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ABSTRAKT 
Bakgrund: Majoriteten av de patienter som behandlas palliativt har ett eller flera symtom 

som skapar lidande. Palliativ sedering kan då bli aktuellt, en behandling som avser att sänka 

patientens medvetande. Tidigare forskning visar att sjuksköterskor har en betydelsefull roll 

vid beslutsfattandet om palliativ sedering och att behandlingen väcker etiska funderingar. 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i samband med 

palliativ sedering. Metod: Arbetet utformades som en litteraturöversikt där 14 vetenskapliga 

artiklar av både kvalitativ- och kvantitativ ansats inkluderades. Resultat: I resultatet 

framkom det ett huvudtema; ”Att vara sjuksköterska när patienter behöver palliativ sedering” som 

omfattar sex underteman; ”Lindra symtom”, ”Beslutsprocessen”, ”Kommunikation och 

teamarbete”, ”Etiska reflektioner”, ”Omvårdnad” och ”Döendeprocessen”. Diskussion: Att skapa 

välbefinnande, göra det bekvämt, fridfull död och den naturliga dödsprocessen får ha sin 

gång var anledningar till användandet av palliativ sedering. Ett gemensamt beslut 

tillsammans med läkare, patient och närstående om behandlingen var av betydelse för 

sjuksköterskor. Slutsats: Sjuksköterskor ansåg att palliativ sedering var etiskt svårt och 

väckte funderingar. Den kliniska erfarenheten påverkade sjuksköterskor hur de förhöll sig 

till behandlingen. Fördjupad utbildning, tydligare riktlinjer och forskning inom ämnet är 

väsentligt för den kliniska verksamheten och sjuksköterskor. 

 

Nyckelord: Djup sedering, döendeprocessen, etiskt dilemma, omvårdnad, palliativ vård, 

upplevelser. 
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INTRODUKTION  
Den sista tiden i en människas liv kan bli en värdefull tid för den enskilde och deras 

närstående, trots svårigheter. Innebörden av “en god död” nämns ofta som bevarad självbild 

och integritet, självbestämmande, kunna bevara sociala relationer, få möjlighet att skapa 

mening, se sammanhang och god symtomlindring (Socialstyrelsen, 2013). 

 

BAKGRUND 

En god död 

Målet för hälso- och sjukvården är att hjälpa sjuka människor med att behandla och bota 

deras sjukdomar, så långt som möjligt, för att de skall få tillbaka hälsa och välbefinnande. 

När detta mål inte kan uppfyllas i livets slutskede är det sjukvårdens uppgift att ge 

lindrande behandling, så kallad palliativ vård (Socialstyrelsen, 2010). Av de 90 000 personer 

som avled i Sverige 2010 bedömdes ungefär 80 % vara i behov av palliativ vård. Den 

vanligaste dödsorsaken var hjärt- och kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar och antal 

avlidna har varit konstant de senaste åren (Socialstyrelsen, 2013). Kännetecknande för en god 

död är att vården är patient- och familjecentrerad, och att den ger god symtomlindring utan 

sedering. Balansen mellan smärtlindring och palliativ sedering är svår för många patienter 

eftersom vårdgivare vill att patienten ska ha det bekvämt men fortfarande kunna 

kommunicera. Att patienten har kontroll över sin döende kropp är väsentligt för en god 

upplevelse av livets slut och för att dö med värdighet (Holdsworth, 2015).  

 

Palliativ vård 

Definitionen av palliativ vård är enligt World Health Organization (WHO) ett 

tillvägagångsätt som förbättrar livskvaliten för patienter och deras närstående inför 

problemet med livshotande sjukdom, genom förebyggande arbete, lindring av lidande, tidig 

upptäckt av symtom och korrekt bedömning (WHO, 2015). Målet för palliativ vård är att 

uppnå högsta livskvalitet för individen och vården syftar till att ta itu med hela patienten, 

inklusive fysiska, psykiska, andliga och psykosociala behov (Jocham, Dassen, Widdershoven 

& Halfens, 2009). Statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) och Socialstyrelsen (2013) 

menar att den palliativa vården skall utgå från etiska utgångspunkter baserade på principen 

om lika människovärde och ska ligga som grund på de fyra hörnstenar som går i linje med 

WHO:s definiering. Dessa sammanfattas kort som:  
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 Symtomlindring vid bemärkelse att smärta och andra svåra symtom lindras, 

samtidigt som patientens integritet och autonomi ses över.  

 Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag.  

 Kommunikation och relation i syfte att främja patientens livskvalitet. God 

kommunikation inom och mellan arbetslaget och i förhållande till patienten och dess 

närstående.  

 Stöd till de närstående under sjukdomen och efter dödsfallet.  

 

Palliativ vård innefattar vanligen en tidig fas som är lång och en sen fas som ofta är kort, det 

vill säga dagar, veckor eller någon månad (Statens offentliga utredningar, SOU 2001:6). 

Personer med cancersjukdom utgör majoriteten av de patienter som vårdas palliativt. Det 

finns även andra livshotande sjukdomar som är i behov av palliativ vård. Framförallt 

hjärtsvikt, kroniskt obstruktiv lungsjukdom, terminal njursvikt, terminal leverinsufficiens, 

aids och ett antal neurologiska sjukdomar som multipel skleros, amyotrofisk lateral skleros 

och Parkinsons sjukdom (Socialstyrelsen, 2013).  

 

Palliativ sedering 

Enligt Graeff och Dean (2007) definieras palliativ sedering som användningen av specifika 

lugnande mediciner för att lindra outhärdliga och okontrollerbara symtom genom 

nedsättande av patientens medvetande. Morita, Tsuneto och Shima (2002) definierar 

sedering enligt följande:  

 Mild sedering - att patienten är sederad men kan fortfarande kommunicera.  

 Djup sedering - att nästan eller fullständigt nå medvetslöshet.  

 Intermittent sedering - patientens medvetande höjs temporärt under vissa perioder.  

 Kontinuerlig sedering - patientens är sövd fram till att döden inträffar.  

 

Enligt Graeff och Dean (2007) skiljer sig palliativ sedering från eutanasi1 eftersom 

behandlingen har som avsikt att ge symtomlindring och är en välavvägd insats där 

                                                           
1  Eutanasi, även kallat dödshjälp, innebär att en läkare avsiktligt avslutar en svårt sjuk patients liv på̊ dennes 

begäran, vilket ej är lagligt i Sverige (Statens medicinsk-etiska råd, 1992). 
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patientens död inte är ett kriterium för framgång. Enligt Statens medicinsk-etiska råd (2008) 

så bör patienten själv, i samråd med ansvariga läkare, bestämma huruvida den palliativa 

sederingen skall ges intermittent eller kontinuerligt. Patienter som inte är beslutskapabla och 

som inte på annat sätt kan lindras, men som bedöms lida både kroppsligt och själsligt, ges 

vanligen kontinuerlig palliativ sedering. Enligt Eckerdal, Birr och Lundström (2009) varierar 

förekomsten av palliativ sedering mellan olika länder och att andelen patienter som får 

denna typ av behandling för symtomlindring skiljer sig allt mellan 3 till 68 procent. 

Användningen av palliativ sedering förekommer som vanligast i Nederländerna och Belgien 

medan i de nordiska länderna såsom Sverige, Danmark och Norge råder en mer restriktiv 

hållning.  

 

Abarashi, Papavasiliou, Preston, Brown och Payne (2013) menar att anledningen till att 

administrera palliativ sedering är huvudsakligen att lindra outhärdliga symtom, förbättra 

livskvaliten för patient och närstående, återställa patientens värdighet och respektera 

autonomin. En långvarig sjukdom och dess fortskridande symtom gör att sjuksköterskor 

upplever varierande grad av ångest. Enligt Engström, Bruno, Holm och Hellzén (2007) var 

vanligaste anledningen att ge palliativ sedering för outhärdliga symtom, smärta och dyspné. 

Andra rapporterade anledningar var ångest, gastrointestinala problem som kräkningar, 

konvulsioner, agitation och delirium, förvirring och hallucinationer, rädsla, panik och 

skräck, emotionell, psykosocial och andlig smärta och rastlöshet. Eckerdal et al. (2009) menar 

att det vanligaste läkemedlet som ges i samband med palliativ sedering är Midazolam som 

huvudsakligen ges subkutant till patienten. Olika studier visar på att ungefär en tredjedel av 

alla patienter som har cancer och får vård vid livets slutskede, dör med symtom som bara är 

hanterbara och kontrollerade med hjälp av sedering (Engström et al., 2007).  

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är enligt International Council of 

Nurses (ICN) att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. All 

omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuksköterska har ett moraliskt ansvar för sina 

bedömningar och beslut. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor är formella etiska riktlinjer som 

vägleder sjuksköterskan vid etiska situationer och problem. Etiska grundbegrepp och 
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professionella värden är integritet, trygghet, omsorg och rättvisa. De professionella värdena 

kombineras med personliga värderingar och sjuksköterskan utvecklar en etisk kompetens. 

Etiska koden för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är 

indelad i fyra olika huvudområden, vilket är: Sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen, sjuksköterskan och 

medarbetare (ICN, 2014). 

 

Enligt Abarshi et al. (2013) är palliativ sedering en användbar “sista utväg” som innebär att 

skapa komfort för mycket sjuka patienter. Vissa sjuksköterskor anser att det bidrar till 

välbefinnande hos patienter och närstående. Andra tycker att palliativ sedering uppfyller 

målet med omvårdnaden, vilket innebär att ge kvalitet och värdighet i livet sista dagar, samt 

att som sjuksköterska inte förneka dess användande till patienten. Sjuksköterskor berättade 

även att administration av palliativ sedering är etiskt svårt eftersom det tar bort patientens 

vakenhet och dennes förmåga att kommunicera med närstående.  

 

Det finns få studier som tar upp sjuksköterskors syn på palliativ sedering. Den forskning 

som gjorts visar dock att sjuksköterskorna kände sig hedrade att tillgodose patientens 

önskemål genom att låta dem vila när de inte kunde göra det på grund av fysisk eller 

psykisk smärta. Vidare ansåg sjuksköterskorna att kvaliteten på hur patienten dog ökade 

genom en mildare övergång till livets slut och att detta skapade en period av lugn och 

stillhet för de närstående efter en tid av svårt lidande (Bruce & Boston, 2011). Forskning 

tyder på att palliativ sedering ökar och att det alltmer används för att behandla existentiella 

symtom. Sjuksköterskors roll i detta sammanhang är att hjälpa patienten till att få en fridfull 

och värdig död. Därmed ökar ansvaret och blir mer komplext allteftersom sjukdomen 

fortskrider (Engström et al., 2007). 

 

En god död och lindra lidandet kopplas samman med Virginia Hendersons 

omvårdnadsteori om att sjuksköterskors arbetsuppgift är att hjälpa en individ, sjuk eller 

frisk, att utföra åtgärder som främjar hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död. Målet för 

omvårdnaden är att individen återfår sin självständighet eller att individen får en fridfull 

död om det förstnämnda är oundvikligt. God hälsa är ett åtråvärt mål för patienten och för 
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sjuksköterskor framstår det som en svår men lockande uppgift att nå detta mål. 

Sjuksköterskor kan efter omständigheterna i detta mål ha betydelse för medvetande för den 

medvetslöse, livslust för den som önskar dö och en röst för den som är för svag för att själv 

föra sin tala. Henderson utgår ifrån 14 punkter som enligt hennes omvårdnadsteori är 

grundläggande inom sjukvården. Bland annat tar hon upp att hjälpa patienten till vila och 

sömn, hjälpa patienten att hålla sig ren, skydda huden, hjälpa patienten att meddela andra 

och ge uttryck för sina önskemål och känslor (Henderson, 1969/1982, s. 10-11, 24). 

Människans behov växlar för olika individer och behoven skiftar under livets gång. Det är 

viktigt att sjuksköterskan inser att människor har gemensamma behov men de tillfredsställs 

på ett oändligt antal varierande sätt. Det innebär att sjuksköterskan inte helt kan förstå eller 

fullständigt tillfredsställa de behov en annan människa har. Hen kan endast bistå patienten i 

de åtgärder som är avsedda att leda fram till patientens uppfattning av hälsa, tillfriskande 

eller en god död (Henderson, 1969/1982, s. 13-14). 

 

Problemformulering  

Sedering, läkarassisterat självmord och eutanasi är ett etiskt och moraliskt dilemma inom 

hälso- och sjukvården. I den samhälleliga debatten jämställs palliativ sedering ibland med 

eutanasi, medan andra kallar det för en palliativ behandlingsform, vilket väcker starka 

känslor och åsikter för sjuksköterskor. Sedering vid livets slutskede är en svår uppgift för 

sjuksköterskor, oavsett erfarenhet. Detta på grund av svårigheten att bedöma behandlingen 

av patienten och följa upp då denne är nedsövd. Sjuksköterskor måste i arbetet göra 

ställningstaganden i behandlingen som kräver att hen reflekterar över olika etiska aspekter 

som uppstår. Det går att finna flera studier som undersökt vård vid livets slut, men det 

saknas studier med inriktning på hur sjuksköterskor upplever att arbeta med sedering som 

behandlingsform. Avsaknaden av en tydlig definition av palliativ sedering och bristande 

kunskap om behandlingsformen för allmänsjuksköterskan bidrar till att bruket av palliativ 

sedering försvåras i den kliniska praktiken. Det är därför angeläget att sjuksköterskor med 

erfarenheter får delge dessa i en litteraturöversikt så kunskapen och kännedomen kring 

sedering lyfts fram, vilket kan ha potential att förbättra den palliativa vården.  
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SYFTE 
Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i 

samband med palliativ sedering. 

 

METOD  

Design 

Litteraturöversikt är den valda designen för att skapa en överblick över kunskapsläget för 

sjuksköterskors upplevelser vid palliativ sedering. Det innebär enligt Friberg (2012, s. 133-

134) att söka reda på befintlig forskning för att få en helhetssyn om vad som har studerats, 

vilka metoder eller vilka teoretiska utgångspunkter som använts. I en litteraturöversikt görs 

ingen avgränsning för val av kvantitativa eller kvalitativa artiklar och analysen sker på ett 

strukturerat arbetssätt. Designen på resultatartiklarna är kvalitativa för att få en djupare 

insikt i fenomenet men även kvantitativa som ger ett större perspektiv på området. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier  

För att inkluderas i litteraturöversikten krävs det att artiklarna handlar om allmänna 

sjuksköterskor som behandlar palliativa patienter, patienterna är ≥19 år, sjuksköterskorna 

arbetar antingen på en avdelning, hospice eller i hemmet, skrivna på engelska eller svenska, 

publicerade efter 2005 samt att ett etiskt övervägande finns. Exklusionskriterierna är att 

artiklarna inte ska handla om eutanasi eller läkarassisterat självmord. Artiklar som granskats 

och analyserats till kvalitets grad III samt handlar om barn har exkluderats.  

 

Litteratursökning 

Författarna har valt att utgå från databaserna Cinahl, PubMed, SwePub och PsycInfo för att 

få relevans till det valda ämnet. Ulrichsweb användes för att kontrollera om tidsskriften var 

vetenskaplig. Sökningen är en fritextsökning med sökord som stämde överens med studiens 

syfte med begränsning på tio år. Sökord som användes var: palliative sedation, ”palliative 

sedation” och nurs*. En manuell sökning av artiklarnas referenser har även genomförts. 

Valet av att inte använda MeSH-termer, Headings och Thesarues var att artiklar under 

sökningen försvann, relevanta till syftet, som hittades på fritextsökning. Se tabell 1 för 

presentation av resultatartiklar. 
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Tabell 1. Sammanställning av litteratursökning, gjord 2015-09-09 

Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Förkastade Inkluderade 

PubMed “palliative 

sedation” 

AND 

nurs* 

Publication dates: 

10 years 

 

70 42* 

16** 

2*** 

1**** 

Arevalo et al. (2012)  

Beel et al. (2006) 

Gielen et al. (2011) 

Gielen et al. (2012) 

Inghelbrecht et al. (2009) 

Inghelbrecht et al. (2011)  

Patel et al. (2012) 

Rietjens et al. (2007) 

Venke Gran & Miller (2008) 

Cinahl  “palliative 

sedation” 

AND 

nurs* 

Published Date: 

20050909-

20151231 

44 35* 

6** 

1*** 

**** 

Brinkkemper et al. (2015) 

Zinn & Moriarty (2012) 

SwePub palliative 

sedation 

AND 

nurs* 

 2 1* 

** 

*** 

**** 

Nilsson & Tengvall (2013) 

PsycInfo palliative 

sedation 

AND 

nurs* 

Peer reviewed 

Publication dates: 

10 years 

58 43* 

9** 

2*** 

2**** 

Anquinet et al. (2015) 

Raus et al. (2014) 

* Antal exkluderade artiklar efter lästa titlar. 

** Antal exkluderade artiklar efter lästa abstrakt. 

***Antal exkluderade artiklar efter läsning av deras helhet. 

**** Antal exkluderade artiklar efter djupare granskning 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalsprocessen utfördes i fyra steg, se tabell 1. I steg 1 lästes titeln på artiklarna för att 

sedan i steg 2 läsa abstraktet i de artiklar som hade en titel som överensstämde med syftet i 

litteraturöversikten. Om abstraktet såg intressant ut och var relevant till syftet lästes hela 

artikeln, steg 3. Artiklar exkluderades under hela processen om de inte motsvarade syftet till 

litteraturöversikten. I det sista steget, steg 4, genomfördes en mer ingående läsning av 

artiklarna som blev vetenskapligt granskade med hjälp av en modifierad granskningsmall av 

Carlsson och Eiman (2003), se bilaga 1-2. Dubletter förkastades under urvalets gång efter att 

ha läst titel eller abstrakt. Modifieringen var att utesluta frågan “patienter med lungcancer” 
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och till följd av det blev högsta möjliga poäng 45 för kvalitativa och 44 poäng för kvantitativa 

artiklar. Beroende på vilken poäng artiklarna fick graderades artiklarna mellan I-III. Grad I 

är hög kvalitet och grad III låg kvalitet. För att inkluderas i resultatet var artikeln tvungen att 

ha antingen grad I eller II. Totalt inkluderades 14 artiklar. 

 

Analys 

Analysprocessen utfördes i tre steg, först så lästes artiklarna igenom flera gånger för att 

förstå innehåll och sammanhang. Under det arbetet skrevs artiklarna som valdes till 

resultatet in i en översiktstabell, se bilaga 3, där de översattes från engelska till svenska. I 

andra steget för att identifiera nyckelfynden, relatera de olika studiernas resultat till 

varandra, sammanfattades varje studie i ett separat dokument där likheter respektive 

olikheter sorterades. Tredje steget diskuterades nyckelfynden tillsammans och att 

tolkningarna av materialet överensstämde med författarnas, så fördes det in i ett ytterligare 

separat dokument, där stycken skrevs ihop och presenterades i ett huvudtema och sex 

underteman. Författarna kontrollerade att tolkningen av resultatet var korrekt genom att 

jämföra de olika rubrikerna med litteraturöversiktens syfte. Analysprocessen är induktiv och 

inspirerad av Friberg (2012, s. 127-129).   

 

Etiska överväganden 

Författarna har vid artikelgranskningen kontrollerat att de valda resultatartiklarna förde ett 

etiskt resonemang eller att de blivit granskade och godkända av en etisk kommitté. 

Deltagarna i de valda artiklarna gav ett informerat samtycke till att delta. Vid frånvaro av 

detta kontrollerades istället att tidskriften använt sig av etiska riktlinjer gällande artiklar de 

publicerat (Polit & Beck, 2012, s. 170). För att inte förvränga eller förfalska materialet har 

författarna använts sig av översättningsverktyg och lexikon, samt att medtaget material inte 

har plagierats eller refererat på felaktigt sätt.   

 

RESULTAT 
Denna litteraturöversikt innehåller resultat av 14 vetenskapliga artiklar, åtta är av kvalitativ 

och sex är av kvantitativ design. Under analysfasen framkom ett huvudtema som omfattar 

sex underteman, som presenteras i figur 1. 
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Figur 1. Översikt av resultatets huvudtema och underteman. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ATT VARA SJUSKÖTERSKA NÄR PATIENTER BEHÖVER PALLIATIV SEDERING 

Lindra symtom 

Sjuksköterskor ansåg att användningen av palliativ sedering gav en positiv inverkan på 

kvaliteten av hur patienten dog samt bidrog till en bekvämare och mer fridfull sista tid för 

patienten. Ett annat skäl var att användningen av palliativ sedering var positiv för att det 

hedrade patientens önskan att få kontroll av de outhärdliga symtomen (Rietjens, Hauser, van 

der Heide & Emanuel, 2007). Sjuksköterskor beskrev hur palliativ sedering inte bara var en 

möjlighet för patienten men också en möjlighet för närstående och personal att erbjuda ett 

värdigt avslut (Nilsson & Tengvall, 2013; Rietjens et al., 2007; Zinn & Moriarty, 2012). ”I think 

it makes a tremendous difference. We did what the patient really wanted. We were able to help him 

rest because he wasn’t able to do that.” (Rietjens et al., 2007, s. 647). 

 

En hög prioritet som identifierades av sjuksköterskor på en palliativ enhet var behovet att 

skapa välbefinnande för patienten, deras närstående och för de själva. Det framkom att både 

närstående och sjuksköterskor hade stora svårigheter att bara titta på när patienter kämpar 

och lider (Beel, Hawranik, McClement & Daenick, 2006). Sjuksköterskor uttryckte en 

osäkerhet om lämpligheten att använda palliativ sedering för att lindra existentiell nöd i 

motsats till fysisk nöd (Beel et al., 2006; Zinn & Moriarty 2012). De flesta sjuksköterskor hade 

erfarenhet av att använda palliativ sedering för lindring av svåra fysiska symtom. 

Lindra symtom Beslutsprocessen 
Kommunikation 

och teamarbete 

Etiska reflektioner Omvårdnaden Döendeprocessen 

ATT VARA SJUKSKÖTERSKA 

NÄR PATIENTER BEHÖVER 

PALLIATIV SEDERING 
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Sjuksköterskor menade att det var svårt att bedöma och avgöra huruvida användningen av 

sedering för psykologiskt ändamål var lämpligt (Beel et al., 2006). 

 

“Suffering is suffering, regardless. I mean, you can´t make a decision about my suffering, my level of 

suffering. Whether it´s psychological, or physical, or whatever. My suffering is my suffering and it´s 

your job to relieve it. So you can´t make a judgment like that.” (Patel, Gorawara-Bhat, Levine & 

Shega, 2012, s. 435). 

 

I Gielen, van den Branden, van Iersel och Broeckaert (2012) studie så framkom det att mer än 

hälften av de 415 sjuksköterskor som deltog ansåg att djup och kontinuerlig palliativ 

sedering borde endast ges om patientens livslängd är mycket begränsad. De var dock oeniga 

om huruvida djup sedering kan administreras omedelbart eller om det skulle föregås av 

mild sedering. I Zinn och Moriarty (2012) studie så poängterade sjuksköterskor vikten av att 

medicineringen försiktigt administrerades till den önskade effekten uppnåddes. Speciellt 

erfarna sjuksköterskor kände att det gällde att ha fingertoppkänsla och inte bara dubbla upp 

dosen. De beskrev att det ibland krävdes mod för att öka sederingen. 

 

Palliativ sedering användes för att lindra svåra fysiska symtom, allvarliga psykiska symtom, 

patientens önskemål och närståendes ångest över patientens lidande. Svåra fysiska symtom 

var illamående, kräkningar, smärta, andnöd, och terminal rastlöshet. Psykosocial och 

existentiell nöd bidrog till ytterligare fysiska symtom ansåg sjuksköterskorna. Även om 

psykiska och fysiska symtom gav lidande genom olika mekanismer krävde båda två samma 

nivå av färdigheter och behandling. Sjuksköterskorna påpekade vikten av att tänka på 

patienternas önskemål vid beslutet om att använda palliativ sedering. Målet för 

sjuksköterskorna var att lindra patientens lidande men ofta var närståendes ångest och 

rädsla inkluderat i beslutet om patientens lidande var en anledning för palliativ sedering 

(Patel et al., 2012; Rietjens et al., 2007; Brinkkemper et al., 2015). “He said that´s what she wants, 

and that´s what I want too, and then we are both at peace.” (Zinn & Moriarty, 2012, s. 362). 
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Ångest är det symtom som sjuksköterskor lyfte fram som det svåraste att lindra. De uttryckte 

också att ångest i sin tur, kunde vara svårt att tolka eftersom det kan vara en manifestation 

av andra symtom, såsom smärta eller andnöd (Nilsson & Tengvall, 2013) 

Vissa av sjuksköterskorna hävdade att minskningen av medvetandet inte är en indikation för 

att kontrollera fysiska symtom. Medvetandet borde endast sänkas för att styra ångest och 

oroligheter. Innan ett sådant beslut tas borde patientens behov och livslängd utvärderas 

(Gielen et al., 2011).  

 

Sjuksköterskor inom ett hospice i Skottland menade att andfåddhet var ett annat mycket 

smärtsamt symtom som ibland var okontrollerbar i slutet av livet. De betonade vikten av att 

närvara vid sängen till en patient med andfåddhet och att palliativ sedering endast var 

nödvändigt när akut dyspné inträffade under de sista 24 timmarna. Sjuksköterskor beskrev 

att det fanns en rastlöshet hos patienterna. Dessa patienter var i ständig rörelse, och de fann 

det svårt att skilja på om detta berodde på metabola förändringar eller psykologiska frågor. 

Några sjuksköterskor talade om hur vissa patienter påtalade att de t.ex. "inte är redo att dö". 

De flesta sjuksköterskor ansåg att patienterna önskade och ville sova deras sista dagar när 

lidande hade förlängts (Zinn & Moriarty, 2012). “People are trying to get out of bed, almost 

trying to get away from it… If you sedate them, are they underneath the sedation still trying to get 

away, but not physically able?” (Zinn & Moriarty, 2012, s. 360). 

 

Beslutsprocessen 

När palliativ sedering genomförs går sjuksköterskor igenom en myriad av frågor relaterade 

till deras egna personliga uppfattningar, värderingar, tidigare erfarenheter och relationer 

med patienten och närstående (Beel et al., 2006). Det är läkaren som avgör om palliativ 

sedering ska administreras men många sjuksköterskor uttryckte att de kunde påverka 

beslutet eftersom de är närmast patienten och ser de outhärdliga symtomen. Att inte kunna 

påverka beslutet var frustrerande och därmed tror sjuksköterskorna att det inte finns en 

gemensam förståelse i teamet (Nilsson & Tengvall, 2013). Samarbetet om beslut av palliativ 

sedering är nödvändigt och att det multidisciplinära teamet arbetar med patienten och 

närstående innan beslutet tas om palliativ sedering gav sjuksköterskan självförtroende (Zinn 

& Moriarty, 2012). 
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“I believe you´ve got to have the confidence in the decision making; you´ve got to have confidence in 

your colleagues and your medical staff, and you´ve got to work with a multidisciplinary team. You´ve 

all got to be understanding what the management plan is for the patient and how you´re going to relay 

this message.” (Zinn & Moriarty, 2012, s. 362). 

 

Sjuksköterskor var i allmänhet överens med läkarens beslut om palliativ sedering (Arevalo, 

Rietjens, Swart, Perez & van der Heide, 2012). Sjuksköterskor rapporterade att de inte har det 

slutliga ansvaret kring beslutet eftersom det finns stor skillnad mellan auktoriteten i beslutet 

och såg sig mer som en rådgivare (Raus et al., 2014). I Anquinet et al. (2015) studie såg 

sjuksköterskorna sin roll i beslutsfattandet mer som att förespråka patientens perspektiv, 

behov och bekräfta läkarens beslut till sedering. De koordinerade ofta vården i hemmet och 

stöttade patientens närstående när det fanns känslomässiga problem mot slutet av patientens 

liv. 

 

Det var en positiv upplevelse för sjuksköterskorna om beslutet av palliativ sedering togs 

gemensamt med läkaren, och de var även överens om att de borde vara involverade i hela 

processen och beslutstagandet vid livets slutskede (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier, & Deliens, 

2011; Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2009). I de flesta fallen kände sig 

sjuksköterskorna involverade i besluten om palliativ sedering men det var lägre i 

hemsjukvården än på hospice och sjukhus (Arevalo et al., 2012). I studien Inghelbrecht et al. 

(2009) ansåg 2497 av 3727 sjuksköterskor att patienterna hellre diskuterade med de om beslut 

vid livets slutskede och att läkaren vanligtvis lyssnade på deras åsikter. Sjuksköterskor med 

erfarenheter av beslut vid livets slutskede hade en större chans att enas om djup kontinuerlig 

sedering än de som inte hade sådana erfarenheter. 

 

I Venke Gran och Miller (2008) studie ansåg de flesta sjuksköterskorna att patienterna och 

deras närstående borde bestämma när lidandet var outhärdligt och palliativ sedering var 

nödvändigt. Sjuksköterskor beskrev att djup sedering var särskilt svårt när patienterna inte 

deltog i beslutet och att alla andra åtgärder för att lindra lidande borde prövats innan 

palliativ sedering används. Mer än hälften av sjuksköterskorna ansåg att tillstånd borde 
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krävas av patienten före administrering av djup och kontinuerlig sedering (Gielen et al., 

2012). 

 

“I guess that´s when I ´m the most comfortable using terminal sedation, is when the patient can be a 

part of that. And they just say… I need help. I need somebody to help me get through this time more 

comfortably.” (Beel et al., 2006, s. 515). 

 

Kommunikation och teamarbete 

Sjuksköterskor uttryckte att patienter fruktar outhärdliga symtom och att vetskapen om att 

palliativ sedering fanns som en möjlighet, var lugnande för patienterna om situationen 

krävde det. När patienten inte har förmågan att kommunicera verbalt upplevde 

sjuksköterskor svårigheter då hen inte kunde uttrycka sina behov. Sjuksköterskor beskrev 

även att närstående får en svår situation när patienten lider, speciellt när patienten önskade 

att få stanna hemma (Nilsson & Tengvall, 2013). Sjuksköterskor borde kommunicera med 

patienten för att veta att de har det bekvämt samt att vid livets slutskede borde patienten 

kommunicera med sina närstående (Gielen et al., 2011). Sjuksköterskor talade om hur 

närstående kunde gå miste om kommunikationen med sin älskade, men oftast föredragit det 

faktum att ha hen sovande snarare än vaken och lidande (Zinn & Moriarty, 2012). “I do not 

know how the patients are feeling when I cannot communicate with them… It’s difficult to know if 

patients are experiencing pain or other distresses.” (Venke Gran & Miller, 2008, s. 535). 

 

Sjuksköterskor diskuterade vikten av att berätta sanningen om sjukdomen och palliativ 

sedering för patienten, samt att dessa samtal kan vara svåra. Det krävdes mod att berätta 

sanningen, till exempel om frågorna var svåra och svaren okända så behövde 

sjuksköterskorna vara redo att svara på obekväma frågor och besvara de ärligt och säga: “ja, 

jag vet inte” (Zinn & Moriarty, 2012). Att diskutera palliativ sedering med patienter i den 

palliativa vården sågs som tabu, beskrev de flesta sjuksköterskor. Det fanns en rädsla hos 

sjuksköterskor att de kommer att missförstås i diskussioner om ämnet både i sin egna 

palliativa enhet och den externa. Att diskutera ämnet med patienterna är viktigt men det är 

oklart på vilket sätt ämnet borde införas (Nilsson & Tengvall, 2013). 
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Sjuksköterskor ansåg att administration av palliativ sedering krävde en unik kompetens. Det 

inkluderar att arbeta som ett team, kommunicera med andra vårdgivare, patienter och 

närstående, utföra en korrekt symtom bedömning, utnyttja tekniska färdigheter och att vara 

kulturellt förberedd (Patel et al., 2012) 

 

“Another important skill you need is to realize what information the family might need in order for 

them to feel more comfortable with what you´re doing. As they go through this process they require a 

lot of reassurance so we have to able to certainly assess what their informational need are as well as 

emotional support.” (Patel et al., 2012, s. 435). 

 

Majoriteten av de 14 sjuksköterskor i Nilsson och Tengvall (2013) studie var i behov av stöd 

under eller efter palliativ sedering. En del sjuksköterskor beskrev att de hade stöd i sitt 

arbete, där de kunde diskutera varför palliativ sedering har använts. De reflekterade mycket 

med sina kollegor men en del sjuksköterskor diskuterade även med sina familjer när de tog 

med sina tankar hem. I Zinn och Moriarty (2012) studie beskrev sjuksköterskor på olika sätt 

om behovet av att involvera andra gruppmedlemmar, till exempel kuratorer eller präster, 

när det kom till psykiska symtom hos patienten. Palliativ sedering sågs som ett bra sätt att 

lindra detta lidande först när alla andra åtgärder misslyckats. 

 

Etiska reflektioner 

I Venke Gran och Miller (2008) studie beskrev sjuksköterskor att palliativ sedering var etiskt 

svårt eftersom det är allvarligt att sänka patienternas vakenhet och medvetande. Några 

sjuksköterskor beskrev att djup palliativ sedering komplicerade den vårdande rollen 

eftersom patienterna inte kan att uttrycka sina behov. I motsatts till det så ansåg andra 

sjuksköterskor att djup palliativ sedering inte var etiskt svårt eftersom syftet med 

interventionen var att ge värdighet och kvalitet till de sista dagarna i patientens liv. 

Sjuksköterskorna beskrev också att när patienterna upplever stort lidande, dominerar 

lidandet deras liv och begränsar deras möjlighet att uppleva nöje och eventuell glädje i slutet 

av sina liv. Sjuksköterskorna lade stor vikt vid patientens värdighet, komfort och önskemål. 

När sjuksköterskorna hade kunskap om patienternas värderingar och preferenser så var 

palliativ sedering inte så svårt. 
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”… I remember a very sort of difficult situation with someone with terminal agitation who was very 

near to death, and that dilemma: ”Will this sedation actually kill them?” But they need it because 

they’re not settled and they’re a danger to themselves, but it’s still that sort of emotional burden on the 

nurse, sort like. ”Do I give it?” (Anquinet et al., 2015, s. 105). 

 

Att vara delaktiga i beslutet om palliativ sedering kan ha en djupgående känslomässig 

påverkan på sjuksköterskor och det kan även påverka deras uppfattning om sitt egna 

moraliska ansvar (Raus et al., 2014). Många oerfarna sjuksköterskor berättade att de ställde 

ett flertal frågor för sig själva såsom – ”Var detta rätt behandlingsväg? Är detta dödshjälp? 

Är detta vad de kallar läkarassisterad självmord? Var jag ombedd att faktiskt döda en 

människa?” Dessa frågor gjorde att sjuksköterskorna fick mycket att reflektera över och 

försöka utforska de olika begreppen (Rietjens et al., 2007). 

 

Trots att de fann det obehagligt diskuterade sjuksköterskor de etiska principerna som ligger 

till grund för beslutsfattandet. De var tydliga med deras avsikter och gjorde direkta och 

indirekta hänvisningar till proportionalitetsprincipen och principen om dubbel effekt. 

Principen om dubbel effekt motiverar etiskt och oavsiktlig skada som är att minska nivån av 

medvetandet, när det huvudsakliga målet är att lindra lidande. Proportionalitet kräver att 

den goda avsikten är balanserad för att minimera potentiell skada (Zinn & Moriarty, 2012). 

 

Majoriteten av de 13 sjuksköterskor argumenterade att djup kontinuerlig sedering hindrar 

grundläggande dagliga aktiviteter, sociala kontakter och att smärta kan kontrolleras utan 

det. De ansåg dock att mild sedering var acceptabelt och minskningen av medvetandet alltid 

skall vara lätt och att lugnande mediciner ska ges på natten så att patienten får sova (Gielen 

et al., 2011).  

 

Omvårdnaden 

Sjuksköterskorna upplevde att om patientens symtom lindrades med hjälp av palliativ 

sedering så gav det positiv erfarenhet kring behandlingen vilket ökade deras egna komfort 

till kommande beslut av att använda behandlingen. Däremot om den palliativa sederingen 

misslyckades så beskrevs det som en traumatisk och stressig upplevelse för både patienter, 
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närstående och vårdgivare (Beel et al., 2006; Raus et al., 2014). Enligt Nilsson och Tengvall 

(2013) så beskrev vissa sjuksköterskor att de hade höga krav på sig själva för att lindra 

patientens symtom. Vid de tillfällen patienten inte blev helt befriad från symtomen upplevde 

sjuksköterskan en känsla av misslyckande. ”It demands a lot of control… and it’s our 

responsibility to have that control.” (Nilsson & Tengvall, 2013, s. 3). 

 

Enligt Beel et al. (2006) så angav sjuksköterskorna att de var mer bekväma med 

användningen av palliativ sedering om de lärt känna patienten väl. Om patienten och dess 

närstående varit på avdelningen en längre tid så blev sjuksköterskorna mer optimistiska till 

att lita på patienten eller närståendes uttalanden om hur patienten upplever obehag eller 

ångest. Vissa sjuksköterskor påtalade en viss lättnad och behjälplighet när patienten själv 

muntligen kunde berätta vid vilken punkt i deras sjukdom där deras situation blev 

outhärdlig. 

 

Sjuksköterskorna uttryckte orolighet över att sedera med Midazolam eftersom det inte har 

någon smärtstillande effekt och skulle lämna patienten i fortsatt smärta (Nilsson & Tengvall, 

2013). Enligt Raus et al. (2014) upplevde sjuksköterskor en stor känslomässig påverkan i 

samband med palliativ sedering när det jobbat en längre tid nära patienten. 

Sjuksköterskorna angav i större grad att de upplevde sig och var mer känslomässigt 

engagerade än läkarna eftersom de är i kontakt med den dagliga vården av patienten. Ett 

viktigt sätt för sjuksköterskorna att hantera det känslomässiga lidandet var genom tanken att 

administreringen av sederingen inte orsakade patientens död utan lindrar lidandet och låter 

den naturliga sjukdomsprocessen ha sin gång. ”What is euthanasia? That’s an injection, that’s 

immediate, but sedation is then actually to let nature run its course.” (Raus et al., 2014, s. 20). 

 

Döendeprocessen 

Enligt Rietjens et al. (2007) så ansåg sju av 16 sjuksköterskor på en palliativ enhet att 

sederingen inte påverkade dödsprocessen och förkortande av livet. Resterande ansåg att det 

kan ha förkortat livet men var berättigad i behandlingen som var det enda sättet att ta itu 

med patientens outhärdliga symtom. 
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“…Maybe he would have lived a couple of days longer, but then he would have been very 

uncomfortable. The aim was to keep him comfortable, not to shorten his life.” (Reitjens et al., 2007, s. 

646). “Sedation of course is not a way to speed up the dying process, it is something meant to lighten 

the burden of life.” (Raus et al., 2014 s. 20). 

 

Andra studier visade på att flertalet sjuksköterskor ansåg att palliativ sedering påskyndade 

dödsprocessen (Inghelbrecht et al., 2011; Gielen et al., 2011). I hälften av fallen ansåg 

sjuksköterskorna att beslutet om djup kontinuerlig sedering var en intervention som 

mestadels var livsförkortande och påskyndade döden (Inghelbrecht et al., 2011). “Especially 

when it’s so quick… because quite often you think… that is dreadful, absolutely dreadful, when they 

go soon after the injection.” (Raus et al., 2014, s. 19). 

 

Sjuksköterskor uppgav att bruket av palliativ sedering ibland gränsar till utövandet av 

eutanasi och de känner en rädsla för att ge den sista injektionen (Rietjens et al., 2007; Nilsson 

& Tengvall, 2013). Sjuksköterskor kände sig obekväma att arbeta på den fina linjen mellan 

palliativ sedering och eutanasi, framförallt de sjuksköterskor som på förhand hade lite 

erfarenhet inom palliativ sedering. Sjuksköterskorna beskrev att eftersom patienten är 

nedsövd så kan hen inte göra något för sig själva, inte äta eller dricka något mer och på så vis 

så bidrar behandlingen till deras död vilket upplevs som assisterat självmord (Rietjens et al., 

2007). 

 

”Once I gave someone intravenous Midazolam, and I thought, I’m injecting this person to death. And 

that really isn’t a pleasant feeling. I felt like, I’m pushing her under water, still, still, still, still, still, 

still, still, still, still, still, and now you may come back up. That’s the feeling I had and I don’t want to 

have it again.” (Raus et al., 2014, s. 19). 

 

I Anquinets et al. (2015) studie sade en brittisk sjuksköterska att även om de är betrodda av 

läkarens beslut om att ge palliativ sedering kan sjuksköterskor också kämpa med dilemmat 

att faktiskt administrera läkemedlet. Några av sjuksköterskorna rapporterade en börda 

avseende osäkerheten om huruvida medicinen hade påskyndat patientens död.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Litteratursökningen genomfördes i databaserna Cinahl, PubMed, SwePub och PsycInfo för 

att inte gå miste om artiklar. Valet av databaserna var relevant för att dessa innehåller 

forskning om omvårdnad. Flertalet av artiklarna har hämtats från PubMed vilket kan anses 

som en svaghet, men dessa artiklar har även funnits i de andra databaserna som författarna 

förkastade. Valet av att utesluta sökorden attitudes och experience som motsvarar 

litteraturöversiktens syfte var att få artiklar påträffades, dessa återfann i fritextsökningen. Att 

enbart söka med fritextsökning och inte använda databasernas termer gav en mer 

omfattande sökning och fler artiklar påträffades och kunde användas till litteratursökningen, 

vilket kan anses som en styrka. Författarna har även gått igenom artiklarnas referenser 

manuellt för att se om de fanns mer relevanta artiklar som kan gått förlorade i 

databassökningen. Till en början fanns en begränsning på fem år men under den manuella 

sökningen utökades den till tio år, eftersom författarna fann flertal artiklar som var relevanta 

till litteraturöversikten syfte som var äldre än fem år. Flertalet av referenserna i 

resultatartiklarna var återkommande artiklar som fanns med i resultatet och detta tolkades 

som att de genomförda sökningarna varit relevanta inom det valda området. En anledning 

till det är för att forskningen inom det valda området inte är så stor.  

 

I den här litteraturöversikten valdes både kvalitativa och kvantitativa studier vilket Polit och 

Beck (2012, s. 604) beskriver som en styrka och ger ett mer trovärdigt resultat. För att kunna 

hålla en god och jämn kvalitet på artiklarna har granskningsmallarna av Carlsson och Eiman 

(2003) använts och endast artiklar med grad I och II inkluderats i denna litteraturöversikt, 

vilket kan betraktas som en styrka. Analysen av de 14 artiklarna har skett enskilt och sedan 

tillsammans för att på så vis få en större inblick och förståelse om materialet så att en dialog 

framkom. Artiklarna har översatts i ett separat dokument för att undvika ett selektivt urval 

och att all relevant information som svarade mot syftet togs med och bearbetades. Då alla 

artiklar är på engelska och det inte är författarnas modersmål kan det leda till en viss 

feltolkning. Detta har författarna haft i åtanke och läst materialet upprepande gånger.  
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Vissa artiklar handlar inte enbart om sjuksköterskor utan även andra vårdutövare såsom 

läkare, specialistutbildade sjuksköterskor och även närståendes perspektiv. Det har 

författarna haft i åtanke och tagit med det som handlar om allmänna sjuksköterskor och 

speglar syftet.  Det förekommer artiklar skrivna av samma författare och det kan ge ett 

vinklat resultat men enligt Polit och Beck (2012, s. 122-123) så är det en styrka då det visar på 

relevans och att forskaren är etablerad och kan sitt område. Att inkludera flera länder i 

litteraturöversikten ger en större helhetsbild över sjuksköterskors syn på området.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med litteraturöversikten var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnad i 

samband med palliativ sedering. Resultatet visade att sjuksköterskor ställde sig positiva till 

behandlingen då de ansåg att det bidrog till en bekvämare och mer fridfull sista tid för 

patienten och dess närstående. Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde att palliativ 

sedering är förenat med svåra etiska frågor och vikten av ett fungerande teamarbete där 

bland annat beslutet mellan läkaren, sjuksköterskan, närstående samt patienten önskas tas 

gemensamt. 

 

Sjuksköterskorna i resultatet uttryckte att syftet med palliativ sedering var att skapa 

välbefinnande, en bekvämare sista tid och ge ett värdigt avsked för både patient, närstående 

och vårdpersonal. Att lindra lidande så att patienten fick en fridfull död var även en 

anledning. Det går i linje med Karlsson, Milberg och Strang (2006) studie där 

symtomlindring var en viktig del för att uppnå “en god död” och “en värdig död”. Även i 

Evans och Hallett (2007) studie framkom det att lindring av smärta hos patienten var 

grunden för att den sista tiden i livet skulle bli så behaglig som möjligt. Sjuksköterskor 

poängterade dock att ingen faktiskt vet hur patienten mår under sederingen och just denna 

ovisshet över patientens välbefinnande skapade oro hos vissa närstående och osäkerhet hos 

sjuksköterskorna. 

 

I resultatet kom det fram att sjuksköterskor poängterade vikten av att palliativ sedering 

borde i möjligaste mån ges när patientens livslängd är begränsad och att alla 

behandlingsmöjligheter har prövats. Cherny, Radbruch och The Board of the European 
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Association for Palliative Care (2009) har tagit fram riktlinjer gällande palliativ sedering som 

överensstämmer med att alla andra behandlingsmöjligheter ska ha prövats och att patientens 

livslängd ska vara begränsad innan behandlingen ges. De menar vidare på att negativa 

resultat av sedering för patienten är förlust eller försämring av förmågan att integrera i 

behandlingen vilket strider mot målen inom vården att förbättra eller underhålla 

funktionerna hos patienterna.  

 

Det framkom i den här litteraturöversikten att om patienten inte är med i beslutstagandet 

upplevde sjuksköterskor det som svårt. Ett sätt att säkerställa att patienten själv är delaktig 

vid beslutsfattandet samt för att undvika att dennes närstående känner ansvar för det 

betungande beslutet så underlättar det om sjuksköterskor i ett tidigt skede, om möjligt, 

pratar med patienten om hur denne önskar sin sista tid och ett ställningstagande i en 

eventuell sedering anser författarna. Vidare anser författarna om patienten inte kan vara 

delaktig är det av stor vikt att poängtera för de närstående att ansvaret för beslutet alltid 

ligger hos läkaren men att sjuksköterskors åsikter är av värde vid bedömningen till ett 

korrekt beslut. Sjuksköterskorna i resultatet upplevde sig själva som rådgivare kring 

beslutsprocessen och ansåg att det är viktigt att involvera alla parter kring beslutet. Cherny, 

Radbruch och The Board of the European Association for Palliative Care (2009) poängterade 

också detta genom att de har tagit fram en riktlinje som menar på att samråd mellan alla 

parter borde eftersträvas vid beslut om palliativ sedering snarare än av den behandlande 

läkaren.  

 

Sjuksköterskorna i den här litteraturöversikten sa att om de hade lärt känna patienten väl så 

upplevde de det lättare att ge palliativ sedering. De menade även att om det uppstod en 

personlig bindning så kan det samtidigt göra det svårare. I Virginia Hendersons behovsteori 

ska sjuksköterskan skapa en relation till patienten och lära känna denne väl, för att kunna 

sätta sig in i patientens situation och lättare förstå vad hen behöver (Henderson, 1969/1982, s. 

11). Ett sådant samspel underlättar vårdtiden och författarna anser att det kan vara en 

anledning till varför sjuksköterskorna upplevde det lättare. Att ge palliativ sedering gav 

patienten en fridfull död och värdighet i livets sista del. I behovsteorin av Henderson 

(1969/1982 s. 13-14) är sjuksköterskans arbetsuppgift att hjälpa en individ sjuk eller frisk att 



 
  21 
 

utföra åtgärder som främjar hälsa, tillfriskande eller en fridfull död. Sjuksköterskan kan efter 

omständigheterna ha betydelse för medvetande för den medvetslöse och en röst för den som 

är för svag för att själv föra sin talan. Två av de 14 punkterna är att hjälpa patienten meddela 

andra och uttrycka sina önskemål och känslor. Det är viktigt att patienten själv är delaktig i 

beslutet och ett sätt att kunna föra patientens talan under behandlingen är att diskutera 

önskemål, känslor och eventuellt ställningstagande till palliativ sedering innan behandlingen 

genomförs. 

 

I flera av studierna nämnde sjuksköterskorna att patienten kunde drabbas av både fysiskt, 

psykiskt och existentiellt lidande. De allra flesta ansåg att palliativ sedering var en adekvat 

behandling för fysiskt lidande men upplevde att psykiskt och existentiellt lidande var både 

svårbedömt och etiskt problematiskt. Eftersom lidande är ett subjektivt fenomen ansåg 

sjuksköterskorna att det låg utanför deras expertis och att enbart patienten själva kan avgöra 

när symtomen blivit outhärdliga. I de riktlinjer som Statens medicinsk-etiska råd (2008) och 

Svenska Läkaresällskapet (2010) har tagit fram för palliativ sedering så skall det inte göras 

någon skillnad mellan fysiskt-, psykiskt- eller existentiellt lidande. Denna osäkerhet kring 

psykiskt- och existentiellt lidande som framkom i resultatet är en indikation på att mer 

kunskap och utbildning behövs gällande palliativ sedering och outhärdliga symtom vid 

livets slut. I Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763), 2 §, står det att de ska vara en rättvis 

vård på lika villkor för alla patienter, detta kan uppnås genom ökad kunskap om psykiskt- 

och existentiellt lidande inom vårdpersonalen. 

 

Studierna säger emot varandra i resultatet när det kommer till om palliativ sedering 

påverkar dödsprocessen. Flertalet av sjuksköterskorna menar att det inte påverkar men en 

del menar att det påskyndar döendeprocessen. Att patienten avled kort efter sederingen 

genomfördes kan vara en anledning anser författarna till att sjuksköterskorna och närstående 

upplevde att det påskyndade dödsprocessen. En annan möjlig anledning är att WHO:s 

riktlinjer kring palliativ vård är att den ska förbättra sjuka patienters livskvalitet. Samtidigt 

utrycker WHO (2015) att den palliativa vården varken ska förlänga eller förkorta patientens 

liv. Båda formuleringarna hamnar i detta fall i konflikt med varandra när det kommer till 

palliativ sedering. Inga klara direktiv finns att hämta för sjuksköterskor och de blir då 
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beroende av sina egna tolkningar och etiska ställningstagande. Juth, Lindblad, Lynöe, 

Sjöstrand och Helgesson (2010) hävdar att ramen och riktlinjer från bland annat EAPC (The 

European Association for Palliative Care) skulle göra nytta av att ta en tydligare ställning till 

etiskt kontroversiella frågor om outhärdligt lidande, okontrollerbara symtom samt om 

relationen mellan djup palliativ sedering vid livets slutskede och eutanasi. 

 

Palliativ sedering ansågs av sjuksköterskor utgöra ett etiskt problem och de menade att ta 

ifrån någons medvetande är allvarligt då det dels kan påverka dödsprocessen och dels ta 

bort möjligheten till att kommunicera med patienten. Detta överensstämmer med Svenska 

Läkaressällskapet (2010) som beskriver att sedering utgör på så vis ett etiskt dilemma 

eftersom det inskränker patientens autonomi. Det framkom dock av sjuksköterskor i studien 

av Seymour, Bellamy, Gott, Ahmedzai och Clark (2002) att outhärdligt lidande mer sågs som 

ett hot mot patientens självbild än att dö medvetslös. I resultatet framkom det att 

sjuksköterskor som inte upplevde något etiskt problem använde sig bland annat av 

principen om dubbel effekt och menade på att syftet var att ge patienten värdighet och bättre 

livskvalitet i livets slut. Även om det kändes etiskt svårt att ta ifrån patientens medvetande 

så ansåg sjuksköterskor det vara ännu mer påfrestande att se patienten lida och kände en 

emotionell påfrestning vid palliativ sedering.  

 

Det framkom inte i någon av studierna om det fanns någon stöttning eller möjlighet till 

reflektion för sjuksköterskorna. Detta gör enligt författarna att sjuksköterskorna förefaller 

ensamma i sina funderingar och uppfattningar kring palliativ sedering som kan ge 

behandlingen en orättvis bild. I en studie av Morita, Miyashita, Kimura, Adachi och Shima 

(2004) framkom det att sjuksköterskor som fick stöd av både läkare och andra sjuksköterskor 

hade det lättare att utföra palliativ sedering och upplevde en mindre börda kring 

behandlingen. 

 

SLUTSATS 
Litteraturöversiktens viktigaste resultat är att både sjuksköterskor och närstående lider om 

patienten har outhärdliga symtom. Enligt resultatet i denna litteraturöversikt så finns det 

olika synsätt i samband med palliativ sedering beroende på vilken erfarenhet sjuksköterskor 
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besitter. Sjuksköterskor upplever palliativ sedering både som positivt och samtidigt att det är 

etiskt svårt. De ser det som ett komplement till en fridfull död när alla 

behandlingsmöjligheter har prövats. Vad som påverkar synsätten är vilken erfarenhet 

sjuksköterskor har. De som har mindre klinisk erfarenhet betonade att palliativ sedering 

påskyndade döden, därför behövs det tydliga riktlinjer kring behandlingen, mer utbildning 

inom området, stöd av kollegor och att sjuksköterskor kan diskutera och vågar även göra det 

med patienter och närstående.  Även att media påverkar synen på vården vid palliativ 

sedering gör att det finns behov av diskussion och utbildning. Människor i dagens samhälle 

lever allt längre och då ökar antalet palliativa patienter, därför är den här litteraturöversikten 

av betydelse för allmänna sjuksköterskor. 

 

Författarna har även identifierat en tydlig brist gällande forskning om sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ sedering. Resultat av internationell forskning kan ifrågasättas 

gällande applicerbarhet till svensk vård och det är av intresse att fler studier inom ämnet 

genomförs i Sverige. Författarna fann endast en svensk studie och det indikerar ett fortsatt 

behov av forskning. 
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Bilaga 1. Modifierad bedömningsmall - kvalitativ metod (Carlsson & Eiman, 2003) 
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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% 
 

 

Titel Författare 
 

 

Total poäng (max 45 p) p p p p 

 p 

% 

Grad 

 



   
 

Bilaga 2. Modifierad bedömningsmall - 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% 
 

 

 

Titel Författare

Total poäng (max 44 p) p p p p 

 p 

% 

Grad 
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Bilaga 3. Översiktstabell av inkluderade artiklar          

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

/(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Anquinet et al. 

(2015) 

England 

Belgien 

Nederländerna 

Att utforska samarbetet, 

roller och ansvar mellan 

allmänläkare och 

sjuksköterskor under den 

palliativa sederingen i 

hemmet. 

Kvalitativ 

djupgående 

fallstudie med 

en retrospektiv 

inriktning 

Läkare 

n=25 

Sjuksköterskor 

n=26/(ej 

angivit) 

Bandinspelade intervjuer med 

semistrukturerade frågor, 

innehållsanalys 

Läkaren är oftast den som tar beslut om palliativ 

sedering i Belgien och Nederländerna. I England 

var det oftast sjuksköterskorna som beslutade när 

palliativ sedering skulle starta. Sjuksköterskorna i 

alla tre länderna övervakade förloppet utan 

läkares närvaro vilket rapporterades som 

betungande. 

Grad I 

Arevalo, Rietjens, 

Swart, Perez & van der 

Heide 

(2012) 

Nederländerna 

Att beskriva 

sjuksköterskor 

erfarenheter vid 

besluttagande och 

utförandet av 

kontinuerlig palliativ 

sedering hos terminalt 

sjuka patienter. 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie 

277/(ej 

angivit) 

Strukturerad enkätundersökning Sjuksköterskors erfarenheter skiljer sig mellan 

hemsjukvård och sjukhusavdelningar i flera 

aspekter. Sjuksköterskor kändes sig mindre 

involverade i besluttagande av kontinuerlig djup 

sedering i hemsjukvård och mindre konsulterade 

av kollegor under processen av sedering. 

Grad II 

Beel, Hawranik, 

McClement & Daenick 

(2006) 

Kanada 

Att utforska 

sjuksköterskors 

kunskaper, attityder och 

de aktuella 

sjuksköterskornas 

bidragande till palliativ 

sedering till döende 

vuxna patienter i ett 

palliativ vårdteam. 

Kvalitativ 

beskrivande 

och 

utforskande 

studie 

10/(2) Bandinspelade intervjuer, 

innehållsanalys 

Huvudtemat från analysen var “ arbeta sig igenom 

dilemmat”. Metaforer av dilemmat fångar in 

svårigheten och komplexitet av problemen 

sjuksköterskor upplever när palliativ sedering 

användes. 

Grad II 

Brinkkemper et al. 

(2015) 

Nederländerna 

Att utforska och jämföra 

kliniska egenskaper på 

en gynnsam sederings 

förlopp till ett mindre 

gynnsamt sederings 

förlopp. 

Utforskande 

kvantitativ 

studie 

Läkare 

n=1580 

Sjuksköterskor 

n=576/(120) 

Strukturerad och anonym 

enkätundersökning, statistisk 

analys 

Enligt hälso- och sjukvårdspersonal så är ett 

gynnsamt förlopp då de primära indikationerna är 

tydliga och införandet av sederingen går snabbt in 

i en djupare sedering. 

Grad I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

/(bortfall) 
Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Gielen et al.  

(2011)  

Indien 

Att bedöma indiska 

palliativ vård 

sjuksköterskor och 

läkares åsikter och 

attityder mot 

smärtlindring och 

palliativ sedering, och i 

vilken utsträckning 

palliativ sedering är 

acceptabelt och i så fall 

varför. 

En utforskande 

kvalitativ 

design 

Läkare 

n=14  

Sjuksköterskor  

n=13/(ej 

angivit) 

Semistrukturerade 

enkätundersöknings intervjuer, 

grounded theory analys 

Sjuksköterskor och läkare anser inte att 

smärtlindring i stora doser är ett etiskt problem. 

Även om lätt minskning av medvetandet är 

acceptabelt, hade några deltagare rädsla och 

tveksamheter mot djup kontinuerlig sedering. 

Beroende på dessa rädslor och tveksamheter kan 

djup kontinuerlig sedering ibland förkastas som 

en behandling mot okontrollerbara symtom. 

Grad II 

Gielen, van den 

Branden, van Iersel & 

Broeckaert 

(2012) 

Belgien 

Att utforska 

sjuksköterskors 

inställning till palliativ 

sedering och bedöma 

inverkan av 

demografiska variabler, 

såsom religion och 

världsbild. 

Kvantitativ 

ansats 

415/(174) Självadministrerad och anonym 

enkätundersökning i tre delar 

 

Sjuksköterskorna föredrog palliativ sedering före 

eutanasi. Det var stor skillnad i hur 

behandlingsstarten av den palliativa sederingen 

skulle gå till bland sjuksköterskorna. Ena delen 

tyckte att en försiktig tillförsel var rätt medan 

andra tyckte att djupare sedering direkt är att 

föredra. 

Grad I 

Inghelbrecht, Bilsen, 

Mortier & Deliens. 

(2009) 

Belgien 

Att utforska 

sjuksköterskors syn på 

beslut vid livets 

slutskede som kan 

förhasta döden och deras 

roll i dessa beslut. 

Kvantitativ 

rikstäckande 

tvärsnittsstudie 

3727/(1397) Enkätundersökning, 

beskrivande statistik 

Sjuksköterskor upplever sig ha en stor och viktig 

roll när det kommer till beslut kring livets slut. De 

är öppna för en stor variation kring besluten som 

tas och anser att palliativ sedering är förenligt 

med att lindra lidande. 

Grad I 

Inghelbrecht, Bilsen, 

Mortier & Deliens  

(2011)  

Belgien 

Att studera 

kommunikationsprocess

en mellan 

sjuksköterskor, 

patienter, anhöriga eller 

läkare före start av djup 

kontinuerlig sedering 

och hur sjuksköterskor 

uppfattar den vården vid 

livets slut. 

Kvantitativ två 

skalig stor 

studie 

1265/(301) 

 

 

Enkätundersökning, 

beskrivande statistik 

Sjuksköterskor i olika hälso- och vårdsystem är 

ofta involverade i kommunikationen om djup 

kontinuerlig sedering. De ser det huvudsakligen 

som ett utförande att förhasta döden. Riktlinjer 

borde rekommendera diskussioner mellan 

vårdgivarna där läkaren anger syftet av den 

förväntade effekten av beslutet. 

Grad II 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

/(bortfall) 
Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Nilsson & Tengvall  

(2013)  

Sverige 

Att belysa 

sjuksköterskors 

erfarenheter av palliativ 

sedering inom 

specialiserad palliativ 

vård. 

Kvalitativ 

ansats 

14/(3) Semistrukturerade intervjuer,  

innehållsanalys 

Olika synsätt inom området palliativ sedering 

skapar osäkerhet hos sjuksköterskorna.  

För att kunna känna sig säker inom palliativ 

vård, är det viktigt att vara överens om vilka 

situationer palliativ sedering skall ges. 

Grad I 

Patel, Gorawara-Bhat, 

Levine & Shega 

(2012)  

USA 

Att belysa 

sjuksköterskors 

perspektiv, begrepp av 

kunskaper och 

färdigheter som behövs 

för att administrera 

palliativ sedering. För att 

informera och utveckla 

riktlinjer inom sjukhusen 

som identifierar dessa 

problem. 

Kvalitativ 

studie 

31/(ej angivit) Fyra fokusgruppsintervjuer 

spelades in och transkriberades,  

analyserades genom grounded 

theory 

Sjuksköterskor spelar en ovärderlig roll i 

vården av döende patienter, där palliativ 

sedering representerar ett viktigt verktyg för 

att förbättra hanteringen av okontrollerbara 

symtom. 

Grad II 

Raus et al.  

(2014) 

England 

Nederländerna 

Belgien 

Att få insikt av vad som 

influerar hur 

sjuksköterskor, läkare 

samt anhöriga hanterar 

ångest vid palliativ 

sedering. 

Internationell 

kvalitativ 

intervjustudie 

Läkare 

n=57 

Sjuksköterskor  

n=73 

Närstående  

n=34 

/ej angivit 

Semistrukturerade intervjuer, 

deskriptiv innehållsanalys 

Fyra olika dimensioner av ”närhet”, vilken 

nivå en vårdgivare känner sig kopplad eller 

nära till ett beslut eller händelse. Emotionell, 

psykisk, beslutande, avslappnande är de typer 

av ”närhet” som beskriver vårdgivarnas 

erfarenheter och dess moraliska ansvar vid 

palliativ sedering. 

Grad II 

Rietjens, Hauser & van 

der Heide 

(2007) 

Nederländerna 

Att utforska 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

inställningar till palliativ 

sedering, och deras 

perspektiv till palliativ 

sedering och hur det 

påverkar dödsprocessen. 

Utforskande 

kvalitativ 

studie 

16/(ej angivit) Bandinspelade 

semi-strukturerade intervjuer, 

konstant analys jämförelse med 

stöd av kvalitativ analys program 

Användandet av palliativ sedering för att 

lindra psykiska symtom var oftast svårt för 

många sjuksköterskor. De hade olika 

synpunkter om palliativ sedering förkortade 

dödsprocessen. En del ansåg att palliativ 

sedering förkortade dödsprocessen men var 

rättfärdigat för det inte fanns några andra 

alternativ. 

Grad I 
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Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare 

/(bortfall) 

Metod 

Datainsamling 

Analys 

Huvudresultat Kvalitet 

Venke Gran & Miller 

(2008)  

Norge 

Att utforska om 

sjuksköterskor upplevde 

att djup sedering var ett 

etiskt problem eller inte: 

och om så, varför de 

tyckte det. 

En 

utforskande 

och 

beskrivande 

design med 

både 

kvalitativa och 

kvantitativa 

sektorer 

användes 

73/(ej angivit) Enkätundersökning som innehöll 

öppna och stängda frågor,  

beskrivande statistik och 

innehållsanalys 

63% ansåg att djup sedering gav etiska 

problem. Deltagarna kände att det var etiskt 

svårt när patienterna inte var involverade i 

beslutet och när familjen fortfarande hade 

behov att kommunicera med sina anhöriga. 

Sjuksköterskorna kände sig osäkra om 

lindringen av symtomen pga. patientens 

oförmåga att kommunicera. 

Grad II 

Zinn & Moriarty  

(2012)  

Skottland 

Att utforska kunskapen, 

uppfattningar och 

erfarenheter hos hospice 

sjuksköterskor vid 

palliativ sedering. 

En kvalitativ 

utforskande 

tvärsnittstudie 

5/(ej angivit) Semistrukturerade intervjuer,  

innehållsanalys 

Patientens lidande var flerdimensionell och 

hade en inverkan på både familjen och 

sjuksköterskor. Besluten om palliativ sedering 

var mod pga. av etiska 

implikationer, samverkande praktik och att 

respektera patienten autonomi. När andra 

metoder misslyckades var palliativ sedering 

essentiell för att ge en fridfull död. 

Grad II 

 


