsning och granskning valdes som relevant. Även artiklar som efter 

genomläsning ansågs vara för långt ifrån det västerländska samhälle vi lever i, sållades bort. 

Tabell 1 

Databas/datum Sökord Avgräns-
ningar 

Antal träffar Förkastade Använda artiklar 

PubMed  
2012-11-02 

Attitude to death 
AND terminal Care 
AND Nursing staff  
AND Experienc* 

English, 
+19 

24 10 1 
9 2 

4 4 

Hopkinson et al. (2003). 

PubMed 
2012-11-03 

Nursing staff, hospital 
AND palliative care 
OR terminal care 
AND experienc* 

English, 
Swedish, 
+ 19, 

74 54 1 
5 2 
1 3 
4 4 
 

Badger (2005). 
Smith et al.  (2008). 
Oberle & Hughes 
(2001). 
Simpson (1997). 
Espinosa et al. (2010). 
Calvin et al. (2009). 
 

Cinahl 
2012-01-23 
 

Palliative care AND 
Nursing Staff, 
Hospital  AND 
experienc* 

Peer 
rewied 
All adult 
english, 
swedish 

13 3 1 
2 2 
1 3 
5 4 

Borbasi et al. (2005). 

Cinahl 
2013-01-20 

Death AND Nuses 
Attitudes AND 
Critical care nursing 

Peer 
rewied, 
english 
+ 18 
years 

13 5 1 
3 2 
2 3 
2 4 
 

Shorter & Stayt (2009). 

                                                 
1 Utifrån syftet ej relevant titel 
2 Utifrån syftet ej relevant abstrakt 
3Utifrån syftet ej relevant/vetenskaplig artikel 
4 Finns ej i fulltext/samma artikel 
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Värdering av vetenskaplig kvalitet 
 
Först lästes artiklarna igenom för att få en överblick. Efter detta genomfördes en 

kvalitetsbedömning med hjälp av en modifierad variant av bedömningsmallen för kvalitativa 

artiklar enligt Carlsson och Eiman (2003). Bedömningsmallen har modifierats på så sätt att 

”Patienter med lungcancerdiagnos” strukits och totalsumman omräknats. Alla artiklar som 

lästs är refereegranskade innan publikation. 

Etiska överväganden 
 
Då artiklarna som används i resultatet alla refereegranskats och godkänts innan publikation 

innebär detta att hänsyn tagits gällande etiska aspekter. Översättningar av artiklarna gjordes 

noggrant för att undvika feltolkningar. Citat redovisades på originalspråk. Författaren hade 

som avsikt att inte låta egna åsikter påverka resultatet. 

Analys 
Materialet, de tio artiklar som granskats och valts ut för analys (inspirerad av Friberg, 2006), 

lästes ingående, med fokus på artiklarnas resultat. Skillnader och likheter i artiklarna 

observerades. Sedan färgkategoriserades olika huvudteman och subteman. Detta efter vad 

som utifrån syftet ansågs vara relevant. Resultatsammanställningen var under skrivandet en 

levande process där texten hela tiden bearbetades, granskades och omformades. 
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RESULTAT 
 

Efter genomläsning och bearbetning av de tio vetenskapliga artiklarna som valts ut visar sig 

två huvudteman; Källor till frustration och Hanterbar tillvaro, med tillhörande 

underkategorier.  Det fanns gemensamma drag att utläsa i artiklarnas resultat trots att de 

sträcker sig över en närapå 15-årig tidsperiod. Kärnan i sjuksköterskornas erfarenheter av den 

palliativ vården är frustration, något som resultatet i denna litteraturstudie kommer fokusera 

på. 

Källor till  frustration 

Brist på delaktighet 
 

”I said `The doctors want to put a breathing tube in you,`and he went... (head shake 
no)...and I said `Possibly you could die if we don`t put the breathing tube in you, they 
would like to put in a breathing tube `and he went an shook his head no. So, then I said 
Well, they called your son and your son wants the breathing tube in and he went... (head 
shake no)... So the physicians behind me were stating that because his CO2 was so high 
he could not make a valid decision, and he needed to be intubated. But I said `Please at 
least call his son and let his son know what he is saying...just give me that” (Smith, 
Fisher, Schonberg, Pallin, Block, Forrow, Philips & McCarty, 2008, s. 90). 

 

Det visar sig att i arbetet med palliativa patienter kan en källa till frustration vara att 

sjuksköterskor inte tillåts vara mer delaktiga i besluten och processen i denna kring 

patienterna. Detta trots att sjuksköterskorna träffar patienterna åtskilliga timmar per dag, till 

skillnad från de beslutsfattande läkarna (Espinosa, Young, Symes, Haile, & Walsh, 2010; 

Oberle & Hughes, 2001).  Att som sjuksköterska inte tillåtas vara delaktig i vårdplanen 

upplevs som speciellt frustrerande när det handlar om beslut kring livsuppehållande åtgärder 

(Espinosa et. al., 2010; Oberle & Hughes, 2001). Ur denna bristande möjlighet att påverka 

beslutsprocessen kan konflikter och missförstånd uppstå mellan medicinsk personal och 

omvårdnadspersonal. En källa till moralisk stress som uttrycktes av alla deltagare i en studie 

gjord av Oberle och Hughes (2001). 
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Då sjuksköterskorna upplevde det som att patienter och närstående i onödan fick lida 

genererade det i mycket ilska och frustration (Costello, 2005; Hopkinson, Hallet & Luker, 

2003; Oberle & Hughes, 2001). Ofta fortsatte de livsuppehållande åtgärderna längre än vad 

sjuksköterskorna bedömde lämpligt, men det fanns också en medvetenhet, de insåg  

svårigheten i att fatta rätt beslut (Oberle & Hughes, 2000; Simpson, 1997). 

 

It just annoyed the hell out of me really. It´s like...there was no need for the man to have 
been but through all that...although he probably wasn´t aware of it...From the family´s 
viewpoint, I thought we (healthcare professionals) put them through a lot.”(Hopkinson et 
al.,  2003, s. 530). 

 

I en studie utförd av Espinosa et al. (2010) menar sjuksköterskorna att frustrationen lättade då 

beslutet att övergå från kurativ till palliativ vård togs. Ovärdigt och hemskt beskriver 

sjuksköterskorna det som (Costello, 2005) då de upplevde det som att de tvingades 

återuppliva patienter trots att det, enligt sjuksköterskornas bedömning, ändå inte var någon 

idé (Espinosa et al. 2010; Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005; Costello, 2005). 

 

Frustrationen kunde också vara relaterad till underordningen. Ofta är just sjuksköterskornas 

etiska problem i arbetet med patienter i palliativt skede relaterade till den lägre positionen de 

har i den hierarkiska strukturen på en vårdavdelning. Att inte bli lyssnad till, att behöva 

bevittna då ”fel” beslut tagits eller känslan att vara oförmögen att påverka besluten, trots sin 

professionella roll och detaljförståelse kring patientens tillstånd, leder till frustration  

(Badger, 2005; Oberle & Hughes,  2001).  För att sjuksköterskorna skall kunna känna sig 

bekväma i besluten kring livsuppehållande åtgärder måste de ha en känsla av att åsikter från 

hela hälso- teamet har fått komma fram, och det innefattar att även närstående fått komma till 

tals (Simpson 1997).  

 

Då sjuksköterskorna inte var den beslutsfattande parten kunde en källa till oro och frustration 

vara då de undrade varför läkarna (enligt dem) inte handlade efter patientens eller familjens 

bästa, utan i stället upplevde sjuksköterskorna det som om läkarna hade en dold agenda där 

de handlade efter eget intresse (Oberle & Hughes, 2001; Simpson, 1997). Enlig en studie 

gjord av Simpson (1997) varierade sjuksköterskornas inflytande över beslutsprocessen med 

deras ålder. Sjuksköterskorna var alla överens om att deras åsikter var lyssnade till, men de 

yngre var osäkra på hur mycket det ändå påverkade besluten. 
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När sjuksköterskor skall utföra ordinationer, till exempel extubera en patient, eller avbryta en 

behandling, leder det frekvent till att sjuksköterskan, som utför handlingen, inte bara känner 

sig övergiven, utan också ansvarig för patientens död (Espinosa , et al., 2010). I vissa fall 

menar sjuksköterskorna att det är tacksamt att läkaren är den som fattar besluten kring 

patienterna, men påverkas av dennes ovilja att släppa taget om sina patienter. 

Sjuksköterskorna kan tvivla på sitt inflytande och känna sig rådlösa i de fallen hen 

ifrågasätter vårdplanen (Calvin, Lindy & Clingon, 2009). Trots att anhöriga tillsammans med 

patienten och läkaren är de väsentliga deltagarna i beslutsprocessen beskriver 

sjuksköterskorna att kommunikationen mellan parterna ofta är fragmentarisk (Calvin et al., 

2009). 

 

Att vara mellanhand 
 
Att som sjuksköterska vara mellanhanden mellan patient, närstående och läkare kan vara en 

svår position. Missförstånd kan uppstå i kommunikationen, till exempel vad det gäller 

patientens tillstånd (Calvin et al., 2009). Sjuksköterskor och läkare utgår från olika syn på 

människan, det holistiska respektive det medicinska. Detta var enligt sjuksköterskorna i en 

studie utförd av Espinosa et al. (2010) en källa till frustration och spänning för dem, och 

kommunikationen mellan de två yrkeskategorierna blev förvirrande för närstående. Enligt 

Simpson (1997) kände sig sjuksköterskorna i studien ofta som om de gick mellan den 

medicinska personalen, patient och närstående. Gång på gång fick de upprepa den 

information som läkarna redan gett. I en studie gjord av Oberle och Hughes (2001) 

bekymrade detta sjuksköterskorna eftersom de erfor att närstående inte fick rätt eller adekvat 

information från läkarna, speciellt i de situationer där det förväntades tas nya beslut, till 

exempel angående fortsatt behandling. I samma studie oroade det också sjuksköterskorna hur 

informationen presenterades för patient och närstående. Det var vanligt att sjuksköterskorna 

frågade om de närstående förstått vad som sagts då läkaren lämnat rummet  

 

”When the doctor leaves, you´ll ask the patient what the doctor said to them. And they 
have no idea what was discussed with them. No layman's terms are used”(Oberle & 
Hughes, 2001, s.712). 
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I en studie gjord av Espinosa et al. (2010) upplevde sjuksköterskorna ibland det som om 

läkarna gav patienterna falskt hopp. De uttryckte sin oro för att läkarna inte förmedlade hela 

sjukdomsbilden till patient och närstående. I en annan studie framkom att det ibland är svårt 

att veta vad man som sjuksköterska kan förmedla till patienten. Sjuksköterskorna kan ibland 

känna sig påhoppade av läkare som menade att ”det där skulle inte familjen vetat!” Eller då 

sjuksköterskorna själva informerade närstående om att patienten kanske inte kommer att 

överleva dagen, medan läkaren sedan kunde komma in, till samma patient, och informera om 

att proverna såg bättre ut. Just denna fokus på detaljer, och enligt sjuksköterskorna, en 

omedvetenhet om hela bilden, frustrerade sjuksköterskorna i en studie utförd av Espinosa et 

al. (2010) Sjuksköterskorna i en annan studie bad läkarna att vara mer rättframma med 

patienterna men hade också förståelse för att det var svårt för läkarna att säga ”det finns inget 

mer vi kan göra” (Calvin et al., 2009). 

 

Tvetydigt beslutsfattande från medicinskt håll var en källa till problem hos sjuksköterskor i 

en studie gjord av Simpson (1997). Besluten och vårdplanen kring patienten blev speciellt 

otydlig då flera olika team tog hand om patienten.  

 

Ibland kan frågor från närstående uppstå, som sjuksköterskorna inte förmår svara på. Det kan 

röra både sådant som sträcker sig utöver mänsklig kunskap, men också frågor som ligger 

utanför det egna kunskapsområdet. Att inte kunna svara på dessa frågor från patienter och 

närstående kan sjuksköterskorna uppleva som stressande (Calvin et al., 2009; Hopkinson et 

al., 2003).  

 

För att förtroende skall finnas i situationen kring den palliativ vården måste det vara en rak 

dialog mellan sjukvårdspersonalen och patientens närstående (Simpson, 1997).  I en studie 

gjord av Badger (2005) beskriver sjuksköterskorna även där att kommunikationen mellan 

familjen  och den medicinska personalen är bristfällig. Att läkarna inte var mer rättframma i 

sitt kommunicerade upplevdes mycket stressfyllt för sjuksköterskorna i studien.  

 

Sjuksköterskorna kan uppleva sig vara speciellt viktiga för patienter i livets slutskede (Smith 

et al., 2008). Detta kan vara både en börda och en tillfredsställelse (Hopkinson et al., 2003). 
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Relationen till närstående 
 
Ibland erfar sjuksköterskorna också att närståendes orealistiskt högt ställda krav utgör ett 

hinder för att de ska kunna utföra god omvårdnad i livets slutskede. Det är inte alltid 

patientens närstående, på grund av bristande kunskap, till fullo förstår allvaret i patientens 

tillstånd och därför kräver att ”allt ska göras”, trots att patienten inte kommer att överleva 

(Espinosa et al., 2010). 

 

It was horrible he´s a very large guy, and we coded him and he´s going on and off, and on 
and off. I left and they coded him six more times, and he ended up dying about 11:23 last 
night. But they didn´t want to give up. The son said,”I cannot live with it if you just 
extubate him an let him go” So they wanted us to do everything, and he was hemorraging 
from his lung. It was pretty bad. Blood was just pouring from the tube, we kept pumping 
on his chest, it was really traumatic. It was a bad situation (Espinosa et al., 2010, s. 276). 

 

 

Då närstående, eller för den delen, patienten själv, har svårt att acceptera det faktum att 

patienten är döende är detta inte förenligt med annat än en dålig död. De närstående kan då 

till exempel vilja att patienten återupplivas och att de livsuppehållande åtgärderna får 

fortsätta vilket leder till större plåga för patienten (Borbasi, Wotton, Redden, & Chapman, 

2005). Om närstående skall kunna acceptera allvaret i patientens tillstånd, är det viktigt att de 

får tillbringa tid tillsammans med patienten, menar sjuksköterskor i en studie gjord av Calvin 

et al. (2009). Då närstående lämnar rummet och det ges tillfälle att arbeta själv med patienten 

kan sjuksköterskans stressnivå minska (Badger, 2005). 

 

Stress och otillräcklighet 
 
En del av stressen i det palliativa arbetet utgörs av tidsbrist. Hopkinsons et al. (2003) visar i 

sin studie att sjuksköterskorna upplever tidsbristen vara ett hot mot att kunna genomföra en 

önskvärd vård i livets slutskede. Att vilja vara hos den döende patienten och samtidigt känna 

sig hopplöst sliten mellan de andra patienterna, som också behöver uppmärksamhet och 

omvårdnad, är en källa till stress. Enligt Costello (2005) behöver sjuksköterskorna tid att 

planera inför patientens död.  
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Borbasi et al. (2005) har funnit i sin studie att bristen på resurser, oljud från omgivningen, att 

patienten inte tilläts dö i eget rum och att sjuksköterskorna skulle ta hand om minst 3-4 andra 

patienter samtidigt som de utförde palliativ vård, gjorde att sjuksköterskorna, trots att de 

gjorde sitt bästa, hela tiden kände sig otillräckliga. 

Oberle och Hughes (2001) visar i sin studie på att sjuksköterskorna oroade sig för att de inte 

kunde erbjuda god omvårdnad på grund av finansiella åtstramningar och nedskärningar:  

My standards have lovered...I can´t meet the needs the way I used to. It´s physically and 
emotionally impossible, on the majority of my shifts, to meet those needs, which leads to 
frustration (Oberle & Hughes, 2001, s. 711). 

För att uppnå en god död krävs också att det finns tid för samtal, både med patienten och de 

närstående (Borbasi et al., 2005). Sjuksköterskorna är medvetna om behovet som patienten 

och dennes närstående har av att tillbringa den sista tiden tillsammans, men upplever att deras 

möjligheter att maximera den tiden är begränsad (Calvin et al., 2009). 

Följder av stress och otillräcklighet leder till sömnlöshet, rastlöshet och oro vilket har 

beskrivits av sjuksköterskorna i en studie av Hopkinson et al. (2003). Arbetsstressen fick dem 

ofta att gråta på väg från arbetet. 

Hanterbar tillvaro 

Att klara av det 
 
Det finns dock tillfällen i den palliativa vården som sjuksköterskorna upplever som 

välfungerande och bra. Enligt en studie gjord av Badger et al. (2005) var sjuksköterskorna 

stolta över sitt vårdarbete med patienter i livets slutskede. De kände sig uppskattade för sina 

kvaliteter i omvårdnaden och menade själva att de höll en hög standard. ”Jag kan arbeta med 

detta, men det finns många som inte skulle klara av det.”  

Att arbeta med palliativ vård och få tillbringa den svåra tiden i livets slut tillsammans med 

patienten och dennes närstående kan upplevas som ett privilegium (Smith et al., 2008). 
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För att kunna vara fortsatt empatiska i sitt arbete med patienterna behöver sjuksköterskorna 

ibland visualisera. De föreställer sig att patienten var en nära anhörig, de själva, en bror eller 

en syster. Detta hjälper sjuksköterskorna att identifiera sig med patienten (Badger, 2005; 

Shorter & Stayt, 2009). Då emotionella band skapats mellan vårdpersonal och patient blir 

personalen mer påverkade av patientens död och behöver sörja mer, men det är också 

nödvändigt med dessa band för att det skall kunna ges en så god omvårdnad som möjligt 

(Shorter & Stayt, 2009). Sjuksköterskor i en studie gjord av Calvin et al. (2009) beskriver att 

de uppskattar närståendes närvaro, eftersom det fått dem att uppleva patienten mer 

personifierad. 

När det behövs, söks stöd hos andra sjuksköterskor.  Speciellt oerfarna sjuksköterskor 

beskriver stödet från mer erfarna kollegor vara till stor hjälp (Calvin et al., 2009). Enligt 

Espinosa et al. (2010) är det viktigt att få bekräftat från kollegorna att man gjort det rätta. 

Bekräftelsen söks gärna hos någon med samma erfarenhet. Ibland minns sjuksköterskor 

patienter de haft sedan flera år tillbaka. Sjuksköterskor återknyter till situationen och samtalar 

om att de gjort sitt bästa, allt som kunnat göras (Badger, 2005; Hopkinson et al., 2003; 

Shorter & Stayt, 2009).  

 Då  sjuksköterskorna fått sin arbetsinsats bekräftad från andra har de kunnat känna en 

personlig tillfredsställelse (Hopkinson et al. 2003). Sällan eller aldrig har sjuksköterskorna 

känt att de behövt någon form av informellt stöd i form av samtal. Det upplevs lättare att 

diskutera död och döende under informella former (Shorter och Stayt, 2009). 

Sjuksköterskorna accepterade vård av döende som en del av yrket, som ”något man blir van 

vid” (Hopkinson et al., 2003; Shorter & Stayt, 2009) Sjuksköterskorna kontrollerar sina 

känslor kring patienten. Detta hjälper dem att hantera situationen, utan den känslokontrollen 

har vissa sjuksköterskor tvingats sluta sina arbeten (Hopkinson et al., 2003). 

Sjuksköterskor har beskrivit vikten av att hålla distansen till sitt arbete. De menar att med så 

mycket död och döende omkring är det annars lätt att bli ett känslomässigt vrak (Shorter & 

Stayt, 2009). Att dela känslor och gråta tillsammans med närstående efter patientens bortgång 

upplever sjuksköterskor inte som något negativt,  utan som en stor hjälp i att hantera den egna 

sorgen (Espinosa et al., 2010). 
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Den goda döden 
 
Varje sjuksköterska har sin egen idealbild, kopplat till deras personliga preferenser, av hur 

vården i livets slutskede skall vara. Detta är dock ingen statisk bild utan påverkades av 

sjuksköterskornas erfarenheter både i, och utanför arbetet (Hopkinson et al., 2003). I 

Costellos studie (2005) berättade sjuksköterskorna att de upplevde döden som god då den var 

förväntad, patienten välmedicinerad och de närstående fått den information de behövde. 

Timingen av döden är också en nyckel till om sjuksköterskorna beskriver den som god eller 

dålig. Till exempel då en patient gick bort under natten beskrevs detta som rofyllt och 

naturligt. Händer det däremot under dagen upplevdes det hela som ”stökigt” och ofta 

synonymt med en dålig död (Costello, 2005).  

En väntad död anses som enklare att hantera. Dessutom ger en sådan inte heller, i samma 

utsträckning som en dålig död, upphov till negativa känslor hos personalen. Sjuksköterskor 

upplevde det inte som jobbigast ATT någon dog utan snarare HUR de dog (Shorter och Stayt 

2009). Enligt Costello (2005) är den goda döden förväntad och i vissa fall efterlängtad, vid ett 

sådant tillfälle hann sjuksköterskorna, så stressfritt som möjligt förbereda sig och de 

närstående. En förväntad död kändes enklare att handskas med eftersom alla kring situationen 

har haft tid att förbereda sig. Att vara förberedd innebär även att religiösa behov blir 

tillfredsställda. 

Someone who has accepted the fact that they are dying, has good symptom control, the 
relatives are there and fully informed, or not there depending on the patient's wishes 
etc...an environment where they can have privacy to be able to grieve or simply 
talk...basically manage the symptoms (Borbasi et al., 2005, s. 107). 

Den goda döden, menade sjuksköterskorna i en studie utförd av Borbasi et al. (2005)  innebar 

att få dö med integritet samt att personalen kunnat tillmötesgå patientens önskningar och 

behov. Upplevelsen av att ha situationen under kontroll mildrar känslorna av skuld då en 

patient dött. Att vara i kontroll med organisatoriska och praktiska göromål är för många 

sjuksköterskor synonymt med ett gott omvårdnadsarbete (Shorter & Stayt, 2009). 
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Enligt Borbasi et al. (2005) innebär en god död på sjukhus att patienten låg i ensamrum, var 

adekvat smärtlindrad samt att extrapersonal kunde kan ordnas om nödvändigt. Att tid och 

resurser finns anser sjuksköterskor vara kärnan till om de skulle kunna ge god omvårdnad i 

livets slutskede. Enligt Borbasi et al. (2005) anser sjuksköterskor att de som yrkesgrupp har 

stort inflytande över hur de sista dagarna blir för patienten. En möjlighet att påverka vad de 

tror är en god död. Sjuksköterskorna i en studie gjord av Espinosa et al. (2010) ville ge 

närstående en bra upplevelse av vården den sista tiden, och goda minnen från patientens sista 

tid. 

DISKUSSION 
 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av vårda patienter i 

livets slutskede på vårdavdelningar utan palliativ specialisering. Resultatet visar att 

sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård ofta upplever frustration som påverkas av olika 

faktorer. Att inte vara delaktig, framförallt i de etiska besluten kring vård i livets slutskede är 

en faktor som resulterat i frustration. Även att vara mellanhanden, mellan det medicinska 

teamet, patient och dennes närstående framkallar känslor av frustration hos sjuksköterskorna, 

liksom kravet att erbjuda god omvårdnad till patienter i livet slutskede när både resurser och 

tiden på avdelningen är knapp. I resultatet framkom även att sjuksköterskorna fann 

möjligheter att hantera situationen. De sökte stöd hos varandra och upplevde det som 

värdefullt att kunna ge patienten en bra omvårdnad och en god död, och närståenden fina 

minnen från den sista tiden. 

Metoddiskussion 
 
Utifrån syftet föll det sig naturligt att använda kvalitativa artiklar i resultatet då kvalitativ 

forskning har som mål att få en djupare förståelse av erfarenheter och upplevelser hos 

människan. För att finna relevanta sökord togs hjälp av Mittuniversitetets bibliotekspersonal 

vid tre tillfällen. Detta för att få så precisa sökningar som möjligt. Ett antal artiklar lästes, och 

efter genomläsning och kvalitetsbedömning kvarstod tio artiklar som återigen granskades och 

sedan, efter färgkodning och analys formade litteraturstudiens resultat. Tio artiklar kan tyckas 

vara tunt, men eftersom att litteraturöversikten gjordes under ett begränsat antal veckor där 

det fanns limiterat med tid för varje moment var det omöjligt att fortsätta artikelsökandet. Ett 
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stort antal artiklar utgör dock, enligt författaren, ingen garanti för ett bättre resultat. 

Kvalitetsbedömningen utgick från en modifierad modell utförd av Carlsson och Eiman 

(2003). Eftersom bedömningen av kvaliteten är subjektiv kan inte uteslutas att artiklarna inte 

skulle erhålla samma kvalitetspoäng om de bedömdes av någon annan. Eventuellt kunde då 

någon artikel fallit bort eller tillkommit, och resultatet tagit en annan riktning. Artiklarnas 

resultat analyserades och bildade efter färgkodning två olika huvudteman med tillhörande 

subteman. Eftersom alla genomlästa artiklar var skrivna på engelska, och översatta efter egen 

förmåga och förståelse är detta att ta i beaktning.  

Av de tio artiklar som bildar resultatet är ingen av dem skrivna av svenska författare. Jag 

anser inte att det gör resultatet mindre trovärdigt, men det är icke desto mindre något att ha i 

åtanke om ämnet skall studeras vidare utifrån just detta resultat. I resultatet har jag försökt 

vara objektiv, men eftersom resultatskrivandet är en subjektiv process där man själv väljer i 

vilken ordning fakta presenteras samt i vilken form, kan det medföra att personliga åsikter 

sekundärt påverkat resultatet.  

De tio artiklarna som används i resultatet kommer från tre olika världsdelar och spänner över 

en nästan 15-årig tidsperiod. Sjusköterskorna som deltar i de olika studierna är både 

allmänsjuksköterskor och specialistutbildade. Trots denna relativa bredd framkommer i 

artiklarnas resultat en homogenitet som stärker trovärdigheten i denna litteraturstudies 

resultat. 

Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att det finns olika faktorer som påverkar sjuksköterskornas erfarenheter av 

den palliativa vården. Det som tydligast framkommer i resultatet är sjuksköterskornas 

upplevelser av frustration i samband med vård i livets slutskede. Frustrationen är ofta 

sammankopplad med deras underordnade position gentemot läkarna. Det är vanligt med 

oenigheter mellan läkare och sjuksköterskor vad det gäller vård i livets slutskede och det 

leder ofta, precis som resultatet visar, till betydande moraliskt dilemma för de senare (Kuhse, 

1999, s. 189).  Sjuksköterskorna upplever att läkarna fattade besluten, trots att de bara 

träffade patienterna ett fåtal minuter per dag, sjuksköterskorna menar att de, som känner 

patienterna bäst ställs utanför vårdplanering och beslut kring eventuell fortsatt vård.  
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Enligt Kuhse (1999, s. 229) förväntas läkarna vara de som iordningställer vårdplaner, liksom 

sjuksköterskorna förväntas verkställa dem. Vidare menar Kuhse (1999, s. 229) att det trots att 

det kan vara så att sjuksköterskorna är de som bättre än läkarna kan få insikt i vilken typ av 

vård patienter i livets slutskede behöver. Som det visar sig i resultatet upplevde 

sjuksköterskorna det ibland som att de hade medverkat till att patienten avlidit, då de följt 

ordinationer som läkarna skrivit eller uttalat. Ofta verkställde sjuksköterskorna 

ordinationerna ensamma. Kuhse (1999, s. 229) menar att så länge denna traditionella 

arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och läkare består kommer den förra oundvikligen att 

hamna i situationer där de tvingas välja mellan att svika patienten eller hamna i strid med 

olika professionella krav.  

I resultatet framkommer att sjuksköterskor ofta upplever att de plågar patienterna och deras 

närstående genom att utföra behandlingar eller återupplivningsförsök som de själva anser 

vara till ingen nytta. Enligt McMillan (2007) framkommer liknande fakta, att 

sjuksköterskorna, tidigare än den medicinska personalen, vill avsluta livsuppehållande 

behandlingar. Detta kan bero på att de var närvarande så många timmar per dag, till skillnad 

från läkarna, och därför har bättre insikt i hur patienterna mår eller reagerar på viss 

behandling. 

När det gäller att försöka rättfärdiga sitt handlingssätt inom vården hänvisar (Kuhse, 1999, s. 

176) både läkare och sjuksköterskor till begreppet ”vård”. Sjuksköterskor menar att patienten 

genom vårdetiken har rätt att dö medan en läkare hävdar att ”vård” innebär att patienten hålls 

vid liv. Kuhse (1999, s. 70) ställer sig frågande till om det är rollen som underordnad 

sjuksköterskorna skall ha då etiska, snarare än medicinska beslut skall tas. 

Enligt resultatet menade sjuksköterskorna i vissa fall att deras åsikter kring vården i livets 

slutskede blir lyssnade till, ofta gäller det sjuksköterskor med specialistutbildning eller lång 

erfarenhet inom yrket. De yngre sjuksköterskorna ställer sig frågande till om deras åsikter tas 

i beaktande överhuvudtaget. Liknande fakta framkommer i en studie utförd av McMillan 

(2007) där de yngre sjuksköterskorna menar att de inte vågar föra fram sina åsikter, medan de 

som arbetat en längre tid kände sig lyssnade till, på grund av sina erfarenheter då det gällde 

beslut kring livsuppehållande åtgärder. 

 

Sida  16
  

 



 

I resultatet framkommer att den position som sjuksköterskor ofta får i arbetet med patienter i 

palliativt skede är mellanhanden. Det vill säga att de rör sig mellan medicinsk personal, 

patient och närstående. Frekvent uppstår missförstånd eller konflikter som, enligt 

sjuksköterskorna i resultatet, grundar sig på de olika synsätten respektive yrkesgrupp har. 

Sjuksköterskorna beskriver sitt synsätt som holistiskt, där hänsyn tas till hela människan, 

medan de menar att läkarna fokuserar på detaljer. Denna åtskillnad i synsätt kan i 

sammanhanget leda till en otydlig dialog som bidragit till att patienten och dennes närstående 

inte får den informationen de behövde. Enligt en studie av Georges, Grypdonck & Dierckx de 

Casterle (2002) är sjuksköterskor inom den palliativa specialistvården oroliga för att de ska 

ge patienterna inadekvat eller ofullständig information, eftersom det kan påverka patienternas 

inställning till fortsatt behandling. 

Resultatet visar att närstående ibland har svårt att acceptera döden. De kan ibland vilja att 

livsuppehållande åtgärder och återupplivning skall fortsätta trots att patienten är döende. 

Hinderers (2012) har funnit ett liknande resultat där sjuksköterskor beskriver hur närståendes 

ovilja att acceptera döden försvårar sjuksköterskornas upplevelser av den.  

Resultatet visar att känslor av stress och otillräcklighet påverkar sjuksköterskornas 

upplevelser av sitt arbete. De menar att de inte kan erbjuda sina patienter den vård de önskar 

på grund av tidsbrist och små resurser. Enligt Georges et al. (2002) har sjuksköterskor på en 

palliativ specialistavdelning beskrivit vikten av att vara inkännande och lyhörd gentemot 

patienterna. Då de är verkligt närvarande upplever sjuksköterskorna att de som bäst kan 

hjälpa patienterna. De känner sig då säkrare på att de kan tolka outtalade budskap och lita till 

sin intuition. Med stressen och tidsbristen som sjusköterskorna beskriver i denna 

litteraturstudie torde det vara svårt att på en vanlig vårdavdelning hinna med att vara så pass 

närvarande och lyhörd som situationen egentligen kräver. 

Trots att frustration är den upplevelse som dominerade resultatet i denna litteraturöversikt 

fanns också beskrivet sådant som gjort att sjuksköterskorna har klarat av att arbeta med 

palliativ vård. Sjuksköterskorna är stolta över sitt arbete, och upplever att de är unika som 

klarar av det. 

 Sjuksköterskor söker ofta stöd hos kollegor för att få bekräftat att rätt handlingar utförts och 

rätt beslut tagits. I en studie gjord av Hinderer (2012) vittnar alla sjuksköterskor, som deltagit 
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i studien, om att ifall de skulle kunna handskas med patienter som dog, var de beroende av att 

det fanns kollegor som kunde stötta, och trösta, om det behövdes.  

Resultatet i denna litteraturöversikt visar också att det var viktigt för sjuksköterskor att 

patienterna får en god död. Den goda döden beskrevs som förväntad, att tid har funnits för 

förberedelse, både för sjuksköterskorna själva, men också för patient och närstående. 

SLUTSATS 
 
Sjuksköterskor som arbetar på vanlig vårdavdelning och ägnar sig åt vård av patienter som 

befinner sig i livets slutskede, upplever ofta frustration och stress i sitt arbete. Det som enligt 

den här litteraturstudien, av sjuksköterskorna, upplevs som mest frustrerande är bristen på 

delaktighet i de etiska besluten kring vårdplanen. Sjuksköterskornas erfarenheter är att de är 

de som träffar patienterna mest, och därför har större insikt än läkarna i vilka behov 

patienterna har. Ofta hamnar sjuksköterskor i rollen som mellanhänder. En stressande 

situation där sjuksköterskor upplever att de ”inte vet på vilket ben de skall stå”.  

 Med resultatet i denna litteraturöversikt i åtanke, känns det relevant att fråga sig om det 

verkligen finns möjligheter att utföra den palliativa vården på vanlig vårdavdelning, så som 

det är menat att den bör vara utformad. Och en fråga som väckts är, att om beslutet kring den 

palliativa vården baseras på etiska grunder och inte medicinska, bör då läkarna vara ensamma 

beslutsfattare? 

Vidare forskning i ämnet anser författaren vara nödvändig. Intressant vore att titta närmare på 

etiska frågor och maktstrukturer på avdelningar där man bedriver palliativ vård. 
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BILAGA 1 

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  Design/  
Intervention/  
Instrument  

Deltagare 
(/bortfall)  

Analysmetod  Huvudresultat  Kommentarer 
gällande kvalitet  

Badger 
(2005) 
USA 

Att beskriva  
intensivvårdssjuksköterskors 
copingstrategier när deras 
patienters behandling 
övergick från botande till 
lindrande. 

Kvalitativ metod. 
Fokusgruppintervjuer, 
informella 
konverstioner och 
selektiva 
deltagarobservationer. 

24 sjuksköterskor.
Ett bortfall. 

Man analyserade 
inspelat material från 
intervjuerna enligt en 
metod beskriven av 
Miles och Huberman. 

Sjuksköterskorna använder 
sig av olika copingstrategier 
som kognitiva, affektiva och 
beteende‐tekniker för att 
kunna hantera övergången 
från kurativ till palliativ vård.  
 
 
 
 
 
 

Grad II 
35 poäng 
78% 

Borbasi, 
Wotton, 
Redden, 
Chapman 
(2005) 
Australien 

Att  ge upphov till en 
grundligare beskrivning av 
sjuksköterskors erfarenhet 
av att vårda patienter med 
dödligt hjärtfel, både i 
hemmet och på sjukhus. 

Kvalitativ metod.  
Djupintervjuer med 
öppna frågor användes 
där deltagarna 
reflekterade över sina 
kliniska erfarenheter. 

12 sjuksköterskor.  NVIVO.  Sjuksköterskorna i studien har 
var och en personliga 
definitioner på vad som 
representerade en god död 
respektive en dålig död 
gällande patienter.na Vad 
som representerar respektive 
uppfattning och hur döden 
gått till är individuell. 

Grad II 
32 poäng 
71% 
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Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  Design/  
Intervention/  
Instrument  

Deltagare 
(/bortfall)  

Analysmetod  Huvudresultat  Kommentarer 
gällande kvalitet  

Calvin, Lindy, 
Clingon (2009) 
USA 

Att skapa en bättre 
förståelse för HIA‐sköterskor 
samt en insikt i deras roll 
och ansvarsområden i 
beslutsprocessen då 
intensivvård byts mot vård i 
livets slutskede. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie. Individuella 
intervjuer genomfördes.

19 sjuksköterskor.  Man använde sig av 
innehållsanalys. 

Enligt studiens resultat kan 
sjuksköterskor kan finna det 
utmattande då behandlingen 
övergår från kurativ till 
palliativ.  Enligt studien 
accepterade sjuksköterskorna 
läkarna som de 
beslutsfattande.  Studien 
visar att sjuksköterskorna 
menade att en av 
huvuduppgifterna inom 
palliativ vård är att klargöra 
för familjen om patientens 
förestående död. 

Grad I 
36 poäng 
80% 

Costello 
(2005) 
Storbritannien 

Att undersöka upplevelsen 
av död och döende bland 
sjuksköterskor som arbetade 
på sjukhus. 

Kvalitativ studie. 
Studien är den del av 
ett större etnografiskt 
projekt.  

29 sjuksköterskor.  Data analyserades  
med semiotisk analys 
som inspirerats av 
Saussure. 

Enligt artikelförfattarna är 
olika erfarenheter av död  
relaterade till vilken i 
omfattning sjuksköterskorna 
kan utveckla en kontroll  av  
skeendet kring patientens 
död. Att hantera död på 
sjukhus är en stor konflikt för 
sjuksköterskor som arbetar 
med det. Upplevelsen av den 
goda och den dåliga döden är 
relaterad till olika faktorer. 

Grad I 
41 poäng 
91% 
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Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  Design/  
Intervention/  
Instrument  

Deltagare 
(/bortfall)  

Analysmetod  Huvudresultat  Kommentarer 
gällande kvalitet  

Espinosa, 
Young, Symes, 
Haile, Walsh  
(2010) 
USA 

Att utforska 
intensivvårdssjuksköterskans 
erfarenhet av att utföra vård 
i livets slutskede på en IVA‐
avdelning. 

Kvalitativ metod. 
En fenomenologisk 
deskriptiv studie där 
man samlade data från  
individuella intervjuer i 
3 fokusgrupper. 

18 sjuksköterskor.  Data analyserades 
genom fenomenologi 
enligt Colaizzi. 

Studien visar att det  för 
sjuksköterskor finns olika 
barriärer mot att kunna  
genomföra den optimala 
palliativa vården.  Inre 
konflikter, såsom 
sjuksköterskans känslor och/ 
eller önskningar kring hur 
vården skulle vara påverkade 
utförandet. Sjuksköterskor 
använder sig av olika  
copingstrategier, både 
medvetet och omedvetet.  

Grad II 
35 poäng 
78% 
 
 
 
 
 
 

Hopkinson, 
Hallet, Luker 
(2003) 
Storbritannien 

Att utveckla en förståelse för 
vård av dödligt sjuka 
patienter på sjukhus. Syftet 
var att skapa en teori om hur 
sjuksköterskor kan bli hjälpta 
att ge högkvalitativ 
omvårdnad av till människor 
som vårdas palliativt. 

Kvalitativ studie. En 
undersökande studie 
baserad på 
djupintervjuer. 

28 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor. 

I analysen av 
intervjumaterialet 
använde man sig av 
fenomenologi  enligt 
van Manen.  

Artikelförfattarna menar att  
för att sjuksköterskorna skall 
vara tillfredsställda i sitt 
omvårdnadsarbete är det 
viktigt att deras upplevelser i 
vården stämmer överens 
med deras personliga ideal 
vad det gäller död och 
döende. 

Grad I 
38 poäng 
85% 
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Författare 
Årtal  

Studiens syfte  Design/  Deltagare 
(/bortfall)  

Analysmetod  Huvudresultat  Kommentarer 
gällande kvalitet  Intervention/  

Land Instrument  

Oberle, Hughes 
(2001) 

Att identifiera och jämföra 
läkares och sjuksköterskors 
uppfattning om etiska 
problem. 

Kvalitativ studie. 
Deskriptiv ansats 
baserad på Grounded 
theory  . Individuella 
ostrukturerade 
intervjuer. 

14 sjuksköterskor 
och 7 läkare. 

Intervjuerna 
analyserades genom   
Grounded theory 
baserade på Strauss 
och Corbins metod.  

Både sjuksköterskor och 
läkare upplever etiska 
problem i beslutsfattandet 
kring vård i livets slutskede. 
Kärnan i problemet, är att 
bevittna lidande. Vilket 
skapar en moralisk 
pliktkänsla att reducera 
lidandet. . Både 
sjuksköterskor och läkare 
upplever moralisk stress i 
beslutsprocessen. 

Grad I 
37 poäng 

Kanada  82% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tre teman utkristalliserades  
enligt författarna, för 
sjuksköterskor inom den 
palliativa vården på en 
intensivvårdsavdelning;   
separation från familjen, 
förtroende för de medicinska 
besluten och att återanknyta 
patienten till sin familj. Det 
sistnämnda sågs som 
resultatets kärna.  

Simpson  

 

(1997) 
Storbritannien 

Syftet var att undersöka 
intensivvårdssjuksköterskorn
as upplevelse av att vårda 
patienter som de inte trodde 
skulle överleva. 

Grad I Kvalitativ studie. Ramen 
för studien bottnade i 
Grounded theory. 
Studierna av deltagarna 
baserades ”peripheral‐
member‐researcher 
role” beskriven av Adler 
och Adler samt 
ostrukturerade  
formella intervjuer. 

14 sjuksköterskor.  Varje intervju 
analyserades och 
kodades  enligt 
Grounded theory . 

36 poäng 
80% 
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Kommentarer 
gällande kvalitet  

Författare 
Årtal  
Land 

Studiens syfte  Design/  
Intervention/  
Instrument  

Deltagare 
(/bortfall)  

Analys- metod  Huvudresultat  

Smith, Fisher, 
Schonberg, 
Pallin, Block, 
Forrow, Phillips, 
McCarty 
(2008) 
USA 

Att undersöka attityder, 
erfarenheter och tilltro  hos   
akutsjuksvårdspersonal 
angående palliativ vård på 
en akutmottagning. 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer med öppna 
frågor i tre olika 
fokusgrupper. 

6 sjuksköterskor, 
14 läkare, 
2 socialarbetare 
och 
4 tekniker. 

Med en iterativ 
process och 
påföljande tekniker 
som utgick från 
Grounded theory 
analyserades 
materialet. 

Studien visar att patienter 
med sjukdomar i palliativt 
skede ofta besöker 
akutmottagningen på grund 
av sina symtom. Deltagarna i 
studien vittnade om brist i 
kommunikationen vad det 
gällde ordinationer kring 0‐
HLR och konflikter kring 
livsuppehållande åtgärder.  

Grad II 
32 poäng 
71% 

Shorter, Stayt 
(2009) 
Storbritannien 

Att studera hur 
intensivvårdssjuksköterskor 
hanterar upplevelser av sorg 
och då en patient dör. 

Kvalitativ metod. 
En fenomenologisk   
metod inspirerad av 
Heidiegger användes. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

8 sjuksköterskor.  Data analyserades 
enligt fenomenologi 
och Colaizzis 
sjustegsmetod. 

Enligt studien är upplevelsen  
av sorg mindre traumatisk då 
sjuksköterskorna anser att 
patienten fått en god död. En 
god död innebär bland annat 
att både patienten och 
sjuksköterskan  hinner 
förbereda sig. 
Copingstrategier som 
sjuksköterskorna har är  till 
exempel att samtala med 
kollegor, normalisera döden 
eller separera sig själva från 
döende patienter. 

Grad I 
39 poäng 
87% 
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