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Abstrakt 

Bakgrund: Den palliativa vårdens främsta mål är att förbättra livskvalitén och lindra lidandet 

för patienten och anhöriga i livets slut. Sjuksköterskan har en betydande roll i den palliativa 

omvårdnaden vilket också resulterar i krav och utmaningar i vårdandet. Eriksson beskriver att 

det krävs både god vilja och kunskap för att utöva en vård av hög kvalitet. Syfte: 

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och hantering av hinder 

vid vård av vuxna patienter i den palliativa vården. Metod: Resultatet är byggt på 13 

vetenskapliga artiklar av kvalitativ design samt 3 artiklar av kvantitativ design som alla 

granskats enligt mall från SBU. Resultatet: Omfattas av 3 kategorier följt av 7 

underkategorier som belyser sjuksköterskornas upplevda hinder och svårigheter samt hur 

dessa kunde hanteras. Sjuksköterskorna i den palliativa vården beskrev en ständig strävan för 

att öka vårdkvaliteten och lindra lidande för alla involverade. Stress, brist på kompetens och 

tid var skäl till att sjuksköterskorna tog avstånd från patienterna och de närstående. 

Diskussion: Brist på kompetens uppmärksammade betydelsen av fortlöpande utbildning för 

att hantera arbetet och lättare bevara en balans mellan att vara professionell och personligt 

delaktig. Vidare belystes relevansen av att sjuksköterskan har ett holistiskt synsätt och 

professionellt förhållningssätt för att främja en god vårdrelation. Slutsats: För att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god vård i livets slut behövs kunskap, stöd och tid.  

 

 

Nyckelord: Hantering, hinder, palliativ vård, sjuksköterskans perspektiv, vårdrelation.  
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”Du betyder något därför att du är DU. 

Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv 

och vi ska göra allt vi kan för att inte bara hjälpa  

dig att dö i frid utan leva tills du dör” 
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Inledning 

Då döden är en ofrånkomlig del av livet bör den inte ses som ett misslyckande vilket 

sjukvården stundtals tenderar den att framstå som. Istället bör döendeprocessen synliggöras 

som en tung men naturlig livsprocess (Ternestedt, 2013). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1982:763) 2a § ska all vård vara av god kvalitet, tillgodose patientens trygghetsbehov och 

värna om respekt för självbestämmande och integritet. Eftersom den palliativa vården är 

komplext och kräver specifika kunskaper enligt Thórarinsdóttir & Kristjánsson (2014) lyfts 

motivationen till att studera ämnet.  

Bakgrund 

Världshälsoorganisationen (WHO) definierar palliativ vård som ett grundläggande 

förhållningssätt och som en specialitet vars främsta mål är att förbättra livskvaliteten för 

patienten och anhöriga i vård vid livets slut. Den kurativa vården övergår till palliativ vård när 

bot för sjukdomen inte längre finns. Målsättningen för den palliativa vården är att i allra 

högsta grad lindra och underlätta för den svårt sjuke patienten. Fokus och eftersträvan ligger 

vid att ständigt verka utifrån ett holistiskt synsätt för att lindra smärta och för olika 

dimensioner av fysiska, psykosociala och andliga symtom hos patienten 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2015). Den palliativa vården utgörs av fyra hörnstenar 

vilka benämns som symtomlindring, kommunikation, professionellt teamarbete och en 

stödjande närståenderelation. Vidare omfattar symtomlindring inte bara de fysiska symtomen 

utan innefattar även det psykiska och existentiella måendet. Kommunikationen är betydande 

för både relationen och för de övriga hörnstenarnas betydande funktion. Ett välfungerande 

teamarbete utgörs av att alla delaktiga yrkesprofessioner utövar sina kompetenser utifrån 

gemensamt utsatta mål. I den palliativa vården bör patienten tillsammans med sina närstående 

ses som en helhet vilket omfattar den fjärde hörnstenen som är närståendestöd. 

Närståendestöd syftar till att verka stödjande, bringa trygghet samt lindra både psykisk och 

fysisk börda för närstående till den döende patienten (Strang, 2012). Den palliativa vården ska 

enligt Socialstyrelsen (2013) erbjudas alla oavsett sjukdom samt kan utövas på olika 

vårdinstanser som på vårdavdelning, i hemmet, inom primärvården eller i särskilda boenden. 

Dessa vårdinstanser kan ändras och anpassas utifrån patientens sjukdomsförlopp och behov.  

 

Begreppet livskvalitet ligger i nära relation med palliativ vård och beskrivs som en enskild 

och subjektiv upplevelse över individens helhetstillstånd. Hälsorelaterad livskvalitet benämns 
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ofta i sjukvårdssammanhang och är förknippat med patientens symtombild, biverkningar och 

innefattar den fysiska, psykiska och sociala funktionen (Petersson & Strang, 2012). 

Existentiell smärta kan skapas i livets slut hos patienten och innefattar känslor av orättvisa, 

svåra tankar på livet samt död och mening. Utöver den existentiella smärtan beskrivs också 

den sociala smärtan som utgörs av patientens oro och smärta över att förhålla sig till förlusten 

av sina närstående. Smärtorna fordrar en holistisk medvetenhet hos sjuksköterskan samt 

lindras av stöd och behållet självbestämmande (Henoch, 2013).  

 

Tidigare forskning påvisar att patientens egen kontroll och hantering över symtomen är en 

viktig komponent i döendeprocessen. Faktorer som brist på nödvändiga mediciner och 

resurser, misslyckande relationer mellan vårdpersonal och brist på teamarbete var signifikanta 

faktorer för en sämre vård (Griggs, 2010). Palliativ vård ska fokusera både för patienten och 

närståendes mående och faktorer som har visat sig vara betydelsefulla och som närstående 

värderar högt är trygghet, tillgänglighet och kompetens gällande symtomkontroll och 

smärtlindring (Milberg, 2012). Enligt närstående är det betydelsefullt med emotionellt och 

praktiskt stöd och att om möjligt få tid i avskildhet med patienten samt att vårdpersonal är 

närvarande och tar sig tid att lyssna (Efstathiou & Clifford, 2011).  

 

Sjuksköterskeprofessionen beskrivs enligt en specifikt utformad kod av ICN (International 

Council of Nurses) med fyra huvudsakliga ansvarsområden vilka är att främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande. Yrket ska utövas utifrån principer 

om mänskliga rättigheter med respekt, värdighet och rätten till liv som grund. För att utöva en 

patientsäker omvårdnad måste sjuksköterskan ha relevant kunskap och förståelse samt 

professionella färdigheter, förmågor och ett väl tillämpat förhållningssätt (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Den palliativa vården är komplex och kräver kunskap för att på 

bästa sätt tillgodose behovet hos både patienten och anhöriga samt en beslutsfattningsförmåga 

baserad på meningsfulla grunder. Sjuksköterskan behöver kunna se den enskilde patientens 

behov och identifiera varje individs styrka till att fatta beslut men även att se när patientens 

förmåga och styrka till beslutsfattande inte längre existerar (Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 

2014). Att vårda palliativa patienter kräver allmänna omvårdnadskunskaper samt specifik 

palliativ kunskap. Skapandet av en god förtroendefylld vårdrelation och förmåga att kunna 

balansera närhet med gränssättning är av särskilt stor vikt (Friedrichsen, 2012). Patienter och 

anhöriga är eniga om att de viktigaste egenskaperna hos sjuksköterskan i palliativ vård är 

egenskaper som vänlighet, värme, medkänsla och ärlighet (Johnston & Smith, 2006).   
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Lindra lidandet är aktuellt i sjuksköterskans ansvarsområde och i den palliativa vården och 

beskrivs som en individs känsla av att förlora kontroll och upplevelse av hot eller kränkning. 

Patientens lidande måste först bekräftas innan det kan lindras och det krävs närvaro och 

tillgänglighet från sjuksköterskan för att patienten ska få förståelse för sin situation. Att 

uppleva hopp är ett grundläggande behov och definieras som upplevelse av mening och 

känsla av fortsatta möjligheter. Under svåra förhållanden som vid sjukdom och smärta kan 

känslor av uppgivenhet och hopplöshet uppstå, därför bör sjuksköterskan stödja patientens 

upplevelse av hopp oavsett vilken fas patienten befinner sig i (Svensk sjuksköterskeförening, 

2014).  

 

Enligt Erikssons (2000) omvårdnadsteori beskrivs vårdandet utifrån tre grundläggande 

begrepp vilka är människan, hälsan och vården. Vårdbegreppet omfattar de åtgärder som 

fokuserar på individen och dess miljö för att främja hälsa. Teorin betonar betydelsen av en 

öppen och förtroendefull relation mellan den som utövar och den som tar emot vården och att 

omvårdnadsutövandet görs med helhetssyn för människan. Att vårda är att dela och förutsätter 

delaktig och närhet i vårdrelationen för att förståelse ska kunna skapas. Eriksson benämner 

begreppet livsutrymme och beskriver detta som människans totala psykiska, fysiska och 

andliga utrymme vilka utgör gränserna för individens kapacitet och upplevda hälsa. Vidare 

beskrivs vårdandet som otillräckligt om det inte leder till kroppsligt välbefinnande, tillit, 

tillfredsställelse eller utveckling mot en högre nivå. Eriksson menar att omvårdnad bör 

utarbetas för att tillgodose patientens grundläggande behov med hänsyn till individen samt till 

de anhörigas svåra situation. Vårdutövandet innebär även att lindra lidande vilket utgörs av att 

patienten känner sig väl bemött, bekräftad och förstådd samt att vården som ges innefattar 

värdighet. Eriksson förklarar vårdandets etiska grund som vårdgivarens grundläggande 

förståelse, personliga övertygelse och förpliktelse att förverkliga en vård baserad på godhet 

och omtanke. Det är även av betydelse att vårdgivaren har en förståelse och insikt i den unika 

vårdsituationen, detta är en förutsättning för att utöva engagerade vårdhandlingar. Eriksson 

(2000) för viss kritik mot rådande praxis inom omvårdnaden och menar att för stort fokus 

ligger vid modern teknologi medan vårdandets konst och ursprungliga ide om den varma, 

mjuka och goda utövande omsorgen delvis har glömts bort.  
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Problemformulering  

Tidigare forskning som är beskrivet i bakgrunden påvisar att brister i att identifiera symtom, 

svagheter i kommunikationen, bristande planering och svagt teamarbetet orsakar onödigt 

lidande för den svårt sjuke patienten och dennes anhöriga som redan befinner sig i en mycket 

svår livssituation. Därmed belyses relevansen av att beskriva sjuksköterskans hinder och 

hantering inom valt område samt vilka faktorer som är betydande för en fullgod vård. 

Sjuksköterskan har en mycket viktig och ledande roll i den palliativa omvårdnaden. Denna 

ibland svåra roll kan upplevas som tyngande och kraven för att uppnå innefattande 

kompetensbeskrivning kan för sjuksköterskan upplevas som svåra. Detta belyser betydelsen 

till att beskriva sjuksköterskans egna upplevelser i mötet med den palliativa vården. Genom 

att uppmärksamma och lyfta hinder och hantering i den palliativa omvårdnaden kan 

svårigheter inom ämnet urskiljas och utifrån det kan åtgärder utarbetas. 

 

Syfte  

Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och hantering av 

hinder vid vård av vuxna patienter i den palliativa vården. 

Metod 

Design 
En litteraturöversikt syftar till att systematiskt beskriva kunskap som finns inom ett 

omvårdnadsområde och bygger på vetenskapliga artiklar av såväl kvalitativ som kvantitativ 

design. En litteraturöversikt kan upplysa om problem i omvårdnadsarbete men även sprida 

kunskap till det praktiska arbetet (Friberg, 2012). Studien genomfördes för att få en djupare 

kunskap om det valda fenomenet med syfte att verka vägledande i sjuksköterskans arbete med 

palliativ vård.  

Urvalskriterier 

Vetenskapliga artiklar som inkluderades var primärkällor skrivna på engelska och gjorda 

utifrån sjuksköterskans perspektiv inom den palliativa vården på hospice, sjukhus och 

hemsjukvård samt vara publicerade mellan år 2000-2015. Artiklar som exkluderades från 

litteraturstudien var studier gjorde enbart ur ett distriktssköterskeperspektiv samt där 

patientgruppen var under 20 år. Ett medvetet val gjordes att inkludera artiklar från hela 

världen samt alla patienter i palliativt skede oavsett specifik diagnos.  
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Litteratursökning  

Sökord formulerades och kombinerades för att passa syftet och resulterade i 7 lämpliga 

sökord: barriers, palliative care, nurse- patient relation, nursing, qualitative, nurse 

perceptions och nurses role. Översikt av sökningar redovisas i Tabell 1. MeSH-termerna 

[palliative care, qualitative] användes i PubMed för att garantera att sökordens definition var 

lämpliga. “AND” användes i databassökningarna för att göra sökningarna bredare för att få ett 

relevant och önskvärt resultat. Som start för litteraturstudien gjordes sökningar i databaserna 

Cinahl och PubMed för att få tillfredsställande data som ansågs vara passande. Val av 

databaser baserades lämplighet utifrån valt ämne i och med att de grundar sig i vetenskaplig 

forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Datum Databas Sökord  Avgränsningar Antal 

träffar 
Urval 

1 
Urval 

2 
Urval 

3 

150122 PubMed Palliative care* AND barriers 
AND nursing 

- 325 15 9 6 

150120 

 

 
 

PubMed  Nurse-patient relation AND 

palliative care  

- 649 42 

 

12 

 

8 

 

 

150121 Cinahl Palliative care AND 
qualitative AND nurses role  

- 151 12 6 3 

150120 

 

PubMed Palliative care* AND nurse-

patient relation AND 

qualitative* 
 

- 104 10 7 5 

150121 
 

PubMed Palliative care* AND nurse 
perceptions AND nurse-

patient relation 

- 48 8 6 4 

MeSH- termer* 

Urval 1 - Lästa abstrakt. 

Urval 2 - Läst hela artikelar. 

Urval 3 - Artikel för granskning. 
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Urval och granskning  

Insamling av material gjordes i ett första steg för att få en översiktsbild av det valda 

ämnesområde samt för att se studiernas design, vilka deltagare som representerades samt 

tillgängligheten av vetenskapliga artiklar. Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011) ska en 

sökning av information av specifikt ämnesområde kompletteras med en manuell sökning. 

Detta har gjorts genom sökningar i referenslistor och har resulterat i en medhavd artikel. 16 

artiklar valdes slutligen ut för att ingå i litteraturstudiens resultat, var av 13 kvalitativa och 3 

kvantitativa. Enligt Forsberg och Wengström (2013) syftar studier med kvalitativ ansats till att 

tolka och skapa förståelse för upplevelser och erfarenheter, därför är merparten av valda 

artiklar av kvalitativ ansats eftersom det lämpar sig bäst till valt syfte. Artiklar som 

inkluderats har analyserats och granskats enligt Fribergs (2012) metod för analys av 

kvalitativa studier samt kvalitetsutvärderingmall för kvantitativa studier med deskriptiv design 

(Forsberg & Wengström, 2003).  

 

Analys 

Innan analysering och granskning av data genomfördes så diskuterades förförståelsen till valt 

ämne för att inte påverka resultatet med eventuella personliga uppfattningar. Samtliga artiklar 

lästes noggrant igenom flera gånger för att säkerställa en god förståelse för innehållet enligt 

Friberg (2012). När en större förståelse för artiklarnas innehåll skapats så identifierades 

likheter och skillnader i materialet som ett första steg i en induktiv analysprocess. Centrala 

delar i studiernas resultat identifierades och markerades med markeringspenna. Därefter 

skapades meningsenheter vilket enligt Lundman & Hällgren-Graneheim (2012) är 

meningsbärande delar av texten. Utifrån dessa meningsenheter gjordes en kondensering för att 

reducera textmängden utan att ta bort något väsentligt. I nästa steg togs dessa delar ut, 

översattes från engelska till svenska och skrevs ner i ett elektroniskt dokument. Samtliga delar 

numrerades för att kunna återföras till rätt artikel. Vidare resonerades det kring materialet i 

relation till syfte och problemformulering för att säkerställa lämpligheten. En process i att 

forma kategorier och underkategorier påbörjades och startades initialt med att skapa breda 

kategorier för att sedan mynna ut i slutgiltiga kategorier och underkategorier. Samtliga 

medtagna artiklars titel, syfte, metod, huvudresultat samt kvalitetsgrad finns redovisad i en 

artikelöversikt (Bilaga 1). Nedan följer ett exempel för att ytterligare förtydliga 

tillvägasgångssättet vid processen från meningsenhet till slutgiltig kategori. 
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Exempel på analysprocess.  

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Han hade försökte berätta att 

han var döende, men läkarna 

ville inte acceptera verkade 

fortsatt hoppfulla   

Läkarna lyssnar inte 

på patienten och är 

för optimistiska  

Motsättande 

perspektiv  

Hinder i sjuksköterskans 

relation till andra 

yrkesprofessioner  

Relationer i 

vården 

 

Etiskt ställningstagande 

Enligt Sandman och Kjellström (2013) är etiken inom forskningen en viktig komponent och 

existerar för att skydda människors grundläggande värde samt deras befogenheter. Etiken 

inom forskningen beskrivs som en del för att skydda människorna som medverkar i studien. 

Av utvalda artiklar var samtliga etiskt granskade och godkända av etisk kommitté med 

undantag för fem stycken som helt saknade etiskt resonemang.  

Resultat 

Resultatet presenteras ur sjuksköterskans perspektiv under tre kategorier följt av sju 

underkategorier. Utifrån dessa kategorier beskrivs generellt upplevda hinder och svårigheter i 

sjuksköterskans yrkesutövning samt hur dessa hanteras. De medhavda artiklarna har ursprung 

från följande länder: Sverige, Nederländerna, USA, Skottland, England, Taiwan, Kina, 

Brasilien samt Kanada. 

 

Kategori Underkategori 

Hinder i sjuksköterskerollen – Kommunikativa hinder 

– Kompetensbrist 

Relationer i vården  – Hinder i relationen till andra yrkesgrupper 

– Hinder i sjuksköterska-patient relation 

– Hinder i sjuksköterskans relation till anhöriga 

Sjuksköterskans hantering – Hantera arbetsuppgifter 

– Hantera egna känslor 

 



8 

 

Hinder i sjuksköterskerollen 

Kommunikativa hinder 

Kommunikation är både ett grundläggande verktyg och en del i yrkesutövandet för att 

möjliggöra en god palliativ vård. En god kommunikation ger utrymme att se och behandla 

patienten inte bara som en sjuk individ i behov av vård utan som en unik människa med 

individuella behov, känslor och tankar. Den icke ordbaserade kommunikationen omfattas av 

sjuksköterskans kroppshållning, blick, sätt att beröra patienten samt hur närvaro och 

engagemang visas. I vissa svåra stunder kan tystnad, närvaro och empati vara en större hjälp 

och lämpligare än att använda ord för att kommunicera. Patienten kan uppskatta en tyst 

närvaro i svåra stunder då ord inte ger mening. Det är viktigt att sjuksköterskan hos 

medvetslösa eller svårkontaktade patienter kommer ihåg att hörseln och förmåga att lyssna 

sannolikt finns kvar (Araujo & Silva, 2004).  

Föra samtal om det existentiella är en aspekt som sjuksköterskan kan uppleva som svårt att 

hantera och fodrar ett stort mod för att skapa en miljö samt en trygg relation som bjuder in till 

att samtala om svåra frågor. Brist på mod att stanna kvar i obekväma situationer och att inte 

vara närvarande i samtalet är komponenter som försvårar existentiella samtal. Brist på 

kunskap och övning i att samtala om svåra frågor bidrar till oro och ökad risk för utbrändhet 

hos sjuksköterskorna (Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin-Johansson, 2014). En 

betydelsefull del hos sjuksköterskan är att få känna sig förstådd och att patienten tar till sig 

korrekt information. Om sjuksköterskan inte upplever sig ha kunskap eller är oförberedd för 

att förmedla information kan det resultera i ett undvikande av patient och anhöriga (Araujo & 

Silva, 2004). Att använda ett begripligt språk anpassat för att patient och anhöriga ska förstå 

är relevant för en fungerande kommunikation. Viss stress kan skapas utifrån en ärlig 

kommunikation där förhållandena är bekymmersamma men är ändå en viktig egenskap hos 

sjuksköterskan för att patienten ska bli medveten om sin diagnos (Griggs, 2010; Pavlish & 

Ceronsky, 2009). Sjuksköterskor beskriver en oro för att patienten ska få otillräcklig eller 

otydlig information vid samtal med läkare. Sjuksköterskan kan då känna ansvar över att 

förtydliga eller förklara det som läkaren misslyckats med (Peterson et al., 2010).   

Kompetensbrist 

 

I den palliativa vården beskrivs utmaningar, stress och svårigheter som sjuksköterskan möter i 

sitt yrkesutövande och det beskrivs som en komplicerad process som innefattar negativa 

föreställningarna om arbetsbördan (Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskor uttrycker en oro för 
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vårdandet av den döende patienten både med tanke på personliga känslor men även till följd 

av tidspress och tvivel på egen kapacitet av att utföra arbetet. Rädsla för att inte ha tillräckligt 

med kompetens beskrivs som en återkommande orosfaktor och ängslan för att detta ska 

orsaka kommunikationssvårigheter med både patienten och med anhöriga. Vidare upplever 

sjuksköterskan att kompetensbrist orsakar svårigheter i att fatta beslut, rädsla för att inte vara 

kapabel att trösta samt rädsla för att bli för personligt involverad i patienten (Peterson et al., 

2010). Om sjuksköterskan upplever sig otillräcklig kan det framkalla känslor av hopplöshet 

och stress i yrket (Thompson, McClement & Daeninck, 2006). Låg självkänsla beskrivs som 

en bidragande aspekt till att sjuksköterskor inte närvarar vid smärtsamma och svåra ögonblick 

och resulterar i ett undvikande och en växande svårighet att hantera dessa situationer. En svag 

självkänsla kan också göra det svårare att hålla balans mellan att vara professionell och 

samtidigt kvarhålla närhet till patient och närstående (Iranmanesh, Häggström, Axelsson & 

Sävenstedt, 2009). Det ingår i sjuksköterskans kompetens att kunna lyssna till patienten för att 

kunna identifiera det emotionella tillståndet hos patienten. Kompetensen är en grundläggande 

del i sjuksköterskans arbete och fortlöpande utbildning belyses med hög relevans (Johnston & 

Smith, 2006). Beckstrand, Collette, Callister & Luthy (2012) beskriver relevansen av 

omvårdnadsträning och utbildning samt att bristfällighet i dessa områden resulterar i att 

sjuksköterskans arbete försämras.  

Relationer i vården  

Hinder i relationen till andra yrkesprofessioner 

 

En viktig aspekt för utövandet av god vård är att enighet om patientens diagnos mellan läkare 

och sjuksköterska råder (Pavlish & Ceronsky, 2009). Brist på gemensamma värderingar och 

mål kan upplevas stressande för sjuksköterskan. Stress kan också framkallas av att brist på 

ömsesidig tillit vilket även påverkar arbetesklimatet negativt samt kan försvåra 

beslutsfattningar. Brist på tid att tillsammans med läkare reflektera och diskutera 

vårdrelaterade problem kan orsaka känslor av frustration hos sjuksköterskan (Iranmanesh et 

al., 2009). Att se patienten från samma perspektiv beskrivs som en utmaning och detta särskilt 

när det sker en fokusändring från kurativ till palliativ vård. Sjuksköterskan beskriver känslor 

av frustration i sin yrkesutövning när de på läkarens ordination fortsätter att utöva behandling 

med svåra biverkningar som följd när sjuksköterskan själv skulle föredra en palliativ vård till 

patientens fördel. Om läkaren saknar utbildning och inte är insatt i rådande principer om 

palliativ vård kan det medföra att sjuksköterskan upplever sig oförstådd, hjälplös samt kan 
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försvåra symtomhanteringen (Thompson et al., 2006). Ömsesidig tillgänglighet och respons 

inbringar trygghet och är en relevant aspekt för både läkare och sjuksköterska (Griggs, 2010). 

Hinder i sjuksköterska- patient relation 

 

En god relation fodras mellan sjuksköterska och patient och baseras på förtroende, tillit och 

närvaro vilket ger både patient och sjuksköterskan kraft i det svåra samt skapar en fridfull 

känsla. Att vårda individuellt, ta hänsyn till patientens egna val samt uppfylla patientens 

behov är relevant för en god relation tillsammans med ett holistiskt vårdande (Mok & Chiu, 

2004). Hinder för att uppfylla patientens individuella behov kan utgöras av att sjuksköterskan 

inte är närvarande eller har övervägande fokus på arbetsuppgiften framför patienten som 

människa (Pavlish & Ceronsky, 2009). Brist på förtroende, tillit och delaktighet till patienten 

verkar bidragande till försämrade vårdrelationer samt försvagar förutsättningarna att hantera 

smärta och symtom (Iranmanesh et al., 2009). För att stärka relationen är det viktigt att 

sjuksköterskan tar initiativ till samtal om svåra och känsliga frågor men samtidigt är aktsam 

och ger patienten utrymme till att utrycka sig (Mok & Chiu, 2004). Stundtals upplever 

sjuksköterskor det som svårt att hålla balans mellan en professionell vårdrelation utan att bli 

för personligt involverad i patienten. Det är därför viktigt att kunna ta avstånd från patienten 

om så krävs samt att kunna ta hjälp av en annan sjuksköterska som avlastning (Johansson & 

Lindahl, 2012). För en god relation är det viktigt att inte bära patientens känslor personligen 

och vid tillstånd av ilska är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att se bakom patientens 

ord och klagomål (Strang et al., 2014). Även om arbetsbördan är tung är det betydelsefullt att 

sjuksköterskan vidhåller fokus vid varje enskild patient (Johnston & Smith, 2006).  

Hinder i sjuksköterskans relation till anhöriga 

 

Den palliativa vården innefattar patienten och närstående som en helhet och det är viktigt att 

visa omtanke för de närståendes situation och mående. Detta innefattar även att verka för 

gemensamma lösningar för patienten och förbereda familjen inför patientens bortgång 

(Johansson & Lindahl, 2012; Iranmanesh et al., 2009). Brist på tid, förståelse och omtanke 

beskrivs som hinder för att de anhöriga ska kunna uppleva stöd från sjuksköterskan. 

Sjuksköterskan behöver i konflikt mellan patient och närstående rörande behandlingsval vara 

förklarande, lyhörd och verka för en gemensam lösning (Peterson et al., 2010). Thompson et 

al., (2006) beskriver att ett hinder i relationen mellan sjuksköterska och närstående är att 

sjuksköterskan inte är bekväm med sig själv i svåra situationer eller saknar erfarenhet samt 

egna värderingar om död och döende. Beckstrand et al. (2012) redogör för ytterligare hinder 
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vilket är anhöriga som ständigt kontakar sjuksköterskan om sina funderingar istället för att 

prata med övriga familjemedlemar. Detta kan skapa stress hos sjuksköterskan och kan 

upplevas som störande.  

 

Om familjen till den döende patienten inte accepterar tillstånd och prognos kan svårigheter 

uppstå i kommunikationen och sjuksköterskan kan uppleva det svårt att föra en öppen och 

ärlig dialog (Thompson et al., 2006). Att hantera alltför optimistiska, ångestfyllda eller arga 

närstående beskrivs som ett hinder och en utmaning i sjuksköterskans relation till närstående. 

Att sjuksköterskan förklarar orsaken till patientens symtom samt undervisar de oroliga 

närstående hur de kan förhålla sig till den döende kan främja relationen. Sjuksköterskan 

behöver också känna av och ge utrymme för de närståendes behov att vara ensam med den 

döende patienten (Beckstrand, Moore, Callister & Bond, 2009). 

Sjuksköterskans hantering 

Hantera arbetsuppgifter 

 

I sitt arbete kan sjuksköterskan använda sig av olika resurser, verktyg och tekniker som 

främjar hanterandet av yrkesutövandet. Utarbetade hanteringssätt i samtal med patient och 

anhöriga påvisar att hinder lättare kan övervinnas. Ett underlättande verktyg är förberedelser, 

insamling och spridning av relevant information till de involverade. Sjuksköterskan kan 

använda sig av distraheringsmetoder för att hantera och minska bördan av svåra tankar, 

däribland har humor och skratt på arbetsplatsen beskrivits som fungerande för att få vila från 

det svåra. Erfarenhet främjar ett bättre förhållningssätt till att ta hand och förstå de döende 

patienternas behov (Boyd, Merkh, Rutledge & Randall, 2011; Hopkinson, Hallett & Luker, 

2005). Livsstilsstrategier beskrivs som betydelsefullt för att motverka sjuksköterskans fysiska, 

känslomässiga och andliga stress. Dessa strategier består av hälsosam mat, god sömn, 

regelbunden motion samt att delta i avkopplande aktiviteter (Wu & Volker, 2009). 

Sjuksköterskan beskriver att det oavsett prognos ändå går att öka patientens välbefinnande 

genom att upprätthålla en fridfull miljö där utrymme ges för återhämtning och lugn. Dessutom 

medverkade en avkopplande miljö till en bättre kommunikation och bidrog till att 

sjuksköterskorna känner sig mer bekväma, nöjda och trygga i sitt arbete. Små handlingar kan 

vara betydelsefulla och givande för både sjuksköterska och patient, exempelvis kan det vara 

positivt att patienten får tillgång till personliga ägodelar (Johansson & Lindahl, 2012; 

Thompson et al., 2006). I sjuksköterskans roll ingår det att förespråka patientens talan och 

vilja vilket kräver en god relation. Utifrån den förespråkande rollen kan sjuksköterskan 
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försäkra sig om att patienten är tillräckligt informerad och underförstådd angående symtom, 

behandling och prognos vilket verkar lugnande för sjuksköterskan att veta. För att stödja 

patienten är det främsta verktyget att se och känna av patientens specifika behov som på så 

sätt leder till en god vård. Sjuksköterskan beskriver en högre tillfredsställelse av sina 

arbetsuppgifter när patienten uttryckte en tacksamhet över insatserna (Pavlish & Ceronsky, 

2009; Thompson et al., 2006; Verschuur, Groot & Van der Sande, 2014). Att möta döende 

patienter är energikrävande både i yrkesutövandet och som medmänniska vilket ger upphov 

att få dela sina känslor och upplevelser med andra (Johansson & Lindahl, 2012). Tydliga 

kliniska bevis om att patienten inte kan överleva göra det lättare för sjuksköterskan att förstå, 

acceptera och prioritera vården för den döende patienten och anhöriga (Thompson et al., 

2006). Negativa föreställningar av biverkningar av smärtstillande läkemedel kan hanteras 

genom att ta del av patienternas upplevelse av den positiva verkan av läkemedlet vilket i sin 

tur ökade sjuksköterskans motivation till att utöva vården (Iranmanesh et al., 2009). Att kunna 

prioritera beskriver sjuksköterskorna som viktigt för att kunna hantera arbetet och detta 

främjas av kunskap, erfarenhet och samarbete (Strang et al., 2014). 

Hantera egna känslor 

 

Sjuksköterskor beskriver en ständig strävan efter att kunna leverera en högre vårdkvalitet för 

att öka de döende patienternas välbefinnande, värdighet och frid och när dessa mål inte kan 

uppfyllas upplevs känslor som stress och frustration. Med stöd från vänner, familj och 

kollegor upplever sjuksköterskan sitt yrke som mindre mödosamt och risken för utbrändhet 

minskar (Wu & Volker, 2009). Vissa sjuksköterskor upplever sig sträva efter balans mellan 

känslomässigt engagemang och känslomässig distansering för att kunna fungera i sin 

omvårdnadsroll. Att få positiv och uppskattande respons tillsammans med en god gemenskap 

på arbetsplatsen beskrivs som en annan värdefull aspekt för att hantera känslorna som väcks i 

arbetet med palliativa patienter. Respons från patienter och kollegor återspeglas ofta i 

sjuksköterskornas sinnesstämning, attityd till livet och skapar en bättre förmåga att reflektera 

över sitt eget liv. Genom att medvetet reflektera över egna känslor, reaktioner, relationer och 

handlingar kan sjuksköterskorna uppleva en gemenskap och att utifrån de olika relationerna 

skapa tillfälle att lära och utvecklas (Hopkinson et al., 2005; Iranmanesh et al., 2009; Wu & 

Volker, 2009).  

 

En av de svåraste delarna i den palliativa vården beskrivs vara när beskedet att ingen botande 

behandling finns kvar att tillgå till patienten och det kan framkalla känslor av hopplöshet och 
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uppgivenhet hos sjuksköterskan. För att hantera detta strävar sjuksköterskan efter att nå 

fullständighet i den unika situationen och innebär en känsla av att sjuksköterskan gör allt för 

patienten. Som tröst i den sista tiden i den döendes liv beskriver sjuksköterskan en upplevd 

tacksamhet och meningsfullhet över att få vara delaktig och få påverka i en människas sista 

del av livet. Sjuksköterskan upplever genom sitt yrke uppskattning över sitt eget liv och 

klagade mindre över småproblem vilket verkade som en positiv effekt av yrket (Johansson & 

Lindahl, 2012; Strang et al., 2014). Med erfarenhet beskriver sjuksköterskan att förståelse 

kring den döende patientens livsvärld förändrat den egna personliga utveckling. Att arbeta 

med patienter i döendeskedet ger sjuksköterskan möjlighet att reflektera och uppskatta 

mening i det egna livet (Mok & Chiu, 2004).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

I litteraturstudien valdes det att exkludera studier gjorda enbart utifrån en distriktssköterskas 

perspektiv för att skapa så brett perspektiv som möjligt från upplevelser av hinder och 

hanterande i den palliativa vården. Vidare valdes det att inte begränsa sökningarna till 

specifika vårdinrättningar eftersom syftet fokuserar på palliativ vård i sin helhet och därmed 

ansågs typ av vårdinrättning inte var av betydelse för att få relevant data. Val av sökord 

gjordes systematiskt för att få sökord som både var anpassad efter syfte samt gav relevanta 

träffar och resulterade i ett brett men önskvärt resultat. I databasen PubMed användes MeSH-

termer som gav goda sökningsresultat. Försök att hitta lämpliga definitioner i databasen 

gjordes detta även i Cinahl Headings men utan resultat då detta inte gav tillfredsställande 

resultat. I sökningsprocessen har inga avgränsningar gjorts och detta för att inte relevanta 

artiklar skulle riskera att falla bort ur sökningen samt för att antalet träffar vid gjorda 

sökningar var rimliga att gå igenom. Barn som patientgrupp ansågs tillhöra en särskild 

specialitet och därmed valdes det att enbart inkludera vuxna patienter. Att enbart inkludera 

vuxna patienter grundar sig även på att författarna ansåg att resultatet skulle särskilja sig 

beroende på vilken åldersgrupp som sjuksköterskorna arbetade med. Definition av vuxna 

patienter gjordes genom att inkludera alla patienter över 20 år och detta användes som 

begränsning vid granskning av medhavda artiklar. Ingen geografisk begränsning gjordes och 

detta för skapa ett generaliserbart resultat samt för att få en allmän uppfattning av palliativ 

vård. För att få en bredare sökning användes först ordet [OR] i sökkombinationerna men detta 

genererade inte något förbättrat sökningsresultat och valdes därför bort.   
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Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien värderades till minst medelhög eller hög kvalitet 

och artiklar med låg kvalitet valdes medvetet bort för att generera i ett trovärdigt resultat. Vid 

granskning har gränserna för bestämd kvalitetsnivå bestämts utifrån personlig bedömning och 

enligt Willman et al. (2011) är detta en bedömnings och tolkningsfråga och kan därför 

bedömas olika från individ till individ. En medvetenhet kring eventuella meningsskillnader i 

bedömning av artiklarna finns med hänsyn till denna tolkning. Samtliga medtagna artiklar är 

skriva på engelska och för att undvika missförstånd och feltolkningar har svåra ord och 

meningsformuleringar slagits upp i lexikon.  

Av de 16 artiklar som inkluderats i litteraturstudien hade 11 av artiklarna etiskt resonemang 

eller godkännande av etisk kommitté, dock saknade 5 av artiklarna detta. Efter övervägande 

beslutades det att inkludera dessa artiklar oavsett etiskt resonemang på grund av att studiens 

syfte utgår från ett sjuksköterskeperspektiv, vilket av egen bedömning inte ansågs lika 

känsligt som ur ett patientperspektiv. Polit och Beck (2012) beskriver att information 

angående etiskt godkännande vid vissa tillfällen utelämnas på grund av brist på utrymme. 

Personligen anses detta bidra till en begränsning i arbetet. 

Resultatdiskussion 

 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter och hantering av 

hinder vid vårdandet av vuxna patienter inom den palliativa vården. Redovisade hinder i 

resultatet framkallar sammanfattningsvis känslor av stress, oro och frustration hos 

sjuksköterskan vilket ökar risken för utbrändhet och upplevelsen av en negativ arbetsbörda. 

Detta stärker motivationen till att finna utarbetade hanteringssätt. Betydelsefulla 

hanteringssätt för sjuksköterskan beskrivs vara stöd, utbildning, olika livsstilsstrategier och 

möjligheter till att skapa en betydelsefull skillnad för patienten även med små medel. 

Epiphaniou et al. (2012) beskriver i tillägg till detta att hanteringssätt för sjuksköterskan i den 

palliativa vården främjar känslomässig balans och lindrar upplevelsen av stress.  

 

Kommunikationen är en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård och beskrivs som en 

förutsättning för att möjliggöra de övriga hörnstenarnas funktion (Strang, 2012). Medvetenhet 

för kroppsspråkets betydelse samt vikten av mod och närvaro vid svåra samtal belyses som 

två viktiga aspekter i vårdandet. Låg självkänsla hos sjuksköterskan beskrivs kunna bidra till 

undvikande av svåra situationer (Iranmanesh et al, 2009; Strang et al, 2014). Därmed påvisar 

resultatet att mod och självkänsla tillsammans är viktigt för sjuksköterskans förmåga att 
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närvara och kunna föra samtal i svåra situationer som den palliativa vården omges av. I 

resultatet framförs även relevansen kring att enighet om patientens tillstånd och prognos råder 

mellan sjuksköterska och läkare (Araujo & Silva, 2004; Strang et al., 2014). Beckstrand et al. 

(2012) styrker detta i sin studie som visar att det är viktigt att en enig förståelse och acceptans 

om patientens situation finns för en optimal vård. Ordbaserad kommunikation beskrivs ibland 

som överflödig och då kan empati och tystnad från sjuksköterskan vara lämpligare (Araujo & 

Silva, 2004). För att minska sjuksköterskans upplevelse av stress i kommunikationen med 

patienten bör det uppmärksammas hur närvaro och empati kan vara tillräckligt i svåra stunder.  

Ärlig kommunikation är viktigt för att patienten ska få en korrekt uppfattning om sin diagnos 

men för sjuksköterskan kan det upplevas som stressande och svårt att vara ärlig i svåra samtal 

(Griggs, 2010; Pavlish & Ceronsky, 2009). Samtidigt beskrivs det från Svensk 

sjuksköterskeförening (2012) huruvida det är viktigt att sjuksköterskan ger näring åt 

patientens egna hopp oavsett vilken fas patienten befinner sig i. Att vara ärlig om patientens 

prognos samtidigt som sjuksköterskan ska värna om patientens hopp kan därmed beskrivas 

som svårt.  

Eriksson (2000) påvisar betydelsen av att sjuksköterskan har ett genuint intresse, ett 

engagemang och en vilja av att göra gott. Resultatet beskriver därtill att kompetens och 

kunskapsbrist kan medföra svårigheter i beslutsfattning samt kan försämra förutsättningarna 

för att ha ett professionellt förhållningssätt (Peterson et al., 2010). På så sätt visas det att både 

vilja och kunskap är två huvudsakliga beståndsdelar som krävs av sjuksköterskan i utförandet 

av omvårdnadsåtgärder. Vidare framför Eriksson (2000) att dagens sjukvård har för stort 

fokus vid modern teknologi och att omsorgens mjuka, varma och goda grundidé har glömts 

bort. Pavlich & Ceronsky (2009) beskriver hur sjuksköterskan kan missa att identifiera och 

uppfylla patientens individuella behov vid för stor fokusering på arbetsuppgiften framför 

fokus på patienten som människa. Att sjuksköterskan vidhåller ett holistiskt perspektiv i 

vårdandet beskrivs i resultatet av Mok & Chui (2004) som relevant. Ett holistiskt synsätt kan 

beskrivas som särskilt viktigt vid hanterande av modern teknologi för att se patienten i första 

hand och på så sätt uppfylla individuell vård. Den teknologiska miljön i vården tar ibland stor 

plats vilket då kan vara oundvikligt men sjuksköterskan bör då vara uppmärksam och 

reflektera över detta för att patienten inte ska känna sig osedd.  

Eriksson (2000) beskriver därtill hur omvårdnad bör utarbetas för att tillgodose patientens 

grundläggande behov med hänsyn till individen och de närstående unika situation. Vårdandet 
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beskrivs som otillräckligt om det inte resulterar i välbefinnande, tillit eller utveckling till en 

högre nivå (Eriksson, 2000). I resultatet beskriver Mok & Chiu (2004) vikten av att vårda 

patienten enligt individualitet vilket är betydelsefullt för vårdrelationen. Därför bör 

sjukvården rimligen uppmärksamma de positiva fördelarna och effekterna av en 

individbaserad omvårdnad. Små handlingar och åtgärder kan vara betydelsefulla för både 

patient och sjuksköterska enligt Johansson & Lindahl (2012) vilket visar att det inte behöver 

göras mycket för att vårdandet ska vara tillräckligt. 

Att identifiera och uppfylla patientens individuella behov och att vara närvarande krävs av 

sjuksköterskan för att skapa en god vårdrelation till patienten och att inge förtroende och tillit 

är också betydelsefullt för vårdrelationen (Chiu & Mok, 2004; Pavlish & Ceronsky, 2009). 

Ytterligare beskrivs att en bristande vårdrelation försvagar förutsättningar för både patienten 

och sjuksköterskan att medverka till en god smärt- och symtomhantering (Iranmanesh et al., 

2009). Detta visar att samband finns mellan vårdrelationen och symtomhanteringen och att 

vårdrelationen har påverkan på symtomhanteringen i den palliativa vården vilket är någonting 

som av egen åsikt bör uppmärksammas i högre grad.  

Tidsbrist beskrivs som ett hinder för att närstående ska kunna uppleva stöd från 

sjuksköterskan (Peterson et al., 2010). Vidare påvisar Mohan, Wilkesk, Ogunsiji & Walker 

(2005) hur sjuksköterskan eftersträvar mer tid för varje enskild patient för att öka 

förutsättningarna till att ge individualiserad vård samt för att öka just möjligheterna till att 

verka stödjande för de närstående. Beckstrand et al. (2009) beskriver det som utmanade för 

sjuksköterskan att hantera alltför optimistiska eller arga närstående. I resultatet framför Strang 

(2014) hur sjuksköterskan inte ska bära patienternas ilska och klagomål personligen och 

istället se orsaken bakom missnöjet och sjuksköterskan bör utifrån detta hantera även 

närståendes ilska på likartat sätt.  

Att ta stöd av annan sjuksköterska kan krävas för att inte bli för personligt involverad i 

patienten (Peterson et al., 2010). Resultatet framför att det viktigt att som sjuksköterska 

vidhålla ett professionellt förhållningssätt i relation till anhöriga och patienten. Samtidigt är 

det viktigt att som sjuksköterska i den palliativa vården få dela sina känslor och upplevelser 

(Johansson & Lindahl, 2012). Därmed belyses att det för sjuksköterskan kan vara svårt att 

vara professionell och samtidigt hantera de egna känslorna.  

Resultatet beskriver hur sjuksköterskan upplever det som betydelsefullt att små 

omvårdnadshandlingar för patienten kan ge stor uppskattning och skillnad (Johansson & 
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Lindahl, 2012). Att sjuksköterskan kan uppleva gemenskap och humor på arbetsplatsen 

främjar hanterandet av det dagliga arbetet. Detta tillsammans med att sjuksköterskan upplever 

stöd från omgivningen och att utrymme finns att reflektera över känslor, reaktioner och 

handlingar är viktigt för sjuksköterskans personliga utveckling och för hanterandet av de egna 

känslorna (Iranmanesh et al., 2009; Wu & Volker., 2009). Vidare lyfter Bruneua & Ellison 

(2004) hur sjuksköterskor i palliativ vård behöver uppleva stöd från familj och vänner 

eftersom det ibland inte ges möjlighet till att dela erfarenheter och känslor i stödjande syfte 

med kollegor. 

Johnston & Smith (2006) beskriver relevansen kring fortlöpande utbildning för 

sjuksköterskan i den palliativa vården för att stärka den grundläggande kompetensen. 

Karnohan, McLaughin & Whittaker (2014) beskriver hur stöd hjälper för inlärning och 

utveckling. Detta bidrar till ökad kunskap hos sjuksköterskan vilket skapar en säkrare 

arbetsmiljö. Blomberg och Sahlberg-Blom (2005) påvisar i sin studie att utbildning krävs 

inom den palliativa vården för att sjuksköterskan ska utvecklas i sin professionella roll och 

därmed lyfts relevansen av fortlöpande utbildning ytterligare.  

Slutsats 

I sjuksköterskans arbete är vård av döende patienter och anhöriga näst in till en oundviklig 

del. Denna litteraturstudie har påvisat att arbetet med palliativ vård kväver mycket energi och 

mod av sjuksköterskan samt att brist på kompetens och stöd skapar hinder. För att kunna 

utföra detta krävande arbete behövs stöd från kollegor, familj och vänner samt att kompetens 

måste prioriteras genom möjlighet till fortskridande utbildning och övning för att göra 

sjuksköterskorna tryggare i yrkesrollen. När inte längre något hopp om patientens liv fanns 

visade sig sjuksköterskorna vilja göra allt för att verka lindrande för alla involverade. Detta 

påvisar vikten av att sjuksköterskan känner sig trygg i sin roll och får den kunskap, stöd och 

tid som behövs för att alla ska få vård av god kvalitet.  
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BILAGA 1  

 

Artikelöversikt  

Författare, 

årtal, land 
Studiens syfte Titel Deltagare 

 
Metod 
Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Araujo & 

Silva. (2004). 

Brasilien  

Studien syftade till 

att bedöma hur 

sjuksköterskor som 

arbetade på intensiv-
vårdsenheter 

upplevde den mest 

effektiva och 

lindrande 

kommunikationen till 

patienter som var 

bortom kurativ bot.  

Communicatio

n with dying 

patients-

perception of 

intensive care 

units nurses in 

Brazil. 

10 

sjuksköterskor 

från både 

klinisk och 

kirurgisk 

intensivvård 

deltog i 

studien. 

Datainsamlingen 

är baserad på 

semistrukturerad

e intervjuer.  
 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

användes.  

I resultatet framkom det 

att sjuksköterskorna som 

arbetar på 

intensivvårdsavdelningen 

upplevde kommunikation 

med döende patienter 

som en terapeutisk resurs 

trots sina egna 

svårigheter i 

kommunikationen med 

döende patienter. Det 

visade sig vara dåligt 

förberedda för uppgiften, 

och ofta ta avstånd till de 

döende patienter på grund 

av deras oförmåga att 

hantera sina egna känslor, 

som fördes fram vid 

konfrontation med döden. 

Medelhög 

Beckstand, 

Collette, 

Callister & 

Luthy. (2012). 

England.  

Att bedöma effekten 

på hinder med 

stödjande beteenden i 

livets slutskede 

utifrån onkologi-

sjuksköterskors 

perspektiv.  

Oncology 

Nurses´Obstacl

es and 

Supportive 

Behaviors in 

End-of Life 

Care: 

Providing Vital 

Family Care.  

1005 onkologi- 

sjuksköterskor 

ingick att delta 

i studien.  

Kvantitativ 

metod. Data-

insamling via 

frågeformulär.  

Studien identifierar 26 

hinder och 24 stödjande 

beteenden om 

tillhandahållandet av 

palliativ vård. Studien 

påvisar att det är 

nödvändigt av mer 

palliativ utbildning för 

vårdgivare i palliativ vård 

för att öka vårdkvaliteten. 

Denna studie bidrog till 

att identifiera forsknings-

baserade 
hinder och stödjande 

beteenden om 

tillhandahållande 
högkvalitativ EOL vård. 

Fortsatt visade det sig 

vara viktigt att 

sjuksköterskorna hjälps åt 

med patientvården så att 

mer tid också ges till att 

stödja familjen.  

Medelhög 

Beckstrand, 

Moore, 

Callister & 

Bond. (2009). 

USA.  

Studiens syfte är att 

bestämma 

utbredningen av 

specifika hinder och 

stödjande beteenden i 

vid utövandet av 

palliativ vård till 

patienter med cancer 

från 

onkologisjukskötersk

ors perspektiv.  
 

Oncology 

nurses' 

perceptions of 

obstacles and 

supportive 

behaviors at 

the end of life. 
 

375 

sjuksköterskor 

av 1000 

potentiellt 

lämpliga 

deltog.  

Enkätundersökni

ng med öppna 

frågor. 

Deskriptiv 

statistik. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie.  

De högst rankade hindren 

som framkom ur studien 

var hanterandet av 

familjemedlemmars 

missnöje och icke-

accepterande av 

patientens tillstånd samt 

sjuksköterskans 

otillgänglighet vid vård 

av flera palliativa 

patienter samtidigt. Även 

stödåtgärdande teman 

utarbetades efter 

resultatet vilka var av hög 

betydelse för att ge 

anhöriga tid med 

Medelhög  
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patienten efter dennes 

bortgång. Ett 

välfungerande teamarbete 

och främjandet av 

anhörigas acceptans kring 

den döende patienten 

verkade också som 

stödjande. 

Boyd, Markh, 

Ruledge & 

Randall. 

(2011). USA.  

Syftet med studien är 

att karakterisera 

onkologi- 
sjuksköterskors 

attityder till vård vid 

livets slut och deras 
upplevelser i vården 

av döende patienter. 
 

 

Nurses' 

Perceptions 

and 

Experiences 

With End-of-

Life 

Communicatio

n and Care. 

31 onkologi- 
sjuksköterskor 

med erfarenhet 

av palliativ 

vård deltog i 

studien.  

Kvantitativ 

studie. 

Beskrivande 

sambandundersö

kning.  
 

 

Resultatet visar att 

missade möjligheter för 

reflektion påverkar 

sjuksköterskor attityder. 

Brist på tålamod och 

familjemedlemmars 
acceptans var det främsta 

hindret för diskussion 
med hospice. Effektiv 

kommunikation, 

kontinuitet i vården och 

förmågan att förbereda 

för återstoden av 

patientens liv lyftes som 

viktiga aspekter. 

Strategier bör utarbetas 

som gör att 

sjuksköterskor har en 

starkare röst i denna 

kritiska tid för patienten. 

Dessa strategier skulle då 

kunna leda till 

diskussioner som 

förbättrar vården till den 

palliativa patienten.  

Medelhög 

Griggs. (2010). 

England. 
Att identifiera 

faktorer för vad som 

utgör en god död och 

utifrån det 

möjliggöra skapandet 

av en bättre vård för 

både patienter och 

sjuksköterskor.  
 

 

Community 

nurses' 

perceptions of 

a good death: a 

qualitative 

exploratory 

study. 
 

Totalt valdes 

17 

sjuksköterkor 

ut att delta i 

studien med 

hjälp av ett 

kvoturval. 

Semistrukturerad

e intervjuer som 

spelades in på 

ljudband 

gjordes.. 

Kvalitativ 

explorativ studie. 

Deltagarna identifierades 

åtta centrala teman: att 

stödja en god död: 

symtomkontroll, 

patientens 

självbestämmande, 

ärlighet, andlighet, 

relationer mellan 

vårdpersonal, 

effektiv förberedelse och 

en god organisation. När 

dessa är på plats, är en 

god död möjligt. Faktorer 

som brist på nödvändig 

medicin och resurser, 

misslyckade relationer 

mellan vårdpersonal och 

brist på teamarbete var 

signifikanta faktorer för 

en mindre lyckad vård. 

Medelhög 

HopkinsonHall

ett & Luker. 

(2005). 

England. 

Syftet med studien 

var att öka 

förståelsen och att 

belysa hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor kan 

hantera omvårdnaden 

av döende patienter 

på en 

akutmottagning.  
 

Everyday 

death: how do 

nurses cope 

with caring for 

dying people in 

hospital 

28 

sjuksköterskor 

bjöds in att 

delta.  

Bandinspelade 

intervjuer med 

öppna frågor. 

Beskrivande 

statistik utifrån 

erfarenhet.  
 
Kvalitativ studie 

med 

femonologisk 

ansats.  

Olika kategorier utifrån 

sjuksköterskornas 

berättelser av vad som 

var behjälpligt i det 

palliativa vården utgjorde 

resultatet. Relationer, 

resurser, lärande, 

mätning, kontrollerande 

engagemang och översyn 

över tillvägagångssätt för 

att ljuga utgjorde de olika 

kategorierna. Dessa 

begrepp utvecklades och 

Medelhög 



24 

 

beskrevs i relation till hur 

de verkade stödjande för 

sjuksköterskan. 

Sammantagningsvis visar 

studien på två 

rekommendationer varav 

den ena belyser 

relevansen av ständigt 

utvärdering av palliativ 

vård för att kunna 

utarbeta stödjande 

riktlinjer. Den andra 

slutsatsen lyfter vikten av 

en vårdande relation 

mellan sjuksköterskor, 

patienter och anhöriga. 

Iranmanesh,Hä

ggström,Axelss

on & 

Sävenstedt. 

(2009). 

Sverige.  

Studiens syfte var att 

belysa 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda döende 

personer både i 

hemmet och på 

sjukhus.  

Swedish 

nurses' 

experiences of 

caring for 

dying people: a 

holistic 

approach 

Totalt 8 

sjuksköterskor 

som hade 

arbetat med 

palliativ vård i 

minst 2 år 

deltog i 

studien. 4 inom 

hemsjukvård 

och 4 

arbetande på 

sjukhus.  

Ostrukturerade 

intervjuer av 

narrativ typ. De 

enskilda 

intervjuerna 

varade mellan 

55-65 minuter 

med varje 

sjuksköterska. 

Kvalitativ studie 

med 

femonologisk 

ansats.  

Tre mest betydande 

huvudteman 

identifierades vilka var 

att möta patienter och 

anhöriga som unika 

personer, att lära sig i en 

utmanande miljö samt att 

samla personlig styrka till 

att klara av att hantera 

arbetet. 

Hög  

Johansson & 

Lindahl. (2011) 

Sverige.  

Syftet med studien 

var att utifrån 

sjuksköterskans 

erfarenhet och 

upplevelse beskriva 

det betydelsefulla i 

vårdandet av 

palliativa patienter på 

sjukhusavdelning.  
 

Moving 

between rooms 

- moving 

between life 

and death: 

nurses' 

experiences of 

caring for 

terminally ill 

patients in 

hospitals. 
 

Åtta 

sjuksköterskor 

med erfarenhet 

och intresse av 

palliativ vård 

från två olika 

sjukhus i 

Sverige 

intervjuadedes. 

Intervjuer på 

mellan 30-60 

minuter med 

öppna frågor 

gjordes på 

sjuksköterskans 

arbetsplats. En 

narrativ metod 

användes vid 

intervjuerna för 

att utforska den 

levda 

erfarenheten. 

Kvalitativ, 

deskriptiv och 

tolkande studie. 

Femenologisk 

metod. 

Sju teman kunde 

identifieras utifrån 

sjuksköterskornas 

berättande erfarenheter. 

 Studien visar på att 

stödåtgärder behöver 

utarbetas för 

sjuksköterskan i den 

palliativa vården. Även 

betydelsen av fortsatt 

forskning för att utveckla 

och förbättra palliativ 

vård på sjukhus belystes i 

studien.  

Hög  

Johnston & 

Smith. (2006). 

Skottland 

Syftet med studien 

var att undersöka 

patienters och 

sjuksköterskors 

uppfattningar av den 

palliativa vården 

samt belyser den 

palliativa 

expertissjuksköterska

ns specifika roll.  
 

Nurses’ and 

patients’ 

perceptions of 

expert 

palliative 

nursing care. 
 

Genom ett 

bekvämlighets 

urval valdes 

totalt 22 

sjuksköterskor 

och 22 döende 

patienter ut att 

delta i studien.  
 

Data samlades in 

genom intervjuer 

som spelades in 

på band. 

Kvalitativ studie 

med 

femenelogisk 

ansats. Analysen 

baserades av 

innehållsanalys.  
 

Studiens resultat framför 

att de döende patienterna 

hade en önskan att bevara 

självständighet och 

behålla kontroll över sitt 

eget liv. I den palliativa 

vården beskriver 

sjuksköterskor både 

effektiv och ineffektiv 

kommunikation. 

Uppbyggandet av 

terapeutiska relationer 

där sjuksköterskan kan 

kontrollera, patientens 

smärta och svåra symtom 

är eftersträvbart. Både 

patienter och 

sjuksköterskor var eniga 

om att de mest 

Medelhög 
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betydelsefulla 

egenskaperna hos den 

palliativa sjuksköterskan 

var  
social kompetens, 

vänlighet, värme, 

medkänsla och ärlighet. 

Resultatet påvisar även 

att utbildning bör vara 

obligatoriskt för 

sjuksköterskor inom 

palliativ vård och detta 

med särskilt fokus på 

smärta och 

symtomkontroll.  

Mok & Chiu. 
(2004). Kina 

Att redovisa och 

undersöka aspekter i 

relationen mellan 

patient och 

sjuksköterska i 

samband med 

palliativ vård.  
 

. 

Nurse-patient 

relationships in 

palliative care. 
 

10 

sjuksköterskor 

på en 

hospiceenhet o

ch 10 palliativa 

patienter deltog 

i studien.  
 

Ostrukturerade 

intervjuer med 

öppna frågor 

användes.  
 
Data 

analyserades och 

teman och 

kategorier 

skapades. 
Kvalitativ 

femenologisk 

studie.   

I resultatet identifierades 

fyra teman: att 
skapa en vårdrelation 

byggt på tillit, att vara en 

del av familjen, ge ny 

kraft under livets och 

dödens resa samt 
berikande upplevelser. 

Sammanfattningsvis 

visade studien att en god 

och förtroendefylld 

relation mellan patient 

och sjuksköterska är det 

mest optimala för en 

välfungerande palliativ 

vård. 

Medelhög 

Pavlish & 

Ceronsky. 

(2009). USA 

Att undersöka 

onkologisjukskötersk

ors perspektiv av 

palliativ vård utifrån 

erfarenhet.. 
 

Oncology 

nurses' 

perceptions of 

nursing roles 

and 

professional 

attributes in 

palliative care. 

33 

onkologisjuksk

öterskor deltog 

i studien.  

Semistrukturerad

e intervjuer. 

Analysen baseras 

på en kvalitativ 

narrativ 

innehållsanalys.  

Resultatet beskriver fem 

primära omvårdnadsroller 

vilka är undervisning, 

omsorg, samordna, stödja 

samt organisera. Utifrån 

omvårdnadsrollen 

beskrivs egensaker som 

klinisk kompetens, 

ärlighet, 

familjeinriktning, 
närvaro, samarbete och 

försiktighet som viktiga 

för sjuksköterskan. 

Medelhög 

Peterson et al. 

(2010). USA 
Att undersöka 

upplevelser av 

sjuksköterskor och 

deras särskilda oro i 

att vårda en döende 

patient.  

What is it so 

stressful about 

caring for a 

dying patient? 

A qualitative 

study of 

nurses’ 

experiences. 
 

15 deltagare 

både 

sjuksköterskor 

och 

sjuksköterske-

studenter 

valdes ut 

genom 

snöbollsurval 

till att 

medverka i 

studien.   

Forskarna hade 

både individuella 

intervjuer med 

deltagarna samt 

intervjuer via 

nätet.  
 
Data 

analyserades och 

kodades och 

teman bildades. 

Kvalitativstudie 

med grounded 

theory som 

ansats. 

Sjuksköterskor uttryckte 

personliga bekymmer och 
oro för att vårda en 

döende patienten och 

deras familjer. Denna oro 

grundade sig både i 

tidsbrist och 

sjusköterskans kapacitet 

att utför arbetet. Även 

kommunikationen sågs 

som ett stort orosmoment 

både i kontakt med 

patient och familj.  
 

Medelhög 

Strang, 

Henoch, 

Danielson, 

Syftet med denna 

studie var att 

beskriva 

Communicatio

n about 

existential 

93 

sjuksköterskor 

inkluderades i 

RCT. 

Gruppreflektion 

90min x 5 

Tre domäner och nio 

teman framkom. 

Innehållet i domänerna av 

Hög 
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Browall & 

Melin- 
Johansson. 

(2014). 

Sverige. 

sjuksköterskors 

reflektioner om 

existentiella frågor i 

kommunikationen 

med patienter nära 

döden.  

issues with 

   patients close 
to death- 
nurses’ 

reflections on 

content, 

process 
and meaning 
 

studien.  tillfällen. 
Kvalitativ 

innehållsanalys.  

existentiella samtalet 

utgjorde begrepp som 

levandet, döendet samt 

relationer. Domänerna 

handlade om 

samtalsteknik för att 

öppna upp samtal samt 

att vara närvarande och 

bekräftande. Den tredje 

domänen omfattade 

betydelsen av det 

existentiella samtalet hos 

sjuksköterskorna. 

Gruppreflektioner 

avslöjade en stark 

medvetenhet om värdet 

av känslighet och 

stödjande samtal. 

Thompson, 

McClement & 

Daenick. 

(2006).  
Kanada 

Denna studie 

redovisar resultaten 

av olika vård 

beteenden och 

sociala processer som 

bidrar till att skapa 

kvalitet  i livets slut 

hos sjuksköterskor på 

en 

akutvårdsavdelning.  
 

Nurses’ 

perceptions of 

quality end-of-

life care on an 

acute medical 

ward. 
 

10 

sjuksköterskor 

som arbetade 

på en 

akutvårdsavdel

ning valdes ut 

genom ett 

lämplighetsurv

al. 
 

Data samlades in 

genom semistruk

turerade 

intervjuer och 

deltagande 

observationer. 
Data 

analyserades med 

en jämförande 

metod. 

Kvantitativ 

grounded theory. 

Det huvudsakliga resultat 

som identifierades var 

sjuksköterskornas 

ständiga strävan efter att 

ge hög kvalitet av vård i 

livets slut. Sätt att klara 

detta presenterades i form 

av att uppfylla behov, 

vara förbered och att ha 

goda relationer till 

kollegor. Känslan av att 

vara otillräcklig i sitt 

arbete bidrog till att 

sjuksköterskorna 

upplevde sig stressade 

och resulterade i känslor 

av hopplöshet.  

Medelhög 

Verschuur, 

Groot, & Van 

der Sande.. 

(2014). 

Nederländerna 

Denna studie syftar 

till att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter av att 

tidigt identifiera och 

förebygga problem 

och behov hos 

patienter med 

palliativt vårdbehov. 
 

Nurses’percept

ions of 

proactive 

palliative care: 

a Dutch focus 

group study. 

16 

sjuksköterskor 

som arbetade i 

den palliativa 

vården deltog i 

studien.  

Deltagarna 

delades upp i två 

fokusgrupper. En 

intervjuguide 

användes. 

Kvalitativ studie. 

  

Resultatet visade att 

samtliga sjuksköterskor 

betonade vikten av deras 

tidiga engagemang i den 

palliativa vården. Råd 

och information om vård 

i livets slut, omsorg, 

bedömning av patienters 

önskemål rörande vård 

och önskad plats att  

dö på var några viktiga 

aspekter vid tidig 

identifiering av problem 

och behov. 

Kommunikation, stöd och 

vägledning till både 

patienter och personal 

samt samarbete mellan 

vårdpersonal är viktigt i 

starten av förebyggande 

palliativ vård.  

Medelhög 

Wu & Volker. 

(2009). 

Taiwan.  

Att undersöka och 

beskriva 

Taiwanesiska 

sjuksköterskors 

erfarenhet och 

upplevelse av att 

vårda patienter på 

Hospice.  
 

Living with 

death and 

dying: the 

experience of 

Taiwanese 

hospice nurses. 
 

Genom 

snowballssamp

ling valdes 14 

sjuksköterskor 

ut som arbetat 

inom den 

palliativ vård 

minst ett år. 

Ljudinspelade 

intervjuer på 45-

95 minuter med 

insamling av 

demografisk data 

gjordes.  
 
Kvalitativ studie 

med 

femenologisk 

Fyra huvudteman 

framkom utifrån 

intervjumaterialet vilka 

var att komma in på 

hospice, att hantera det 

dagliga arbetet, att leva 

med utmaningarna, samt 

att ta emot och hantera 

positiv feedback. Tre 
underteman för att 

Medelhög 
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ansats.  hantera det dagliga 

arbetet kunde urskiljas 

vilka var att ge holistisk 

och meningsfull vård 

genom nära relationer; 

konfrontera och hantera 

negativa föreställningar 

om hospice; och hantera 

den döende processen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


