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Abstrakt 

Bakgrund: Varje år dör cirka 90 000 människor i Sverige. Majoriteten av dessa är i behov av pallia-

tiv vård. Intentionen med palliativ vård är att lindra lidande för att främja god livskvalitet i livets 

slutskede. Syfte: Var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att ge palliativ vård till patienter i 

sjukhusmiljö. Metod: En litteraturöversikt utfördes baserat på 16 vetenskapliga artiklar av både 

kvantitativ och kvalitativ design. Artiklarna analyserades och sammanställdes; analysen resulte-

rade i tre teman och nio subteman. Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde 

att det fanns faktorer som påverkade deras upplevelse av den palliativa vården. Dessa sammanfat-

tades i teman: förutsättningar för en god palliativ vård, sjuksköterskans ansvarsområde inom pal-

liativ vård, och den emotionella processen. Diskussion: Att sjuksköterskor upplever den palliativa 

vården som ansträngande har framkommit i flera studier. För att sjuksköterskorna skulle få posi-

tiva upplevelser av den palliativa vården, var det viktigt med god utbildning och goda resurser. 

Slutsats: Sjuksköterskor behöver mer förberedande kunskaper om palliativ vård samt handled-

ning för att lära sig hantera påfrestningar som kan uppkomma i den palliativa vården.  

 
Nyckelord: litteraturöversikt, palliativ vård, sjuksköterskor, upplevelser 
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Bakgrund 

Det avlider cirka 90 000 människor årligen i Sverige, och denna siffra har varit oförändrad de 

senaste 10 åren. Merparten av de som avlider är 80 år eller äldre, och den vanligaste dödsor-

saken är hjärt-och kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar där lungcancer är den vanligaste 

cancerformen hos kvinnor medan prostatacancer är den mest förekommande cancerformen 

hos män. Majoriteten av dessa människor är i behov av palliativt inriktad vård i livets slut-

skede (Statens offentliga utredningar, 2001:6). Palliativ vård innebär att möjligheterna att 

bota patienten helt saknas. Syftet blir istället att lindra lidande och främja livskvaliteten för 

patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada (Glimenius, 2010). I sådant tillstånd 

inriktar sig vården på att vara palliativ (Statens offentliga utredningar, 2001:6) och i den pal-

liativa omvårdnadsfasen har själva ”omvårdnaden” beskrivits som ytterst signifikant. Om-

vårdnaden i den palliativa fasen är en kombination av empati och medicinskt kunnande. 

Vården utformas så att relationen mellan den döende, dess anhöriga och sjukvården är ge-

nuin och bygger på en ömsesidig förståelse (Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 

2002). 

 

Socialstyrelsen (2013) beskriver att syftet med palliativ vård är att minska lidande och främja 

livskvaliteten för patienter med obotlig sjukdom. Sjukvården ska ta i beaktande fysiska, psy-

kiska, sociala och existentiella behov, samt erbjuda stöd till närstående. World Health Orga-

nisation (WHO, 2002) beskriver palliativ vård som en helhetsvård av patienter och dess an-

höriga vid obotlig sjukdom. Det innebär att de psykologiska och existentiella aspekterna in-

går. Vården ska lindra symptom i ett tidigt skede. Den palliativa vården ska bekräfta livet 

och se döden som ett naturligt skeende. Den palliativa vården ska ej leda till förlängt eller 

förkortat sjukdomsförlopp. 

 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) menar att sjuk-

sköterskor har tre huvudsakliga arbetsområden. De tre områdena är omvårdnadens teori och 

praktik, forskningsutveckling och utbildning samt ledarskap. Detta innebär att sjuksköters-

kor bör bestitta god medicinsk och omvårdnadsvetenskaplig kunskap. Sjuksköterskor ska 

tillvarata det friska hos patienten genom självständig observation, bedömning och diagnosti-
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sering. Det krävs planering, organisering (teamwork), genomförande och utvärdering av 

patientens vård. Vården ska tillgodo se patienters fysiska, psykiska, sociala, kulturella och 

andliga behov. Sjuksköterskor ska bemöta patientens lidande och lindra detta genom lämp-

liga omvårdnadsåtgärder. Sjuksköterskor har en unik roll gällande kommunikation som ska 

ske mellan vårdgivare - patient och anhörig. Förmågan att kommunicera respektfullt, lyhört 

och empatiskt är essentiell. Detta öppnar för dialog med patienter och anhöriga för att opti-

mera och motivera deras delaktighet i vården. För att vården ska bli så högkvalitativ som 

möjligt ska omvårdnadspersonal följa de lagar och föreskrifter som finns. Känsliga uppgifter 

ska hanteras korrekt, och sjuksköterskor bör värna om patienters autonomi och integritet. 

 

Socialstyrelsen menar att sjuksköterskors ansvarsområde inom den palliativa vården vilar på 

fyra hörnstenar. Dessa fyra hörnsten är symptomlindring, samarbete, kommunikation och 

relation samt stöd till de närstående. Insatser från flera kompetenser gör det möjligt att 

uppnå en god palliativ vård.  Om ett samspel ska fungera optimalt måste sjuksköterskor 

agera som förmedlare mellan vårdpersonal, patient och anhörig (Socialstyrelsen, 2013). Sjuk-

sköterskor har en unik position med förmågan att skapa en helande och meningsfull relation 

med patienter och familjer. Öppna, empatiska och närvarande dialoger hjälper patienter och 

anhöriga att känna sig trygga att diskutera frågor kring livets slut. Det ger möjlighet för sjuk-

sköterskor att guida och hjälpa patienter att förstå och acceptera processen av döden 

(Dobrina, Tenze & Palese, 2014).   Även fysiska, psykiska, sociala samt existentiella behov 

ska täckas (Socialstyrelsen, 2013). Symptomlindring anses vara den viktigaste aspekten av 

palliativ vård, då smärta anses vara ett av de mest fruktade symptomen hos patienter 

(McCourt, Power & Glackin, 2013). 

 

Teoretisk referensram 

Den etiska koden för sjuksköterskor är utformad av International Council of Nurses (2012) 

och innefattar fyra huvudområden. Dessa fyra huvudområden beskriver sjuksköterskors 

riktlinjer för ett etiskt handlande.  Det första området är sjuksköterskan och allmänheten, vilket 

innebär att sjuksköterskors yttersta ansvar är gentemot människor i behov av omvårdnad. 

Sjuksköterskor ska vårda på ett sätt som respekterar mänskliga rättigheter, tar hänsyn till 

människors värderingar, vanor och tro. Sjuksköterskor informerar och ger patienten möjlig-
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het att motta eller neka vården. Det andra området är, sjuksköterskan och yrkesutövningen, vil-

ket är att sjuksköterskor ska arbeta för att främja en god arbetsmiljö och 

het.  Sjuksköterskor ska även arbete för iaktta och främja kollegors hälsa 

 

Det tredje området, sjuksköterskan och professionen, handlar om att sjuksköterskor ska främja 

arbetsplatsen genom att sprida, bedriva och använda forskning relaterad till hälsa och om-

vårdnad. Det fjärde och sista ansvarsområdet berör sjuksköterskan och medarbetare, och inne-

bär att sjuksköterskor ska vara medvetna om och utveckla strategier för gott samarbete mel-

lan yrkesgrupper. 

 

Problemformulering 

Den palliativa vården ställer stora krav på sjuksköterskor. Sjuksköterskor måste tillfreds-

ställa patienters kroppsliga och själsliga behov. Detta kräver att sjuksköterskors egna tankar 

kring liv och död bygger på mognad och förståelse. Döden är en del av sjuksköterskans yr-

kesområde, trots detta är död och lidande något som kan vara svårt att hantera och vänja sig 

vid. Sjuksköterskors upplevelser kan påverka hur omvårdnaden av patienten utförs, därför 

är det betydelsefullt att sjuksköterskors upplevelser uppmärksammas för att den palliativa 

vården ska bli en positiv upplevelse för patienter, anhöriga och sjuksköterskor. 

 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda pati-

enter i livets slutskede i sjukhusmiljö. 

 

Metod 

Design 

Litteraturöversikten bygger på vetenskapliga artiklar som berörde ämnet - dessa analysera-

des och sammanställdes som en litteraturöversikt med inspiration från Friberg (2010).  Målet 

med litteraturöversikten var att söka, granska och syntetisera vad tidigare forskning har vi-
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sat, för att få en överblick över det aktuella kunskapsläget inom området. Sökningen inrikta-

des främst på kvalitativa artiklar. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 

För att avgränsa datamängd och sökningen till studiens syfte användes inklusions och ex-

klusionskriterier. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle utgå från sjuksköterskors per-

spektiv, vara skrivna på engelska, samt vara originalartiklar. Artiklarna skulle utgå från 

sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede på sjukhus. Artiklar som endast be-

skrev palliativ vård i hemmiljö samt palliativ vård av barn exkluderades. 

 

Litteratursökning 

Den initiala sökningen av litteratur riktades mot kvalitativa, vetenskapliga artiklar men även 

kvantitativa artiklar inkluderades.  För att finna material till litteraturstudien utfördes arti-

kelsökningar i databaserna Cinahl (Cumulative Index to Nursing & Allied Health) och 

PubMed (MedLine) under perioden juni 2014 – september 2014. För att söka artiklar använ-

des följande headings i Cinahl: Hospice and Palliative Nursing, Nursing Staff, Hospital, Nurse 

Attitudes,  och Palliative Care. I Cinahl utfördes det även en fritextsökning på orden: Caring 

for dying, palliative care, nurse*.  I PubMed användes Mesh-termer: Nursing Care, Terminal 

Care och Nurse's Role. De sökningar som svarade mot syftet beskrivs i bilaga 1. Manuell sök-

ning tillämpades genom att studera en artikels referenslista och resulterade i en artikel. I lit-

teraturöversikten ingår totalt 16 artiklar. 

 

Urval och granskning 

Förkastning av artiklarna skedde i tre steg i ordningsföljden av läsning av titel, abstrakt och 

helhet.  

När sökningarna i databaserna inte gav fler relevanta träffar bedömdes den vetenskapliga 

graden på ett tjugotal vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklarna skulle uppfylla ve-

tenskaplig grad I eller II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall (se bilaga 2 och 

3). Bedömningsfrågan “patienter med lungcancerdiagnos” togs bort, detta innebär en 

minskning med tre poäng av den totala poängsatsen. Sökningarna och urvalsprocessen re-
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sulterade i 16 artiklar varav en hade mixad metod från Spanien, nio kvalitativa från Sverige, 

Iran, Australien, Brasilien, USA, samt sex kvantitativa från Sverige, Iran, Danmark, Spanien 

och USA. En översikt av inkluderade artiklars syfte, metod och resultat redovisas i bilaga 4. 

 

Analys  

En litteraturöversikt har genomförts med inspiration från Fribergs (2010). Med detta menas 

att man går från en helhet till relevanta delar. Dessa relevanta delar bildar sedan en ny helhet 

genom skapande av teman. Analysarbetet inleddes med upprepad genomläsning av artik-

larna, med fokus på artiklarnas resultatdel, för att få en uppfattning om artiklarnas helhet. 

Under den upprepade läsningen gjorde författarna anteckningar i artiklarnas marginal för 

att avskilja data från sitt sammanhang och få en djupare förståelse - på detta sätt identifiera-

des meningsbärande delar som svarade på litteraturstudiens syfte. De meningsbärande de-

larna kodades utifrån sin innebörd (se bilaga 5) och sedan organiserades meningsbärande 

enheter för att beskriva likheter och olikheter i materialet. Under analysen gick författarna 

tillbaka till artiklarna, de meningsbärande enheterna och anteckningarna i marginalen, för att 

inga data skulle falla bort. Analysen utmynnade i tre teman och nio subteman. 

 

Etiska överväganden 

De inkluderade artiklarnas etiska ställningstagande har granskats utifrån om dessa dels 

erhöll etiskt tillstånd för studien, dels fört ett etiskt resonemang. Artiklarna har översatts 

noggrant för att inte förvanska innehållet. Citaten som finns i resultatet är ordagrant 

presenterade på originalspråk för att behålla dess essens. 
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Resultat 

Tabell 1. Resultat översikt 

Tema Subtema 

Förutsättningar för en god palliativ vård  Familj och anhörigas delaktighet 

 Betydelsen av ett gott samarbete 

 Behovet av resurser och utbildning 

Sjuksköterskans ansvarsområde inom 

palliativ vård 

 Kunskapens betydelse för att kunna 

möta patienter och anhörigas behov 

 

 Smärtlindring: Tillvägagångssätt och 

upplevelser 

 

 Att förbereda patienter och anhöriga 

inför döden 

 

 Integritet och önskningar 

 

Sjuksköterskans emotionella process  Att reflektera över livet och döden 

 Känslan att inte räcka till  

 

Förutsättningar för en god palliativ vård  

Sjuksköterskor anser att förutsättningar för en god palliativ vård är att ha en positiv inställ-

ning och hög ambition. Ambitionen är att patienter ska få bästa möjliga vård samt dö utan 

oro och smärta. Sjuksköterskor anser även att en god död främjas av att patienter är med-

vetena om sin situation, erbjuds god symptomkontroll samt att anhöriga är delaktiga och 

informerade (Arbour & Wiegand, 2014; Borbasi, Wotton, Redden & Chapman, 2005; Beck-

strand, Moore, Callister & Bond., 2009; Murakawa & Nihei, 2009; Razban, Iranmanesh, & 

Hossein., 2013; Silva et al., 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). Iranmanesh, Dargahi och 

Abbaszadeh (2008) visar att majoriteten av sjuksköterskor har neutrala till lätt negativa atti-

tyder gällande palliativ vård, trots detta upplever sjuksköterskor vård av döende patienter 

som givande vilket även Vejlgaard och Addington Hall (2005) visar. 
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Familj och anhörigas delaktighet 

Sjuksköterskor upplever att någon form av inbjudan till familjens innersta krets krävs för att 

kunna ge kontinuerlig god vård tills döden inträffar (Iranmanesh, Häggström, Axelsson & 

Sävenstedt, 2009). Sammarbete mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga ses som en 

förutsättning för god palliativ vård (Borbasi et al., 2005; Beckstrand et al., 2009; Murakawa & 

Nihei., 2009; Silva et al., 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). Nordgren och Olsson (2004) 

visar att sjuksköterskor upplever att patienter och anhöriga ska delta i omvårdnadens ut-

formning och behandling, samt i beslutsfattandet. Sjuksköterskor upplever det finnas svå-

righeter med patienter och anhörigas involvering i beslutsfattandet. Bland annat att beslut-

fattandet inte helt kan överlåtas till patient och anhöriga, utan det slutgiltiga beslutet ligger 

hos de sakkunniga. 

 

Arbour och Wiegand (2014) visar att det är viktigt att sjuksköterskor undervisar anhöriga 

och uppmuntra deras närvaro under den palliativa fasen. Sjuksköterskor upplevde att det 

var betydelsefullt att ge patienten och anhöriga en chans att ta ett sista farväl. Sjuksköterskor 

ansåg att det var ett sätt för både patienter och anhöriga att bearbeta och acceptera döden.  

“Death is supposed to be nice, it´s supposed to be comfortable (for the patient) and for comfort-

ing (for the family). You want the last thoughs or memories to be nice rather than stressful” 

(Arbour och Wiegand 2014 s.215).   

När sjuksköterskor ser att patienter dör med sina behov tillfredställda blir upplevelsen be-

haglig för de inblandande (Arbour & Wiegand, 2014).  

 

Att få stöd och återkoppling såväl negativ som positiv från patienter och anhöriga upplevde 

sjuksköterskor som något utvecklande. Återkopplingen ger sjuksköterskor en möjlighet att 

reflektera över sitt handlande (Iranmanesh et al., 2009). Nordgren och Olsson (2004) visar att 

sjuksköterskors professionella utveckling påverkas av alla tidigare vårdtillfällen och möten 

med döende patienter och deras anhöriga. Detta leder till en ökad professionell trygghet och 

säkerhet som ger sjuksköterskor mod att anta utmaningar samt att hantera komplicerade 

situationer (Iranmanesh et al., 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). 
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Betydelsen av ett gott samarbete 

Att vara del av ett arbetslag upplevdes som positivt av sjuksköterskan. Att lita på och dela 

värderingar gällande patientcentrerad vård med arbetskollegor anses viktigt. Ett arbetslag 

med god tillit ger ett positivt arbetsklimat där man kan söka stöd hos varandra gällande vår-

den och svåra situationer (Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2011; McCallum & 

McConigley, 2013; Nordgren & Olsson, 2004; Wallerstedt & Andershed., 2007;). Arant-

zamendi, Addington-Hall, Saracibar och Richardson (2012) menar att sjuksköterskorna fin-

ner störst stöd hos varandra. Ho, Barbero, Hidalgo och Camps (2010) beskriver att sjukskö-

terskor som söker stöd hos kollegor uppvisar en mer positiv attityd gällande palliativ vård. 

Now and then it´s really hectic. We don´t have enough staff here just like in other places. I still 

feel that we give each other… We help one another! She (the nurse) has to stay in a little long-

er (with the patient), so I do something during that time, or something like that. That´s how it 

is! (Wallerstedt & Andershed, 2007, s.34). 

Sjuksköterskor upplever att vissa läkare uppvisar ett ointresse och osäkerhet gällande den 

palliativa vården (Wallerstedt & Andershed, 2007; Beckstrand et al., 2009). Nordgren och 

Olsson (2004) beskriver att sjuksköterskor och läkare ser den palliativa vården från olika per-

spektiv. Otillräckligt samarbete mellan yrkesgrupper på grund av prestige kan leda till irri-

tation (Wallerstedt & Andershed, 2007). När läkaren ordinerar aggressiv behandling i ett 

sent skede leder det till frustration hos sjuksköterskor (Borbasi et al., 2005; Beckstrand et al., 

2009; McCallum & McConingley, 2013). Enligt Nordgren och Olsson (2004) upplever sjuk-

sköterskor att prover, behandlingar och utredningar ibland leder till ökat lidande för patien-

ten. Detta stärks av Murakawa och Nihei (2009) som menar att om patienten är kopplad till 

medicinsk utrustning upplever sjuksköterskor det som ett hinder för en god död.  

 

Behovet av resurser och utbildning 

För att främja en god palliativ vård krävs det tid och resurser. Tillräcklig bemanning samt 

resurser, så som singelrum och möjligheten att arbeta ostörd, anses som det mest väsentliga 

för att kunna ge en god palliativ vård (Borbasi et al., 2005; Beckstrand et al., 2009; McCallum 

& McConigley., 2013).  I en studie av Johansson och Lindahl (2011) beskriver sjuksköterskor 
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att de speciella rummen som finns för palliativa patienter ger en bättre atmosfär för alla in-

blandade. Dessa rum som är interiört dekorerade förbättrar kvalitén på vården samt betyder 

mycket för sjuksköterskorna, och som de upplever det, även för patienterna.  Den ständiga 

tidsbristen ses som ett problem. Den stress som tidsbristen leder till kan få allvarliga följder 

både för personal och organisation. Följder som utmattning samt att svårt sjuka och pallia-

tiva patienter upplevs som en belastning (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Arantzamendi et al., (2012) beskriver att majoriteten av sjuksköterskor inte får någon specifik 

utbildning i palliativ vård. Vidare uppgav sjuksköterskor att sjuksköterskeutbildningen inte 

har förberett dem på att vårda patienter i livets slutskede. Detta stärks av Nordgren och Ols-

son (2004) som även menar att sjuksköterskor upplever brister i sin kunskap om palliativ 

vård, vilket leder till att de inte känner sig kompetenta att bemöta patienter och anhöriga. 

Även Wallerstedt och Andershed (2007) menar att rätt kunskap krävs för att uppnå ambit-

ionsnivån med vården. Sjuksköterskor vill ha mer utbildning gällande rådgivning, svåra 

frågor och  att ge känslomässigt stöd (Arantzamendi et al., 2012). Ho et al. (2010) menar att 

sjuksköterskor upplever att speciell utbildning krävs för att kommunicera med patienter 

angående palliativ vård. 

I don´t think that the preparation during the degree has been useful. Psycologically … it is 

mainly about knowing what to say in that moment. Many times I would like to say. I thing I 

am saying the right thing, but maybe I am not being of any help to the patient. (Arantzamendi 

et al., 2012, s. 600 ). 

De sjuksköterskor som är utbildade inom eller har tidigare professionell eller personlig kun-

skap om palliativ vård uppvisar positivare attityd till vård i livets slut (Razban et al., 2013). 

De sjuksköterskor som har tidigare erfarenhet är väl förbereda och kan fokusera på sina ar-

betsuppgifter (Nordgren & Olsson, 2004).  Vidare menar Nordgren och Olsson (2004) att 

sjuksköterskor med längre erfarenhet av palliativ vård är mer kompetenta i bedömningar av 

patientens vårdbehov, samt att utföra den specifika vård som patienten är i behov av. Sjuk-

sköterskor med mer än fem års erfarenhet har även lättare att förstå situationer som uppstår 

med anhöriga och patienter. Sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av palliativ vård är ett 

viktigt stöd och kan användas som mentorer för nyutexaminerade sjuksköterskor (Arbour & 
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Wiegand, 2014). Sjuksköterskorna upplevde också att om de var självsäkra i deras roller och 

hade mycket expertis och kunskap ökade det förutsättningar för säker palliativ vård. Sjuk-

sköterskor upplevde exempelvis att de måste kunna tolka och förstå patienters kroppsspråk 

för att kunna främja välbefinnandet, vilket kommer med erfarenhet och kunskap (Nordgren 

& Olsson, 2004). 

 

Sjuksköterskors ansvarsområden 

Kunskapens betydelse för att kunna möta patienter och anhörigas behov  

Sjuksköterskor upplever att de förändrar sig inför varje möte med patienter och deras anhö-

riga. Varje patient är unik det innebär att sjuksköterskor möter en ny värld och måste ta på 

sig en ny roll vid varje möte för att kunna bemöta varje persons behov. Den transformation-

en ingår i sjuksköterskors yrke. För att uppnå det krävs god kunskap om palliativ vård. Det 

handlar inte bara om kunskap om palliativ vård utan även om att kunna förstå hur patien-

terna mår och vilka behov de har utan att de uttrycker det verbalt (Johansson & Lindahl, 

2011; Iranmanesh et al., 2009). 

Smärtlindring: tillvägagångssätt och upplevelser 

Sjuksköterskor upplever sitt ansvarsområde vara att lindra onödigt lidande samt att ge 

trygghet och komfort (Borbasi et al., 2005; McCallum & McConigley, 2013; Silva et al., 2014). 

För att hantera patienters fysiska smärta kan sjuksköterskor använda smärtstillande läkeme-

del och samtalsmetodik. Samtalsmetodik innebär att ställa öppna frågor för att utforska hur 

patienter känner och tänker. Genom att samtala med patienter upplevde sjuksköterskor att 

patienter uttryckte sina känslor om sin sjukdom och patientsituation. Samtalsmetodik är en 

metod som sjuksköterskor använder för att få patienter att ta mindre opioider, vilket i flera 

fall fungerar (Iranmanesh et al., 2009; Seyedfatemi, Borimnejad, Mardani - Hamooleh & 

Tahmasebi, 2014). När de inte kan lindra patienters lidande känner sjuksköterskor sig otill-

fredställda (Nordgren & Olsson, 2004; Arbour & Wiegand, 2014). 

Att förbereda patienter och anhöriga inför döden 

Vejlgaard och Addington-Hall (2005) samt Borbasi et al. (2005) visar att majoriteten av vård-

personalen ansåg att det är sjuksköterskors ansvar att hjälpa patienter och anhöriga att han-



 

11 

 

tera och acceptera döden. Murakawa och Nihei (2009) visar att sjuksköterskor huvudsaklig-

en väljer samtalsmetodik som metod för att förbereda de inblandade inför döden. Sjukskö-

terskor anser att god kommunikation är viktigt i och med att det har en stark inverkan på 

patienter och anhöriga. För att uppnå god kommunikation upplever sjuksköterskor att de 

måste vara närvarande, välja rätt ordval och ha god kompetens om palliativ vård. Det sker 

exempelvis genom att diskutera omvårdnadsplaneringar och se till att det råder samtycke 

(Arantzamendi et al., 2012). 

Sjuksköterskor strävar alltid efter att skapa en patientrelation byggd på tillit för att skapa 

trygghet för patienter och anhöriga. Sjuksköterskor upplever att det är svårt att vara ärliga 

när patienter eller anhöriga frågar hur lång tid det är kvar att leva. Trots att det är en läkar 

uppgift känner sjuksköterskor att patienter och anhöriga förtjänar att veta;  

“I learned to trust my intuition and told the family that she was close to death. The family was 

grateful because I informed them, so they were prepared to face her death” (Iranmanesh et al., 

2009, s.249).  

Det förekommer dock svårigheter i denna kommunikation med anhöriga och patienter, på 

grund av att det råder delade meningar hos sjuksköterskor respektive läkare; sjuksköterskor 

upplever att läkare är ovilliga att medge en patients tillstånd (Vejlgaard & Addington-Hall, 

2005,  Borbasi et al., 2005). Detta upplevs vara frustrerande samt ett hinder i den förbere-

dande kommunikationen (Arantzamendi et al., 2012). Samtidigt är det frustrerande och obe-

hagligt när patienter dör utan att de anhöriga är väl förberedda och informerade innan. De 

anhöriga blir missnöjda och känner sig sviken av vårdpersonalen vilket sänker kvaliteten på 

den palliativa vården(Iranmanesh et al., 2009).  

Vid flera tillfällen poängterades betydelsen med att kommunicera och undervisa patienter 

och anhöriga. Undervisning kan handla om vilka rättigheter och möjligheter patienter och 

anhöriga har samt om behandlingar och olika åtgärder som kan bidra till psykisk och fysisk 

komfort.  Sjuksköterskor anpassar varje möte och konversation efter individen. Undervis-

ning ser annorlunda ut beroende på familjernas bakgrund, emotionella stadium och karak-

tär. När sjuksköterskor är försiktiga, respektfulla och empatiska upplever de att patienter 
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och anhöriga blir mer mottagliga för diskussion och undervisning. Att skapa tillitsfulla pati-

entrelationer är viktigt för att patienter och de anhöriga ska känna sig trygga (Arbour & 

Wiegand, 2014; Borbasi et al., 2005; Iranmanesh et al., 2009; Razban et al., 2013). 

 

Integritet och önskningar 

Sjuksköterskor upplever att de arbetar på ett sätt så att patienternas integritet och mänskliga 

värde respekteras, under tiden fram till döden och även efter döden. Att respektera patien-

ters integritet ansågs vara viktigt (Borbasi et al., 2005;  McCallum & McConigley, 2013; Wal-

lerstedt & Andershed, 2007). Det exemplifieras bland annat genom att uppfylla patienters 

och anhörigas önskningar, låta patienten vara delaktiga i vården och planerandet av behand-

lingar (Borbasi, et al., 2005; Iranmanesh et al., 2009; Nordgren & Olsson, 2004; Razban et al., 

2013;  Wallerstedt & Andershed, 2007). Det kan också handla om att gå till affären för att 

handla öl och sedan ge det genom munsvabbar uppger en sjuksköterska i en intervju. Ge-

nom att förverkliga patientens önskningar kände sjuksköterskorna att de gav utmärkt pallia-

tiv vård, vilket gav de en fullbordande känsla (McCallum & McConigley, 2013). 

Många upplevde att de var patienternas “ombud/förmedlare”, vilket handlar om att stödja 

och språka för patientens önskningar. Det kan också handla om att föra patientens talan om 

livsuppehållande vård inför de anhöriga eller försäkra sig om att patienterna har tillräckligt 

med medicinsk smärtlindring (Arbour & Wiegand, 2014, Razban et al., 2013). Att arbeta med 

palliativ vård innebär många gånger att arbeta på ett flexibelt och otraditionellt sätt. Det 

handlar inte bara om att vårda den fysiska människan utan även föra ett samtal, lyssna ak-

tivt, ge uppmärksamhet och guida patienten - det involverar den sociala biten, spirituella. 

Många sköterskor underströk speciellt vikten av att lyssna aktivt, vilket innebar att de be-

hövde vara tysta och låta patienten tala. Sjuksköterskor upplevde att interaktionerna hade en 

helande effekt och att det var mycket uppskattat av patienterna. Det kan även innebära en 

förmåga att hantera människors negativa känslor, så som ångest. (Iranmanesh et al., 2009; 

Silva et al., 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). 
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Den emotionella processen  

Att reflektera över livet och döden 

Det är viktigt för sjuksköterskor att hålla sig till yrkesrollen. För att kunna ge professionell 

vård, måste sjuksköterskor lära sig att balansen mellan närhet och distans. Att behålla en typ 

av distans i omvårdnadsrelationer med patienter och familjer är svårt. 

Att arbeta med palliativ vård innebär att möta patienter med framskridet sjukdomsförlopp. 

Sjukdomen gör att patienternas utseende förändras  drastiskt. Denna transformation upple-

ver sjuksköterskor som obehagligt, och är något som sjuksköterskorna aldrig riktigt blir van 

vid. Att dagligen vistas bland människor som möter döden och som tvingas konfrontera de 

existentiella frågorna, gör att sjuksköterskor ställs emot sina egna ställningar kring döden 

(Johansson & Lindahl, 2011). 

“Get into existential questions, spiritual questions, where im very careful, where i do not real-

ly dare …. and i sometimes think … wonder what i will and think about when i’ll be lying 

there? Wonder what my thing will be … “ (Johansson & Lindahl, 2011, s.2038) 

 

Känslor som sympati och empati gör att sjuksköterskor kan sätta sig i patienter och anhöri-

gas situation. Vilket gör att sjuksköterskor reflekterar över sina egna ställnings taganden om 

livets mening och meningen med döden. Sådana tankar gör att de blir medvetna om hur 

skört livet är, vilket påverkar sjuksköterskor personliga liv bortom den professionella rollen. 

Att vårda patienter i livets slut kan göra en del sjuksköterskor obekväma eller avskräckta. 

Det är därför viktigt att hitta sig själv, både som person och som professionell sjuksköterska. 

När sjuksköterskor reflekterar över sin egen existens och accepterar döden som en del av 

livet, då det lättare att möta patienter och anhöriga med existentiella frågor (Johansson & 

Lindahl, 2011). Ho et al. (2010) visar att sjuksköterskor som diskuterar döden med sina pati-

enter har en mer positiv attityd till palliativ vård. 

 

Sjuksköterskors professionella utveckling baseras bland annat på den kunskap de samlar på 

sig under sin yrkesutövande tid inom palliativ vård. Sjuksköterskor upplever att det är en 

personlig och emotionell utveckling såväl som professionell (Iranmanesh, Häggström, Axels-

son och Sävenstedt, 2009).  
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Iranmanesh et al. (2009) visar att sjuksköterskor reflekterar över sina känslor, reaktioner och 

agerande i relation till sig själva, arbetskamrater och patienter. När sjuksköterskor får feed-

back från dessa relationer upplever dom en utveckling. Att prata om sina känslor och upple-

velser med arbetskamrater bidrar till professionell utvecklingen i arbetsgruppen. Det mins-

kar på stress och är emotionellt lättande att kunna säga ifrån när det blir för emotionellt på-

frestande. 

Sjuksköterskorna upplever att de omvärderar sitt eget värde, blir mer ödmjuk och utvecklar 

starkare självförtroende. De inser att jobba med palliativa patienter handlar om att acceptera 

och bli exponerad i svåra och emotionella situationer utan att försöka fly. Istället bör de be-

vara den professionella rollen och låta patienter och anhöriga få stöd även om de inte kan 

lätta på problemen. Sjuksköterskor lär sig att acceptera att de inte behöver ha ett svar på allt, 

utan fokuserar mer på frågor inom deras kompetens område. När sjuksköterskor lyckas med 

det, upplever de en tillfredställande känsla och en utvecklad självkänsla med starkare med-

veten känsla av jaget. (Iranmanesh et al., 2009; Nordgren & Olsson; 2004, Vejlgaard & Ad-

dington-Hall, 2005; Wallerstedt & Andershed, 2007).   

 

Känslan av att inte räcka till 

Det är flera känslor som tränger sig igenom den professionella rollen. Många sjuksköterskor 

beskriver att de känner sig otillräckliga när de inte kan ge allt det patienterna och familjerna 

behöver. Sådana känslor uppkommer hos de med hög ambition men med begränsade möj-

ligheter att ge den önskevärda vården. Sjuksköterskor upplever att patienter är krävande och 

en börda, vilket leder till trötthet och utmattning. När patienterna och de anhöriga istället 

visar uppskattning känner sjuksköterskors att de är tillfredställda med sin insats (Borbasi et 

al., 2005; Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2011; Wallerstedt & Andershed, 

2007). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Alla artiklar var skrivna på engelska. Under analysen översattes de väsentliga delarna till 

svenska. Detta gjordes noggrant men kan ha medfört en viss egen tolkning av författarna. En 
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svaghet med studien kan tyckas vara aningen breda resultatredovisningar under respektive 

tema, subtema. En styrka är dock att författarna haft olika förkunskaper och tolkat 

artiklarnas resultat olika, författarna har sedan diskuterat och på så sätt kommit fram till 

teman och deras innehåll. En annan svaghet kan vara att alla artiklar inte är av högsta 

vetenskapliga kvalité, dock är alla artiklar vetenskapligt granskade och utifrån dessa 

granskningar har de bedömts som lämpliga (vissa trots en lägre vetenskaplig kvalité). 

Resultatet är uppbyggt av både kvalitativa och kvantitativa artiklar, detta innebär att inte 

bara upplevelser och känslor ligger till grund för resultatet utan även konkret fakta. 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda pa-

tienter i livets slutskede på sjukhus. Huvudresultatet visar att sjuksköterskor upplever att 

det finns faktorer som främjar respektive hindrar möjligheten att ge en god palliativ vård. 

 

I resultatet framkommer det att god palliativ vård uppkommer när patienter och anhöriga 

accepterar sjuksköterskors närvaro och omvårdnad. Detta uppnås genom att sjuksköterskor 

kommunicerar i syfte till att skapa goda relationer och trygghet för patienter visar Mok och 

Chiu (2004), Luker, Austin, Caress och Hallett (2000). Detta är i linje med ICNs etiska kod för 

sjuksköterskor, som menar att sjuksköterskor bör ha en förmåga att skapa en dialog med 

patienter och anhöriga i syfte att göra parterna delaktiga i processen. Det framkommer i re-

sultatet att det kan uppstå komplikationer när de anhöriga är delaktiga i omvårdnadsproces-

sen, ett exempel är att patienter och anhöriga missförstår sin roll i beslutsfattandet. Det är de 

sakkunniga som beslutar kring omvårdnaden oavsett anhörigas vilja (Florin, 2007) Vår tolk-

ning av är att goda relationer mellan sjuksköterskor och patienter underlättar för sjukskö-

terskor att ge patienter god vård. Goda relationer uppkommer då sjuksköterskor bemöter 

patienter och anhörigas behov med ärlig- och öppenhet; dessa möten leder till att sjukskö-

terskor kan komma patienter och familjer på djupet, in i den innersta krets. Först när sjuk-

sköterskor befinner sig i den innersta kretsen kan god palliativ vård utföras och möjligen 

lösa motsättningar gällande vem som är beslutsfattare.  

 

I resultat framkommer att ett gott samarbete mellan olika yrkeskategorier upplevs främja 

relationer och i sin tur sjuksköterskans möjlighet att ge en god palliativ vård. Ett led i detta 

Kommentar [KH1]: referens saknas 
(2012) 
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är att sjuksköterskor som finner stöd hos kollegor upplever den palliativa vården som 

mindre påfrestande. Trots detta uppstår konflikter mellan kollegor, vilket grundar sig ofta i 

prestige och meningsskiljaktigheter om vårdens mål exempelvis om den ska vara kurativ 

eller palliativ (Brown & Vaughan, 2013; Kruse et al., 2008; Ranse, Yates & Coyer, 2012). 

Ovanstående framgår även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, som menar att sjuksköters-

kor ska vara medvetna om och utveckla strategier för gott samarbete mellan yrkesgrupper 

men att det lätt uppstår motsättningar. Vi tolkar att ett gott teamwork kan vara tillfredstäl-

lande eller frustrerande. Enighet kring prioriteringar, möjligheten att ta del av kollegors kun-

skap kan leda till en känsla av tillfredställelse. Frustration är relativt vanligt, vilket vi anser 

bero på att de olika professionerna har olika strategier för att uppnå det gemensamma målet; 

god vård vid livets slutskede. Vi anser att risken för konflikter ökar vid otydliga riktlinjer 

”vem som gör vad” och vilket beslut som är det rätta. Oenigheter kring beslut kan vara ett 

tecken på att det råder delade meningar kring vilka åtgärder som ska prioriteras för att 

uppnå det gemensamma målet, vilket vi upplever beror på dålig hänsyn till varandras yr-

kesutövning. 

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor upplever brist på tid och resurser, vilket på-

verkar den palliativa vården vilket stärks av Florin (2007).  Resursbristen påverkar exempel-

vis den vårdmiljö som patienter och anhöriga vistas i. Ranse et al. (2012) visar att vårdmiljön 

ska främja familjär atmosfär och underlätta för familjer att vistas på sjukhuset. Vi menar att 

ICNs etiska inte alltid uppnås då sjuksköterskors möjlighet att främja en god arbetsmiljö 

påverkas negativt av bristande resurser. 

 

Tidsbristen gör att sjuksköterskor ständigt måste prioritera och värdera vilka arbetsgifter 

som ska utföras först. Vi anser att detta leder till att vissa arbetsuppgifter kommer i andra-

hand vilket påverkar sjuksköterskors möjligheter att uppfylla patienters behov av god vård. 

Sjuksköterskor har ofta en hög ambition i sin yrkesutövning, vilket vi tror i kombination med 

tidsbrist kan leda till besvikelser alternativt att sjuksköterskor arbetar ännu hårdare för att 

hinna med allt. Detta tror vi kan leda till utbrändhet som i sin tur påverkar sjuksköterskor, 

organisationen och patienter. 
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Resultatet visar att sjuksköterskor upplever att dess ansvarsområde handlar om att lindra 

psykisk och fysisk smärta. Det handlar även om att koordinera insatser från andra yrkes-

grupper samt informera och undervisa patienter respektive anhöriga. Vi menar att sjukskö-

terskors roll är att vara ett emotionellt stöd för kollegor, patienter och anhöriga. Detta över-

ensstämmer med Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(2005) som bekräftar att patienters behov ska uppfyllas och i en säker och trygg miljö. Det 

tycks finnas formella och informella arbetsuppgifter i sjuksköterskans yrke. De formella ar-

betsuppgifter innebär smärtlindring och andra uppgifter som är självklara inom vården. Sen 

finns det informella arbetsuppgifter, att uppfylla behov/önskningar - vad de informella ar-

betsuppgifterna innebär är väldigt otydligt enligt oss. Vi tror att otydligheten kan leda till att 

sjuksköterskor tar på sig för stort ansvar som i sin tur leder till utmattning. 

 

Resultatet visar att samtal upplevs vara effektivt för att informera, tydliggöra och förbereda 

patienter och anhöriga för vården i livets slutskede. Detta stärks av Brown och Vaughan 

(2013) samt Kruse et al. (2008). Att informera patienter och ge dem möjlighet att motta eller 

neka vård är i enighet med ICNs etiska kod för sjuksköterskor. Vidare menar ICN att sjuk-

sköterskor ska arbeta för att främja patientsäkerhet vilket god kommunikation ger. Vi menar 

att genom kommunikation delges patienter och sjuksköterskor den information som krävs 

för att upprätthålla patientsäkerhet. 

 

I enighet med WHOs definition av palliativ vård ska sjuksköterskan tillgodose patientens 

fysiska, psykosociala och andliga behov. Vi upplever att arbeta utifrån WHO:s definition av 

palliativ vård innebär i tillägg till medicinsk vård god kommunikation för att kunna tillgo-

dose dessa behov. 

 

I resultatet framkommer att sjuksköterskor upplever bristande kunskap om palliativ vård 

och att undervisning om palliativ vård i sjuksköterskeutbildningen är bristfällig. Detta stärks 

av Kruse et al. (2008) som visar att sjuksköterskor upplever bristande kunskap gällande de 

känslor de upplever vid palliativ vård, samt hur de ska ge emotionellt stöd till patienter och 

anhöriga.  Vi menar att kunskapsnivån kan påverka sjuksköterskors attityder till palliativ 

vård. Sjuksköterskans behov av palliativ kunskap bör tillgodoses, som ett led i att främja en 
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god vård vid livet slut. Denna kunskap kan sjuksköterskan förvärva under sin utbildning 

eller under sitt arbetsliv. Resultatet visar att sjuksköterskor tenderar att uppleva sina person-

liga egenskaper såväl som sitt yrkesmässiga kunnande otillräckligt för att ge en god palliativ 

vård. Genom att reflektera och vara medveten om sin arbetsroll kan sjuksköterskor lära sig 

att inte ta saker personligt. Detta speglar den utmaning palliativ vård är, vilket vi anser krä-

ver stora mentala resurser som tålamod. 

 

Resultatet visar att empatin för patienter påverka sjuksköterskors känslor. Vi tolkar det som 

att sjuksköterskor måste hitta en måttlig empatisk förmåga för att uppfylla sitt 

ansvarsområde och samtidigt må bra. Vidare tolkar vi att sjuksköterskor som kan vara 

empatiska och samtidigt kan göra måttliga avgränsningar mellan den personliga och 

professionella rollen, får en bättre upplevelse av palliativ vård. Detta kan leda till att den 

palliativa vården upplevs vara mindre påfrestande. Dock kan en felaktig avgränsning leda till 

försämrade relationer med patienter och anhöriga på grund av bristande empati som i sin tur 

kan leda till otrygghet. 

 

Slutsats 

Det finns behov av vidare forskning på hur vården bör utformas för att sjuksköterskor ska 

uppleva den palliativa vården som mindre påfrestande. Att förbättra samarbetet och förstå-

elsen mellan de olika yrkesgrupperna inom den palliativa vården kan bidra till en mer posi-

tiv upplevelse av vården.  Ett nära samarbete mellan sjuksköterskor och arbetsgivare är för-

delaktigt då detta kan leda till att arbetsgivarna blir medvetna om de brister som finns i den 

palliativa vården och sjuksköterskors upplevelser till följd av dessa. Det i sin tur kan bidra 

till bättre beslut av resursfördelning, så som att ge mer tid till sjuksköterskor och bättre 

vårdmiljö.  

Arbetet med denna litteraturöversikt har gett oss fördjupad kunskap och förståelse om sjuk-

sköterskors upplevelse av palliativ vård. Vi kan förhoppningsvis öka medvetenheten hos 

arbetsgivare och beslutsfattare i vården; i syfte att förbättra den palliativa vården genom att 

förstå sjuksköterskors upplevelse. Eftersom sjuksköterskor uttrycker att de behöver mer 

kunskap om den palliativa vården och om hur man ska bemöta patienter anser vi att hand-

leding på arbetsplats och fortbildning är relevant och välbehövligt. 
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