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ABSTRAKT 

 

Inledning/Bakgrund: Palliativ vård syftar till att lindra lidande och främja livskvaliten för 

patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående. I 

omvårdnaden av palliativ vård har sjuksköterskan en central roll i vårdandet av patienter. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

omvårdnaden till patienter som är i behov av palliativ vård. Metod: Arbetet utformades som 

en litteraturöversikt, baserad på vetenskapliga artiklar för att skapa en överblick av 

forskningsläget. De vetenskapliga artiklarna sammanställdes och bearbetades utifrån 

likheter för att sedan fortsätta processen genom att identifiera underteman som 

sammanfattades i tre huvudteman för att tydliggöra och strukturera arbetet som sedan 

redovisas i form av ett resultat. Resultat: Tre huvudteman framkom: ”Sjuksköterskans 

upplevelser av arbetsmiljön inom omvårdnadsarbetet”, ”sjuksköterskans upplevelser av samverkan 

med patient och anhöriga inom omvårdnadsarbetet” och ”betydelse av erfarenhet inom 

omvårdnadsarbetet”. Huvudresultatet visade att sjuksköterskans upplevelser av att arbeta 

inom palliativ omvårdnad påverkas av en rad olika faktorer. Diskussion: Genom en ökad 

förståelse över olika faktorers inflytande i omvårdnadsarbetet inom palliativ vård kan man 

med fördel försöka att förbättra sjukvården för alla inblandade. Slutsats: Fortsatt forskning 

behövs för att belysa sjuksköterskors upplevelser som kan vara av vikt för att få en ökad 

kunskap om palliativ omvårdnad.  

 

NYCKELORD: Litteraturöversikt, Omvårdnad, Palliativ vård, Sjuksköterska, Upplevelser.  
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Inledning 

Sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad verkar för att förbättra den palliativa vården för 

patienten utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter. Palliativ vård syftar 

även till att stödja den sjukes närstående under vårdtillfället och efter 

dödsfallet.  Sjuksköterskor kan träffa på patienter i behov av palliativ vård oavsett 

arbetsplats eller inriktning. Därför är det av intresse att ta del av sjuksköterskors upplevelser 

av palliativ omvårdnad. 

Bakgrund 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet med svensk hälso- och sjukvård, en god hälsa och 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors 

lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS: 1982:763). 

 

Under 1950-talet ökade förståelsen för psykosociala och existentiella behov hos döende 

patienter, vilket medförde till en utveckling inom palliativ vård. Under 1960-talet 

utvecklades den palliativa vården med sjuksköterskan Cicely Saunders. Saunders ses som en 

pionjär för palliativa rörelsen och det blev mer väsentligt med helhetssyn, det vill säga att se 

hela människan. I Sverige introducerades den palliativa vården med patienter drabbade av 

cancer i livets slutskede, men genom att begreppet har vidgats har detta förändrats och 

omfattar även dem som har behov av aktiv helhetsvård, oavsett diagnos (Nationella rådet för 

palliativ vård, 2014). 

 

Världshälsoorganisationens (WHO, 2015) definition av palliativ vård innebär ett 

förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras familj inför problem i 

samband med livshotande sjukdom. Förebyggande och lindring av lidande och genom tidig 

upptäckt och oklanderlig bedömning och behandling av smärta och andra problem, fysiska, 

psykosociala och andliga behov.  

 

Socialstyrelsen betonar WHO:s fyra dimensioner av palliativ vård där den första hörnstenen 

är symtomlindring i vid bemärkelse. Symtomlindringen omfattar såväl fysiska som psykiska, 
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sociala och existentiella behov, och inte enbart att lindra de fysiska symtomen. Palliativ vård 

ska även innefatta livskvalitén som är det övergripande målet. Närståendestöd är den andra 

hörnstenen där närstående ska få delta i vården, och stöd ska ges till de närstående under 

sjukdomen men även efter dödsfallet. Den tredje hörnstenen är teamarbete där WHO 

rekommenderar ett teambaserat arbetssätt för att på bästa sätt tillgodose patientens och 

närståendes behov. Teamarbete innebär ett samarbete av ett tvärprofessionellt arbetslag. Den 

sista och fjärde hörnstenen är kommunikation och relation som syftar till att främja patientens 

livskvalité genom att upprätthålla en god kommunikation och relation inom och mellan 

personerna i arbetslaget, samt i förhållande till patienten och dennes närstående 

(Socialstyrelsen, 2013).  

 

Döden ska betraktas som en normal process och skall varken påskyndas eller fördröjas 

(Lundgren & Näppä, 2008). Patienter i behov av palliativ vård vill ta aktivt del i vården för 

att känna tillit och trygghet. Inom palliativ vård används begreppet livskvalitet för att 

beskriva en människas välbefinnande (Seng Beng et al., 2015; Werkander-Harstäde & 

Andershed, 2004). Ett organiserat stöd bör erbjudas även till de närstående såväl under 

patientens sjukdomstid som efter dödsfallet (Lundgren & Näppä, 2008). En närstående som 

är involverad i patientens vård kan röra sig om en familjemedlem, släkting, vän eller partner. 

Att ge omvårdnad i ett palliativt skede kan skapa en känsla av plikt hos närstående men kan 

även innebära positiva känslor (Janze & Henriksson, 2014).   

 

I International Council of Nurses, ICN:s, (2012) etiska kod för sjuksköterskor framgår det att 

sjuksköterskans ansvarsområde är uppdelat i fyra grundläggande områden, att främja hälsa, 

återställa hälsa, förebygga sjukdom samt att lindra lidande. Det sistnämnda är vad palliativ 

vård handlar om. I kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska enligt 

Socialstyrelsen (2005) skall sjuksköterskan ha förmåga att uppmärksamma och möta 

patientens sjukdomsupplevelse samt lidande. Sjuksköterskan ska tillgodose patientens 

basala och specifika omvårdnadsbehov samt lindra lidande i bästa möjliga mån, med 

tillämpning av lämpliga åtgärder. Även de fysiska, psykiska, sociala, kulturella och andliga 

behoven skall tillgodoses (ICN, 2012).  
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Travelbees omvårdnadsteori 

”Omvårdnad är en interpersonell process där sjuksköterskan hjälper en individ, familj eller 

samhälle för att förebygga eller hantera erfarenheten av sjukdom och lidande, och om 

nödvändigt, för att finna mening i dessa upplevelser”. En interpersonell process innebär att 

det handlar om människor, antingen genom direkt eller indirekt kontakt och med process 

innebär det att det är en ”erfarenhet” eller en händelse (Travelbee, 1971, s. 7,9). Joyce 

Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter beskrivs det att människan är 

”en unik, oersättlig individ- en varelse som bara existerar en enda gång i denna värld; lik men också 

olik varje annan person som någon gång levat eller kommer att leva”. Travelbee beskriver en 

mellanmänsklig relation som en upplevelse eller en serie av erfarenheter mellan två 

individer, en sjuksköterska och en mottagare av sjuksköterskans vård. Erfarenheterna 

karakteriseras av att omvårdnadsbehovet hos individen eller familjen är uppfyllda. 

Relationen etableras och underhålls av sjuksköterskan. Erfarenheten är ömsesidigt, 

betydande och meningsfullt för både sjuksköterskan och mottagarens behov (Travelbee, 

1971, s. 123).  

 

Problemformulering 

Sjuksköterskan har en central roll i vårdandet av patienter i behov av palliativ vård. Som 

sjuksköterska är det väsentligt att skapa en balans mellan det yrkesverksamma och det 

personliga förhållningssättet. Bemötandet av patienter på ett värdigt sätt är optimalt för en 

god omvårdnad. Sjuksköterskor träffar fysiskt, psykiskt och existentiellt lidande patienter 

och det är av vikt att bemöta samtliga enligt deras behov. Att vårda patienter i behov av 

palliativ vård kan vara känslomässigt påfrestande och kan påverka sjuksköterskan både 

privat och i sin yrkesroll. Alla sjuksköterskor kan komma att möta patienter i behov av 

palliativ vård i sitt yrke och därmed är det väsentligt att ta del av hur sjuksköterskor 

upplever vård av patienter i behov av palliativ vård. 
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Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors upplevelser av omvårdnaden 

till patienter som är i behov av palliativ vård. 

Metod 

Design 

Denna studie har utformats som en litteraturöversikt, baserat på vetenskapliga artiklar. 

Enligt Friberg (2012, s. 133) skapar en litteraturöversikt en överblick över kunskapsläget 

inom det valda omvårdnadsrelaterade området som ingår i sjuksköterskans 

kompetensområde. En litteraturöversikt innebär ett strukturerat arbetssätt för att skapa 

översikt över ett avgränsat område inför en kommande studie som till exempel ett 

examensarbete vilket syftet är i detta fall. 

 

Inklusions- och exklusionkriterier 

För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna beröra sjuksköterskans upplevelser 

av omvårdnadsarbetet vid palliativ vård. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller 

svenska då det är de språk författarna behärskar samt vara av kvalitativt alternativ 

kvantitativ metod och mixstudier. Vidare skulle artiklarna beröra sjuksköterskor som vårdar 

patienter i behov av palliativ vård oavsett diagnos och beröra sjuksköterskor på olika 

arbetsplatser som till exempel på sjukhus, hospice och hemsjukvård. Artiklarna skulle vara 

tillgängliga som fulltext genom Mittuniversitetets biblioteksservice. Exklusionskriterierna 

var artiklar som berörde specialistsjuksköterskor inom palliativ vård, artiklar som rörde 

patientens upplevelser och anhörigas upplevelser då det inte motsvarade syftet.  

 

Litteratursökning 

De inledande sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycInfo med 

tillhörande headings, mesh-termer, thesaurus samt fritextsökningar. Sökordet ”Palliative 

care” användes i största utsträckning i kombination med “nurses attitudes”, ”nurse patient 

relations”, ”attitude of health personnel”, ”nursing care”, “nursing”, “clinical practice”, 
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“nursing practice”, “nurses role” och ”terminal care”. En översikt av litteratursökningarna 

presenteras i bilaga 2. Återkommande artiklar, det vill säga dubbletter redovisas i bilaga 2. 

Sökningar som inte gav några resultat redovisas i bilaga 3. 

 

Urval och kvalitetsbedömning 

Artiklarna valdes ut genom fyra steg med fokus på litteraturöversiktens syfte. Inledningsvis 

lästes titlarna, därefter abstrakt och sedan lästes hela artikeln. De artiklar som passade syftet 

valdes för kvalitetsgranskning. Ett bedömningsprotokoll för artiklar av kvalitativ och 

kvantitativ metod framtaget av Carlsson och Eiman (2003) användes (bilaga 4 & 5). 

Bedömningsmallen reviderades, då en fråga gällande lungcancer togs bort eftersom denna 

fråga saknar relevans för litteraturöversiktens syfte. Artiklarna skulle erhålla grad 1 eller 

grad 2 vid kvalitetgranskning. Den totala poängen av den kvalitativa bedömningsmallen ger 

därmed 45 poäng och den kvantitativa ger 44 poäng och visar vilken grad av vetenskaplig 

kvalitet de får i procentsats, där grad 1 motsvarar 80 procent eller högre och grad 2 

motsvarar 70 procent upp till 80 procent. En översiktstabell av samtliga artiklar i resultatet 

presenteras i bilaga 1.  

 

Analys 

Analysarbetet sker i tre steg enligt Friberg (2012, s. 140-141). Artiklarna lästes separat igenom 

av båda författarna för att få en helhet av innehållet. Därefter diskuterades de olika 

resultatfynden gemensamt och sammanfattades som stöd i analysarbetet. Detta beskrivs som 

en slags validering för att säkerställa att allt väsentligt noterades. Initialt så började analysen 

med gemensam bearbetning av materialet utifrån likheter och skillnader. Ganska tidigt 

framträdde tydliga områden, dessa områden skrevs ner på en plansch. Områden som hade 

liknande resultat länkades samman genom att dra ett sträck mellan dem. Slutligen lästes och 

diskuterades dessa områden ett flertal gånger för att sedan fortsätta processen genom att 

identifiera underteman som sammanfattades i tre teman för att tydliggöra och strukturera 

arbetet som sedan redovisas i form av ett resultat. De teman som slutligen presenteras i 

resultatet var “Sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön inom omvårdnadsarbetet”, 

“Sjuksköterskans upplevelser av samverkan med patient och anhöriga inom omvårdnadsarbetet” och 
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“Betydelse av erfarenhet inom omvårdnadsarbetet”. Alla teman behandlar sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda patienter i behov av palliativ vård. 

 

Etiska överväganden 

I föreliggande litteraturöversikt har etiska övervägande gjorts. Enligt Kjellström (2012, s. 76) 

ska en studie beakta olika aspekter för att kunna kallas etiskt. Dessa aspekter ska beröra 

väsentliga frågor, ha en god vetenskaplig kvalitet och genomföras på ett etiskt sätt. I 

föreliggande litteraturöversikt har material insamlats och tolkats utifrån en objektiv syn, där 

inget material har förvanskats eller exkluderats utifrån egna tankar eller åsikter. 

Vetenskapliga artiklar som svarade gentemot studiens syfte valdes till studien. Översättning 

av god kvalitet av materialet har eftersträvats under arbetes gång. Artiklarna skulle vara 

godkända av en etisk kommitté samt presentera etiska överväganden. 

 

Resultat 

De teman som framkom under analysfasen var sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön inom 

omvårdnadsarbetet med tre underteman ”den fysiska miljöns inverkan”, ”tidens inverkan” och 

”vikten av teamarbete”, sjuksköterskans upplevelser av samverkan med patient och anhöriga inom 

omvårdnadsarbetet med tre underteman ”interaktion med patient och anhöriga”, 

”kommunikation” och ”existentiella reflektioner”, Betydelse av erfarenhet inom 

omvårdnadsarbetet. 

 

Sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön inom omvårdnadsarbetet  

-Den fysiska miljöns påverkan 

Sjuksköterskor från olika akuta avdelningar observerades och intervjuades enskilt eller i 

fokusgrupper. Gemensamt mellan sjuksköterskorna var att det ansåg att det fanns en 

avsaknad av sekretess då patienten delade rum på de slutna enheterna. De andra patienterna 

kunde höra vad som sades. Enkelrum eller intervju rum på avdelningen skapade däremot 

utrymme för sekretess gentemot patient och skapade även utrymme för de anhöriga 
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(Bloomer, Endacott, O’Connor & Cross, 2013; Clarke & Ross, 2005; Roche-Fahy & Dowling, 

2009). Vidare menade sjuksköterskor från en akut vårdavdelning att speciella inredda rum 

symboliserade en plats för vila och avkoppling samt utrymme för patient, anhöriga och 

vårdpersonal (Johansson & Lindahl, 2011). När det kom till att tillhandahålla vård skiljde sig 

hemsjukvården från de slutna enheterna. Tillträde till patientens hem ansågs leda till inblick 

i patientens liv och miljö. Denna miljö gav tillträde till patientens historia och sammanhang. 

Miljön gav även tillträde till patientens identitet samt styrkor och svagheter (Andreassen 

Devik, Enmarker & Hellzen, 2013). Sjuksköterskor från hemsjukvården beskrev hur de till 

exempel kunde tvingas använda en skoter för att komma fram till patienten när alla vägar 

var oframkomliga på vintern: “Its important that the patient is well at home, but no one ask how 

its done, - we must solve it ourselves” (Andreassen Devik et al., 2013, s.5).  

 

-Tidens inverkan 

Flera studier visade att tillräckligt med tid ansågs av sjuksköterskorna vara nödvändigt för 

att utföra omvårdnad. De hade dock inte alltid tillräckligt med tid för att möta patientens 

behov och för att sköta den basala omvårdnaden, samt till att lyssna och prata med patienten 

och dess anhöriga. Vidare påtalade sjuksköterskorna att patienter i behov av palliativ vård 

behövde mer tid än ”övriga patienter”. Tidsbrist skapade känslor av frustration och 

otillräcklighet när de inte kunde erbjuda patienten eller dess närstående vad de behövde. De 

beskrev till exempel att de inte hade tid för att diskutera patienters oro på grund av hög 

arbetsbelastning. Dessutom var det inte alltid möjligt att lyssna och prata på grund av 

hänsyn till patienten (Clarke & Ross, 2006; Johansson & Lindahl 2011; Roche-Fahy & 

Dowling, 2009). Vidare menar Wallerstedt och Andershed (2007) i sin studie att svårigheter 

uppstod när de var ansvariga för många patienter samtidigt, vilket ytterligare begränsade 

tiden för varje patient. Avsaknaden av tillräckligt med tid blev oftast en stressfaktor som 

kunde utgöra en risk både inom organisationen och inom det personliga planet. Att arbeta 

kväll/natt med ett få antal sjuksköterskor i tjänst ansågs innebära ytterligare stress. 
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-Vikten av teamarbete 

I en studie med sjuksköterskor från en palliativ enhet ansågs teamarbete bidra till en god 

vård och stöd för patient, anhöriga och vårdpersonal. Sjuksköterskorna beskrev att ett team 

präglat av tillit, gemenskap, respekt, stöd och öppenhet var betydelsefullt. För att 

tillsammans ta hand om patienten, diskuterade teamet vården för att sedan ta gemensamma 

beslut och utveckla mål för att förbättra livskvalitén för patienten, vilket ansågs vara 

stimulerande (Barnard, Hollingum & Hartfiel, 2006). Även deltagare i en studie av 

Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt, (2009) beskrev att diskussioner och 

reflektioner inom gruppen var ett effektivt sätt att hantera problem som kunde uppstå vid 

omvårdnaden. Genom att delegera uppgifter mellan varandra ökade också förtroendet inom 

arbetsgruppen: “I felt it as a progress in my own way that I could trust the other member of the team 

to take care of the motherless children and not face a breakdown myself” (Iranmanesh et al., 2009, s. 

248).  

 

Olika syn på vården inom teamet ansågs av sjuksköterskor kunde påverka omvårdnaden, 

vilket bekymrade dem. Det kunde vara svårt att skilja mellan en akut sjuk patient och en 

döende patient enligt sjuksköterskorna. Oftast fick de vänta på att en läkare skulle ta 

ställning kring patientens situation. Detta bekymrade sjuksköterskorna då de ibland 

upplevde bristfälligheter kring ställningstagandet (Bloomer et al., 2013). Samarbetet som inte 

fungerade mellan olika aktörer inom vården ansågs utgöra en källa till irritation. Gemensamt 

samarbete med patient och anhöriga ansågs däremot vara en förutsättning för att uppnå 

målet av en god omvårdnad (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Sjuksköterskans upplevelser av samverkan med patient och anhöriga inom 

omvårdnadsarbetet  

-Interaktion med patient och anhöriga  

Alla människor är unika och skall mötas med ärlighet, vilket betraktades av intervjuade 

sjuksköterskor som en förutsättning för att ge en god vård och skapa förtroende till patienter 

och dess anhöriga (Iranmanesh et al., 2009). Vikten av att visa medkänsla och empati 

beskrevs möjliggöra för en god relation till patient och anhöriga (Keall, Clayton & Butow, 
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2014). För att bygga upp en bra relation så var det av betydelse att kunna identifiera sig med 

patienten enligt sjuksköterskor inom hemsjukvården: ”He was interesting as a person as 

well...He had something that reminded me of my own grandfather. Maybe that was important. He had 

this courage” (Andreassen Devik et al., 2013, s. 3). För utvecklingen av en ömsesidig relation 

krävdes det att sjuksköterskan och patienten var öppna och villiga att ingå i en relation 

(Iranmanesh et al., 2009). Det ansågs vara enklare att upprätthålla en god relation om 

patienten var medveten om sig själv och sitt sjukdomsförlopp (Keall et al., 2014). Vårdandet 

av patienter i livets slutskede ansågs enligt sjuksköterskorna på ett hospice bör ske utifrån en 

helhetssyn. Det kunde innebära tillfredsställandet av såväl fysiska, psykosociala och andliga 

behov. Sjuksköterskor från ett hospice tog ofta initiativet i relationerna och de ansåg att deras 

vård gjorde skillnad för patienterna (Mok & Chiu, 2004).  En Sjuksköterska beskrev om 

situationer då de anhöriga kunde vara kontrollerande och misstänksamma: “Relatives were 

very distrustful and doubted my competence. Sometimes I felt very subservient when I met them. It 

was as they looked down on me. They always let me down when I met them” (Andreassen Devik et 

al., 2013, s. 5). Resultatet av detta bidrog till att negativa sidor hos sjuksköterskan kunde 

träda fram och som ibland resulterade i negativa uttalanden (Andreassen Devik et al., 2013). 

 

-Kommunikation 

Sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård, medicinska och palliativa enheter ansåg att 

en god kommunikation mellan sjuksköterska och patient bestod av uppriktighet och 

öppenhet (Andreassen Devik et al., 2013; Clarke & Ross, 2006). Att vara en god och aktiv 

lyssnare var av betydelse samt att använda sig av icke verbal kommunikation (Clarke & 

Ross, 2006; Dwyer, Hansebo, Andershed & Ternestedt, 2010; Iranmanesh et al., 2009). Det 

ansågs underlätta om patienten var medveten om sin situation, snarare än att leva i 

förnekelse (Clarke & Ross 2005). En lugn och tyst miljö tycktes främja kommunikationen 

enligt sjuksköterskorna (Roche-Fahy & Dowling, 2009). De använde sig av icke verbala 

signaler och beteende för att samarbeta med patienten: “And you can connect too with people 

with just even how you are sitting, how you´re looking, the care in your face, the tone in your voice, 

the spaces that you put between word” (Keall et al., 2014, s. 3200). Sjuksköterskorna betonade att 

familjen ska få ta sin plats och få möjlighet att delta i vården. De öppna intervjuerna visade 
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till och med att det ibland var enklare att kommunicera med de anhöriga än med patienten 

(Roche-Fahy & Dowling, 2009).  

 

-Existentiella reflektioner 

Sjuksköterskor från en akut vårdavdelning beskrev att god palliativ omvårdnad förutsätter 

helhetssyn som involverar både det fysiska och det mentala (Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

Att vårda patienter i livets slutskede gav sjuksköterskan en känsla av att livet och döden är 

en naturlig process. Patientens existentiella behov kunde få sjuksköterskan att känna sig 

professionellt osäker och påverka dem personligen för att tillhandahålla god omvårdnad. Att 

bejaka sig själv både som sjuksköterska och privatperson ansågs väsentligt (Dwyer et al., 

2009; Johansson & Lindahl, 2010). Genom att vårda patienter i behov av palliativ vård 

hävdade sjuksköterskorna att de hade ändrat sin syn på livet. De hade kommit till att 

värdera livet och ta vara på de vardagliga stunderna och njuta, samt att kunna acceptera att 

döden var en del av livet (Barnard et al., 2006).  

 

När samtal om patientens tro och religion kom till tal så var det av vikt att respektera 

patientens tro och religion, även om deras egna åsikter var annorlunda. Ibland hänvisade 

sjuksköterskorna vidare till kyrkan eller präst om de ansåg att patienterna behövde andlig 

vägledning (Barnard et al., 2006). Samtal om vad som kommer att ske efter döden och att 

försöka trösta väckte känslor av maktlöshet: “I feel so insufficient… that´s the worst. I am not so 

good with words. And what is there to say? Nothing is going to help. It won´t get any better, in the 

end, when we are dying, we all have to go the way by ourselves” (Andreassen Devik, 2013, s. 4). 

Uttrycket ”gå vid sidan av patienten” beskrevs av sjuksköterskorna som att stödja patienten i 

beslut och lyssna när de var redo att samtala om andliga frågor. Uttrycket syftade till att inte 

påverka patienten (Keall et al., 2014). 

 

Betydelse av erfarenhet inom omvårdnadsarbetet  

Sjuksköterskor från både hemsjukvård och sjukhus använde tidigare erfarenheter för att 

kunna hantera situationer som var mycket svårare än vad de hade räknat med. Tidigt i 
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karriären upplevde sjuksköterskorna att de var otillräckliga eller obekväma att diskutera 

känsliga problem med patienten, än senare i karriären: “Once i became more confident… my 

approach… is to be completely open- minded and treat everybody as unique” (Keall et al., 2014, s. 

3200). Sjuksköterskor har beskrivit att varje möte med patient och anhöriga gav dem 

ovärderliga erfarenheter och kunskaper. Dessa vårderfarenheter ansågs bidra till både en 

personlig och professionell utveckling hos sjuksköterskan (Wallerstedt & Andershed, 2007; 

Iranmanesh et al., 2009). Arbetserfarenhet ansågs leda till mer positiva känslor av döden och 

att erfarenhet av att arbeta med döende patienter innebar mer positiva attityder till att ta 

hand om döende patienter. Sjuksköterskor utan erfarenhet hade därmed mer negativa 

attityder och känslor av rädsla och att undvika tankar om döden (Lange, Thom & Kline, 

2008). Sjuksköterskorna ansåg att de behövde sätta gränser när det gällde deras arbete. Det 

ansågs vara av vikt att inte “ta med sig arbetet hem”, men det var alltid inte lika enkelt 

(Barnard et al., 2006). Rädsla för att förvärra en situation återberättades av en sjuksköterska 

som: “We need to be treating the whole person… althought I dont know that i´m the greatest at doing 

that because I dont feel confident enough… because I am afraid if they come up with something and I 

don´t know how to answer” (Keall et al., 2014, s. 3201). 

 

Diskussion 

Metod diskussion 

De inledande sökningarna gjordes i databaserna Cinahl med “headings”, PubMed med 

“mesh-termer” och i Psycinfo med “Thesaurus”. För att utöka sökningarna ytterligare valdes 

användning av fritext i databaserna Cinahl och Psycinfo. Samtliga databaser relaterade till 

ämnesområdet. Sparsamma begränsningar valdes för att få ett stort utbud av artiklar. En 

inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara tillgängliga som fulltext genom 

Mittuniversitetets biblioteksservice. Detta kan uppfattas som en svaghet då artiklar som 

motsvarar till litteraturöversiktens syfte kan ha exkluderats. Författarna valde denna 

inklusionskriterie på grund av tidsbrist och ekonomiska aspekter. Vid sökningens gång 

återkom artiklar som redan hade valts ut till resultatet, vilket gav bekräftelse på att relevanta 

sökord hade använts.  
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Författarna diskuterade kring avgränsningen publiceringsår och hur de skulle förhålla sig till 

det. Efter en dialog mellan författarna enades ett beslut om att inte avgränsa sökningarna 

med publiceringsår. Detta beslut togs då författarna anser att sjuksköterskans upplevelser är 

individbunden och inte beroende av tid. Den äldsta artikeln som användes i resultatet var 

publicerad år 2004 och den nyaste år 2014. Artiklarna berörde sjuksköterskors upplevelser av 

omvårdnad till patienter i behov av palliativ vård på olika arbetsplatser. De olika 

arbetsplatserna berörde hemsjukvård, sjukhus och hospice. Detta kan uppfattas som en 

svaghet då omvårdnadsarbetet kan skilja sig på de olika arbetsplatserna. Författarna har 

dock inte valt någon begränsning angående arbetsplats då det inte ansågs ha någon 

betydelse gentemot syftet. 

 

Under analysen lästes och granskades artiklarna på var sitt håll för att inte påverkas av 

varandras åsikter vilket ses som en styrka. Artiklarna har granskats utifrån ett objektivt 

perspektiv genom att ha en neutral ställning till de fakta som insamlats, och att fakta inte har 

exkluderats på grund av egna åsikter eller åsikter som inte är i samråd med tidigare 

forskning vilket även ses som en styrka. Under analysfasen har båda författarna diskuterat 

och gemensamt sammanfattat resultatet utifrån likheter och olikheter. Därefter skapades 

områden gemensamt av författarna för att sedan komma fram till ett resultat vilket anses 

som en styrka. Detta beskrivs i Polit och Beck (2012, s. 175) där forskartriangulering är ett sätt 

där flera forskare gemensamt arbetar för att dra slutsatser om upprätthållandet av den 

verkliga sanningen, vilket är ett sätt att skapa trovärdighet och minimera bias och 

feltolkningar. Citat har använts som en metod för att minimera subjektiva tolkningar och 

författarna har valt att ha citaten på engelska för undvikandet av feltolkning vid 

översättning. Vidare kan de utvalda artiklarnas översättning från engelska till svenska ha 

medfört eventuella feltolkningar. 

 

Av dem tretton valda artiklarna var tolv stycken kvalitativa och en var kvantitativ, vilket var 

förväntat i förhållande till studiens syfte. Detta kan uppfattas som en svaghet. De båda 

metoderna stärker och bekräftar varandras ömsesidighet vilket ökar trovärdigheten av 

resultatet. Enligt Polit och Beck (2012, s. 604) bidrar de kvalitativa artiklarna till att skapa ett 
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flytande och fylligt resultat och enligt Fridberg (2012, s. 99) bidrar det till en fördjupad 

förståelse till fenomenet.  

 

Kvalitetsgranskning av de utvalda vetenskapliga artiklarna medför en ökad förståelse av vad 

den enskilda artikeln handlar om. Det möjliggör för ställningstagandet av artikelns relevans 

gentemot litteraturöversiktens syfte och ökar det kritiska tänkandet (Friberg, 2012, s. 45). I 

början av arbetet så var författarna väl kritiska gentemot artiklarnas titel och det kan i sin tur 

påverkat insamlingen av artiklar, då eventuellt relevanta artiklar till litteraturöversikten kan 

ha exkluderats, vilket kan ses som en svaghet. Författarna anser att en viss datamättnad har 

uppnåtts, då artiklarnas huvudresultat tar upp liknande fakta och kan tyda på att det mest 

väsentliga har belyst samt att de utvalda artiklarna bidrar med relevant fakta i förhållande 

till litteraturöversiktens syfte. Detta är även ett ämne som det finns mycket forskning om. 

Vid insamling av fakta så har ursprungskällan till det fakta som insamlats eftersträvats i den 

mån som det var möjligt.  

 

Resultatdiskussion 

Huvudresultatet visade att sjuksköterskans upplevelse av omvårdnadsarbetet inom palliativ 

vård påverkades av olika faktorer. Det angavs vara delar i arbetsmiljön som på olika sätt 

påverkade omvårdnaden. Dessutom förekom personliga erfarenheter som påverkade sättet 

att agera och hantera omvårdnadsarbetet. Resultatet visade även tydligt att vårdandet av 

patienter i livets slutskede bör ske utifrån en helhetssyn där det fysiska ska behandlas men 

även att det psykiska, sociala och existentiella ska bemötas. 

 

I föreliggande resultat framkommer att det oftast saknades enkelrum, då patientrummen 

dominerades av rum som var avsedda för flera personer. Det beskrivs även av McCourt, 

Power och Glackin (2013) där 70 % av 375 sjuksköterskor beskrev att det fanns en brist av 

privata rum för döende patienter och dess anhöriga. Sjuksköterskorna i föreliggande resultat 

beskrev behovet av inredda rum som symboliserade en plats för vila och avkoppling. Vidare 

beskrivs det även i Holms, Milligan och Kydd (2014) en avsaknad av privata rum som 

resulterar i att den personliga integriteten gentemot patienten och dess anhöriga uteblev. Det 
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borde tas i beaktande vid utformningen av sjukhusmiljöer. Att skapa en miljö som ger 

positiva erfarenheter för patient och anhöriga under sjukvårdsvistelsen.  

Omorganiseringar av miljön och skapandet av utrymme kan visserligen vara kostsamt och 

kräva mycket planering, men det har visat sig ha betydelse för patientens känsla av 

delaktighet. Det i sin tur främjar livskvaliten.  

 

Sjuksköterskor använde sig av tidigare arbetserfarenheter i omvårdnadsarbetet vilket ansågs 

förbättra deras förmåga att tillhandahålla omvårdnad. Liknande resultat framgår i McCourt 

et al., (2013) studie där sjuksköterskor ansåg att varje erfarenhet ökade deras självsäkerhet 

och gav dem styrka att acceptera nya utmaningar inom omvårdnadsarbetet. Erfarenheter av 

tidigare vårdarbete ansågs bidra till både en personlig och professionell utveckling. Därmed 

bör erfarenheter tas till vara både i arbetslivet och under utbildningen, då resultatet indikerar 

på att utveckling hos sjuksköterskan främjades av tidigare erfarenheter och upplevelser. 

Sjuksköterskans upplevelser är en pågående process som aldrig upphör. Författarna anser att 

en individ aldrig kan förstå någon annans upplevelser, däremot medför tidigare erfarenheter 

till en ökad förståelse för den medmänskliga relationen. Det innebär enligt Joyce Travelbee´s 

omvårdnadsteori huvudsakligen upplevelser eller en serie av upplevelser mellan en 

sjuksköterska och mottagaren av hennes vård. Erfarenheten är ömsesidigt, betydande och 

meningsfullt för både sjuksköterskan och mottagarens behov. Den medmänskliga relationen 

leder enligt Travelbee till en god omvårdnad vilket även författarna vill belysa i detta 

sammanhang (Travelbee, 1971,s. 123).  

 

Sjuksköterskor saknade erfarenhet av att samtala om det existentiella. Patientens existentiella 

behov resulterade i att sjuksköterskan kände sig osäker i sin profession. Det ansågs vara av 

värde att hitta sig själv och reflektera över sitt eget väsen i världen. Det påpekades till 

exempel i en studie av Zheng, Guo, Dong och Glynn Owens (2014) att det ansågs som 

nödvändigt att uppmärksamma det andliga då det är en omfattande del av omvårdnaden av 

döende patienter. Andlighet kan betyda väldigt olika för olika människor. Författarna anser 

att det är av vikt att som sjuksköterska respektera olika patienters andlighet och finnas där 

för patienten och samtidigt tillgodose den andliga omvårdnaden. Det gäller att hitta en 

balans som möjliggör för sjuksköterskan att etablera en förtroendefull relation som utgår 
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från en medmänsklig relation. Travelbee menar att en mellanmänsklig relation är en 

erfarenhet karakteriserat av ett visst beteende, det vill säga hur man uppfattar, tänker och 

känner. En relation etableras inte av sjuksköterskan enbart utan etableras även av patienten 

och dess anhöriga (Travelbee, 1971, s. 125). 

 

I resultatet framkom uttrycket ”gå vid sidan av patienten” vilket beskrevs som att vara där 

som ett stöd för patienten och lyssna när de var villiga att samtala om existentiella frågor. 

Det påpekades även i Strang, Henoch, Danielson, Browall och Melin-Johansson (2013) där 

sjuksköterskor menade att närvaro var det nödvändigaste under existentiella samtal. Som 

sjuksköterska bör man vara uppmärksam kring om patienten vill samtala eller inte och ta 

hänsyn till om patienten orkar eller har lust till samtal. Det gäller även att fundera över om 

det är något som tynger patienten eller inse när det inte finns något behov av att samtala om 

det existentiella. Då närvaro ansågs vara betydelsefullt är det väsentligt att som 

sjuksköterska respektera patientens beslut och finnas tillhands då de är redo eller vill 

samtala. Trots då religionens ställning har försvagats i många länder idag kvarstår det 

existentiella frågeställningarna och behoven hos patienter, eftersom andlighet och 

existentiella funderingar inte enbart ska förknippas med religion.  

 

Resultatet i föreliggande litteraturöversikt kan med fördel tillämpas i sjuksköterskans 

kliniska arbete. Genom en ökad förståelse över olika faktorers inflytande i 

omvårdnadsarbetet inom vården kan man med fördel försöka att förbättra sjukvården för 

alla inblandade. En bättre miljö som välkomnar patient och dess anhöriga och som möjliggör 

för etablering av en god relation bör eftersträvas. Brist på tidigare arbetserfarenhet är en 

barriär inom arbetet i palliativ omvårdnad, vilket framkommer i föreliggande resultat. 

Erfarenheter bör uppmärksammas och användes av i en mer utsträckning i 

sjuksköterskeutbildningen i form av verksamhetsförlagd utbildning, då tidigare erfarenheter 

ökade sjuksköterskans självsäkerhet i omvårdnaden.  
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Slutsats 

Resultatet som redovisas i litteraturöversikten framkom det från sjuksköterskans upplevelser 

om begränsningar i att genomföra en god omvårdnad på grund av avsaknad av sekretess, 

tidsbrist, utrymme, otillräckligt samarbete mellan olika medarbetare och brister i kunskap 

om existentiella reaktioner. Författarna anser att detta medför begränsningar i 

sjuksköterskans omvårdnadsarbete och att det kan vara ett hinder inom den palliativa 

vården. En vårdmiljö som gynnar den fysiska och psykiska omvårdnaden bör eftersträvas 

och borde i viss mån kunna tillämpas vid omorganisering. Det framstod även som att 

tidigare arbetserfarenheter kunde ha betydelse för sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid 

palliativ vård. Då tidigare erfarenheter främjade sjuksköterskans utveckling borde det tas till 

vara i mer utsträckning i utbildningssyfte. Mycket av forskningen tar upp betydelsefulla 

faktorer som gynnar omvårdnaden vid palliativ vård. Därmed anser författarna att pågående 

forskning inom detta område är väsentligt att fortskrida för utvecklingen av en god palliativ 

vård inom Sverige såväl över hela världen, då tidigare arbetserfarenheter kan användas som 

en komponent till ökad kunskap och förståelse. 
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Bilaga 1 

Tabellöversikt resultatartiklar  

Författare 
(Årtal) 

(Land) 

 

Titel  Studiens syfte  Design 

Metod 

Analys 

Deltagare 

(bortfall)  
Huvudresultat Kvalitet  

(poäng) 

(procent) 

(grad) 

Barnard, A., 

Hollingum, C., & 

Hartfiel, B (2006) 

Australien  

Going on a journey: 

understanding 

palliativ care nursing  

Att beskriva de kvalitativt 

olika sätt australiensiska 

sjuksköterskor, förstod sina 

upplevelser av att vara 

sjuksköterska inom 

palliativ vård 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutik 

19 sjuksköterskor 

(0) 

Fem teman framkom; “Att göra allt du 

kan”, “Att utveckla en närhet”, Att arbeta 

som ett team”, “Skapa mening” och “Att 

behålla sig själv” 

34/45 

75 % 

Grad 2 

Bloomer, M., 

Endacott, R., 

O´Conner, M., & 

Cross, W (2013) 

Australien   

The `dis-ease` of 

dying: Challenges in 

nursing care of the 

dying in the acute 

hospital setting. A 

qualitative 

observational study 

Målet var att undersöka 

sjuksköterskor erkännande 

och lyhördhet för döende 

patienter och förstå 

sjuksköterskorna 

inflytande på omvårdnaden 

i livets slutskede 

Kvalitativ. 

Fokusgrupp och 

individuella 

semistrukturerade 

intervjuer  

25 sjuksköterskor 

(0) 

Fyra teman framkom; ”erkännande av att 

dö”, ”omvårdnads utmaningar”, ”effekterna 

av enkelrum” och ”klinikers beredskap och 

hantering” 

34/45 

75 % 

Grad 2  

Dwyer, L., 

Hansebo, J., 

Andershed, B & 

Ternestedt., B 

(2010)  

Sverige  

 

Nursing home 

residents views on 

dying and death: 

nursing home 

employees 

perspective 

Att avslöja vårdhems 

anställdas syn på döende 

och död bland äldre 

personer som de vårdar  

Kvalitativ 

beskrivande studie. 

Fokus grupp 

diskussioner . 

Kvalitativ 

innehållsanalys 

20 vårdpersonal 

(sjuksköterskor 

och 

undersköterskor) 

(0) 

Fem huvudteman framkom; “Lindra 

lidande och smärta”, “Finna mening i 

vardagen”, “Avslöjande tankar och attityder 

om döden”, “ Att ta hand om den döendes 

kropp” och “ Att hantera gapet mellan 

personliga ideal och verkligheten” 

41/45 

91 % 

Grad 1 

Johansson, K., & 

Lindahl, B 

(2010) 

Sverige  

Moving between 

rooms - moving 

between life and 

death: nurses 

experiences of caring 

for terminally ill 

patients in hospitals 

Är att beskriva betydelsen 

av allmän sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

palliativa patienter på 

allmäna vårdavdelningar 

på sjukhus 

Kvalitativ 

beskrivande och 

tolkande. 

Individuella 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutik enligt 

Ricoeus 

8 sjuksköterskor 

(0)  

Sex teman framkom: ”Att vara tacksam för 

att kunna ta del av en annan människas sista 

tid”, “Beröring av fysiska och existentiell 

mening”, “Att existera i plats och 

utrymme”, “Att ge och ta emot energi”, 

“Att vara öppen när det gäller patienter och 

kollegor”, “Att vara i förkroppsligad 

kunskap” och ” Tid som inte finns”  

41/45 

91 % 

Grad 1 

Roche-Fahy., V & 

Dowling., M 

(2009)  

Irland  

Providing comfort to 

patients in their 

palliative care 

trajectory: 

experiences of 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

tillhandahålla tröst till 

palliativa patienter på en 

Kvalitativ studie. 

Öppna individuella 

intervjuer. 

Fenomenologi 

enligt van Manen  

12 sjuksköterskor 

(0)  

Fyra huvudteman med tillhörande 

underteman framkom; “Tid som behövs för 

att ge tröst”, “Emotionellt arbete för att 

tillhandahålla tröst”, “Holistisk 

tillvägagångsätt” och “Pedagogiskt 

37/45 

82 % 

Grad 1 



 
 

female nurses 

working in an acute 

setting 

akutvårdsavdelning på ett 

litet sjukhus i västra Irland 

 

stödbehov”  

Iranmanesh, I., 

Häggström, T., 

Axelsson, K., & 

Sävenstedt, S 

(2009)  

Sverige  

Swedish nurses 

experiences of caring 

for dying people  

Syftet med denna studie 

var att förtydliga 

innebörden av sköterskors 

erfarenheter av att ta hand 

om döende personer 

hemma och i särskild enhet 

på sjukhus 

 

Kvalitativ. 

Individuella 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutik enligt 

Ricoeur 

8 sjuksköterskor  

(0) 

Tre huvudteman med tillhörande 

underteman framkom; “Möta patienter och 

anhöriga som unika personer”, Lärande i en 

utmanande miljö” och “Att få personlig 

styrka” 

39/45 

86 % 

Grad 1 

Huang, Y-L., 

Yates, B., & 

Prior, D (2009) 

Australien 

Factors influencing 

oncology nurses 

approaches to 

accommodating 

cultural needs in 

palliative care 

Syftet med denna studie 

var att undersöka den 

sociala konstruktionen av 

kulturella frågor inom 

palliativ vård bland 

onkologisjuksköterskor 

Kvalitativ. 

Semistrukturerade 

intervjuer.  

Grounded theory 

 

7 sjuksköterskor 

(0) 

Två huvudteman med tillhörande 

underteman framkom; ”faktorer som 

påverkar sjuksköterskors metoder för att ta 

emot kulturella behov” och ” relevans för 

klinisk praxis” 

32/45 

71 % 

Grad 2 

 

 

Keall, R., 

Clayton, J M., & 

Butow, P (2014) 

How do Australian 

palliative care nurses 

adress existential and 

spiritual concerns? 

Faciliators, barriers 

and strategies 

Att undersöka handledare, 

barriärer och strategier som 

australienska palliativa 

sjuksköterskor 

identifierade vid 

existentiell och andlig vård 

för patienter med livs 

begränsande sjukdomar  

Kvalitativ.  

Semistrukturerade 

intervjuer.  

20 sjuksköterskor 

(0)  

Tre huvudteman med tillhörande 

underteman framkom; ”handledare”, 

”barriärer” och ”strategier” 

40/45 

88 % 

Grad 1 

Clarke, A., & 

Ross, H (2005) 

UK 

Influences on nurses’ 

communications 

with older people at 

the end of life: 

perceptions and 

experiences of 

nurses working in 

palliative care and 

general medicine.  

Syftet är att utforska 

sjuksköterskors 

uppfattningar och 

erfarenheter om att 

kommunicera med döende 

äldre människor om vård i 

livets slutskede i akuta 

medicinska och palliativa 

vårdavdelningar.  

Kvalitativ.  

Fokusgrupper och 

intervjuer. 

 

24 

(sjuksköterskor, 

barnmorskor, 

undersköterskor, 

studenter) 

(0) 

Fyra teman framgick i resultatet 

”sjuksköterskors uppfattningar och 

erfarenheter: kommunicerar med äldre 

människor om livets slutskede, 

”kompetensutveckling och förståelse”, 

Miljö och organisationsfrågor: tid, 

integritet, kultur i vården och ”dela värden” 

38/45 

84 % 

Grad 1 

Andreassen 

Devik, S., 

Enmarker, I., & 

Hellzen, O (2013) 

Norge 

When expressions 

make inpressions-

Nurses narratives 

about meeting 

severely ill patients 

in home nursing 

care: A 

phenomenological-

hermeneutic 

Syftet med denna studie 

var att belysa och tolka 

innebörden av 

sjuksköterskors 

upplevelser av att möta 

svårt sjuka patienter 

uttryck i hemsjukvård 

Kvalitativ. 

Berättande 

intervjuer. 

Fenomenologisk 

hermeneutik  

10 sjuksköterskor 

(0)  

 39/45 

86 % 

Grad 1  



 
 

approach to 

understanding  

Mok, E., & Chiu, 

P-C (2004) 

Kina  

Nurse-patient 

relationships in 

palliative care 

Syftet med studien var att 

redovisa en studie som 

undersöker aspekter av 

sjuksköterske-patient 

relation i samband med 

palliativ vård  

Kvalitativ.  

Öppna 

ostrukturerade 

intervjuer. 

Fenomenologisk    

10 sjuksköterskor 

och 10 kroniskt 

sjuka patienter 

(0)  

Fyra teman framkom; ”bilda en 

förtroendefull relation”, ”vara en del av 

familjen”, ”påfyllning av energi” och 

”berikande erfarenheter”  

41/45 

91 % 

Grad 1 

Wallerstedt, B., & 

Andershed, B 

(2006)  

Sverige  

Caring for dying 

patients outside 

special palliative 

care settings: 

experiences from a 

nursing perspective 

Syftet är att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevesler av att vårda 

döende patienter utanför 

speciella palliativa enheter 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

Fenomenologisk  

9 sjuksköterskor  

(0) 

Tre huvudteman framkom med tillhörande 

underteman framkom; ”ambition och 

engagemang”, ”vardagliga möten” och 

”tillfredsställelse och missnöje” 

39/45 

86 % 

Grad 1 

Lange, M., Thom, 

B., & Kline, N-E 

(2008) 

USA 

Assessing nurses 

attitudes toward 

death and caring for 

dying patients in a 

comprehensive 

cancer center 

Att bedöma hur anställda 

sjuksköterskor i en 

omfattande Cancer Center 

upplever döden och att ta 

hand om döende patienter 

samt undersöka eventuella 

samband mellan deras 

attityder och demografiska 

faktorer 

Beskrivande 

kvantitativ.  

Frågeformulär.  

 

345 

sjuksköterskor  

(0) 

Statistiskt signifikanta skillnader noterades 

bland ålder, omvårdnads erfarenhet, 

tidigare erfarenhet av att vårda döende 

patienter, och poäng på FATCOD och 

DAP-R. Omvårdnads erfarenhet och ålder 

var de variablar som var mest utmärkande 

angående sjuksköterskors attityder till 

döden och att ta hand om döende patienter. 

40/44 

90 % 

Grad 1  

 



 
 

Bilaga 2. Översikt av litteratursökningar. 

Databas 

Datum 

Söktermer Avgränsningar Träffar Valda Författare & årtal 

Cinahl 

150908 

Nurse-patient relations 

AND nurses attitudes 

AND palliative care 

Language; english, 

swedish. Peer 

reviewed 

39 *18 

**10 

***2 

****3 

*****0 

Johansson, K., & Lindahl, 

B. (2010). 

Clarke, A., & Ross, H. 

(2005).  

Mok, E., & Hiu, P. C. 

(2004) 

Pubmed 

150910 

Nurse-patient relations 

AND palliative care 

AND terminal care AND 

nursing care 

Language; english, 

swedish 

32 *14 

**7 

***1 

****1 

*****1 

Dwyer, L-L., Hansebo, G., 

Andershed, B., & 

Ternestedt, B-M. (2010) 

Pubmed 

150910 

Palliative care AND 

nurse- patient relations 

AND nursing care AND 

Attitude of health 

personnel 

Language; english, 

swedish 

54 *10 

**4 

***2 

****1 

*****0 

Roche-Fahy, V., & 

Dowling, M. (2009) 

Cinahl 

150913 

Palliative care AND 

”experiences” AND 

”nursing” AND clinical 

practice 

Language; english, 

swedish. Peer 

reviewed 

32 *4 

**2 

***1 

****2 

*****2 

Huang, Y-L., Yates, B., & 

Prior, D (2009).  

Keall, R., Clayton, J M., & 

Butow, P (2014) 

Cinahl 

150922 

palliative care unit AND 

nursing AND experience 

Language; english, 

swedish, Peer 

reviewed 

14 *15 

**7 

***1 

****1 

*****0 

Barnard, A., Hollingum, C., 

& Hartfiel, B. (2006) 

Cinahl 

150922 

“experiences” AND 

nurs* AND “dying 

people” 

Language; english, 

swedish. Peer 

reviewed 

55 *14 

**5 

***3 

****1 

*****0 

Iranmanesh, S., Häggström, 

T., Axelsson, K., & 

Sävenstedt, S. (2009) 

Psycinfo 

150922 

Nurses role AND 

palliative AND attitude 

AND nursing 

Language; english. 

Peer reviewed 

87 *7 

**4 

*** 2 

****2 

*****0 

Blommer J, M., Endacott, 

R., O`connor, M., & Cross, 

W. (2013). Andreassen 

Devik, S., Enmarker, I., & 

Hellzen, O. (2013) 

Pubmed  

151006 

Palliative care AND 

terminal care AND 

nursing care AND 

”experience” 

Language; english. 

Peer reviewed  

28 *7 

**6 

***4 

****2 

*****0 

Wallerstedt, B., Andershed, 

B. (2006). Lange, M., 

Thom, B., & Kline, N. 

(2008) 

 

* Antal utvalda efter läst titel 

** Antal utvalda efter läst abstrakt 

*** Antal utvalda efter läst hela artikeln 

**** Antal utvalda efter kvalitetsgranskning 

*****Dubbletter  



 
 

 

 

Bilaga 3. Översikt av litteratursökningar som inte gav några resultat.   

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

Cinahl 

150907 

Nurses attitudes AND nursing 

practice AND palliative care 

Language; english, 

swedish, peer reviewed 

11 *3 

**6 

***1 

****0 

****1 

0 

Pubmed 

150907 

Palliative care AND nurses role 

AND nursing care AND 

terminal care 

Language; english 

swedish 

23 *17 

**3 

***3 

****0 

0 

Cinahl 

150909 

Attitude of health personnel 

AND palliative care AND 

nurse- patient relations   

Language; english, 

swedish, peer reviewed 

13 *8 

**1 

***2 

****2 

0 

*- antal förkastade efter läst titel 

**- antal förkastade efter läst abstrakt 

***-antal förkastade efter läst artikel 

****-antal förkastade efter kvalitetsgranskning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 4. Reviderad granskningsmall kvantitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 

 

1/3 

 

2/3 

 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

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

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, tabeller etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) 

 

Saknas 

 

Mindre bra 

 

Bra 

 

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

Grad I: 80% 

 
 

Grad II: 70% 

 
 

Grad III: 60% 

 

Total poäng (max 44 p) p p p p 

 p 

% 

Grad 

 



 
 

Titel  

Författare 
 

Bilaga 5. Reviderad granskningsmall kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 

Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) 
 

Saknas 

 

1/3 

 

2/3 

 

Samtliga 

Introduktion 
 

Saknas 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Välskriven 

Syfte 
 

Ej angivet 

 

Otydligt 

 

Medel 

 

Tydligt 

Metod 
    

Metodval adekvat till frågan Ej angiven Ej relevant Relevant  

Metodbeskrivning 

(repeterbarhet möjlig) 

 

Ej angiven 

 

Knapphändig 

 

Medel 

 

Utförlig 

Triangulering Saknas Finns   

Urval (antal, beskrivning, 

representativitet) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

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

Bortfall med betydelse för 

resultatet 

Analys saknas / 

Ja 

 

Nej 

  

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivna Angivna   

Resultat 
    

Frågeställning besvarad Nej Ja   

Resultatbeskrivning 

(redovisning, kodning etc) 

 

Saknas 

 

Otydlig 

 

Medel 

 

Tydlig 

Tolkning av resultatet 

(citat, kod, teori etc) 

 

Ej acceptabel 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Diskussion 
    

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av egenkritik 

och felkällor 

 

Saknas 

 

Låg 

 

God 

 

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser 
    

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) 

 

Slutsats saknas 

 

Låg 

 

Medel 

 

God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas   

 

 

Grad I: 80% 

 
 

Grad II: 70% 

 
 

Total poäng (max 45 p) p p p p 

 p 

% 

Grad 

 



 
 

Grad III: 60% 
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Författare 

 

 


