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Sammanfattning 

Bakgrund: När en patients sjukdomstillstånd inte längre är möjligt att bota övergår vården till 

ett palliativt förhållningssätt där bland annat värdighet och välbefinnande i livets slutskede är 

ledorden. Sjuksköterskans roll innefattar huvudsakligen lindring av lidande vilket innefattar 

fysisk, psykisk och existentiellt lidande.  

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets 

slutskede. 

Metod: Tio artiklar med kvalitativ metod söktes fram systematisk i databaserna Cinahl plus och 

Psycinfo vars kvalitet granskades med hjälp av en granskningsmall. Därefter analyserades 

artiklarnas resultat med integrationsanalys.  

Resultat: Under analysen framkom åtta kategorier: Stöd till familjen, Patienten som unik 

individ, Stöd till patienten, Brister mellan professioner, Brist på resurser, Känslor, Självreflektion 

och Professionell utveckling.  

Slutsats: Sjuksköterskor som vårdar i livets slutskede upplever brist på resurser och samarbete. 

Åtgärder behöver implementeras för att utveckla kvaliteten av vården.  

Nyckelord: Erfarenheter, Palliativ vård, Sjukhus, Sjuksköterska 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Palliativ vård 

När en patients sjukdomstillstånd inte längre är möjligt att bota övergår vården till ett palliativt 

förhållningssätt vilket erbjuds till patienten oavsett vilken vårdform patienten vårdas i 

(Nationella rådet för palliativ vård [NRPV], 2008). World Health Organisation (WHO, u.å.) 

definierar palliativ vård som en vårdform som ökar livskvaliteten hos patienter som lider av en 

obotlig sjukdom samt hos deras anhöriga, genom tidig identifiering och prevention av fysiskt, 

psykiskt, psykosocialt och spirituellt lidande. Vidare definierar Socialstyrelsen (2018) palliativ 

vård som hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten hos patienter 

med progressiv, obotlig sjukdom eller skada samt organiserat stöd till närstående vilket 

överensstämmer med WHO definition. 

 

Palliativ vård delas in i två faser, den tidiga fasen och den sena fasen. Den tidiga fasen kan vara 

livslång och syftar till att öka livslängden hos patienter med obotliga sjukdomar (Socialstyrelsen, 

2013). Den sena fasen är dock oftast kort och är i livets slutskede vilket beräknas vara från några 

timmar till dagar, eller veckor till enstaka månader (Socialstyrelsen, 2018). Målet är då främst att 

lindra lidandet och främja livskvalitet för patienterna och deras anhöriga (Socialstyrelsen, 

2013).  Identifiering av hur lång tid patienten beräknas ha kvar är viktig då det kan ge patienten 

och anhöriga möjlighet till förberedelser inför livets slut (Socialstyrelsen, 2018). När en 

livsförlängande behandling ger allvarliga symtom eller biverkningar och inte längre är 

meningsfull, diskuteras det att övergå till palliativ vård. Det är den ansvarige läkaren som i 

samråd med patienten och de anhöriga tar beslutet (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Befolkningsutveckling och behov av palliativ vård 

SCB:s befolkningsprognos 2018 visar att den äldre befolkningen ökar och att var fjärde invånare 

kommer vara över 65 år 2070. Samtidigt visas att dödligheten i åldern 65 och uppåt har minskat 

och förväntas minska även i framtiden. Vidare beskriver SCB att dödlighet relaterat till kroniska 

sjukdomar förskjuts mer och mer mot den äldre befolkningen. B. Wramner, H. Wramner och K. 

Wramner (2017) beskrev att medellivslängden ökar, men även sjukdomsåren med den. WHO 

(2014) estimerar att det globalt går bort 19 miljoner vuxna människor årligen som befinner sig i 

livets slutskede och är i behov av palliativ vård. Vidare skrev Socialstyrelsen (2013) att det i 

Sverige år 2010 gick bort cirka 90 000 människor varav cirka 80 procent bedömdes ha varit i 

behov av palliativ vård.  

  

Att arbeta strukturerat med palliativ vård  

För att uppnå kvalitet inom vården är struktur viktigt. Genom att arbeta strukturerat främjar det 

god arbetsmiljö och goda förutsättningar för vårdpersonalen samt gynnar både patienter och 

deras anhöriga. Inom vård i livet slutskede finns ett flertal strukturerade modeller, bland annat 

”de 6 S:n” (Nationellt vårdprogram Palliativ vård i livets slutskede, 2016). De 6 S:n utgår utifrån 
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en personcentrerad vård där självbild är modellens kärna, vilket även är ett av S:n. De andra är 

självbestämmande, sociala relationer, sammanhang, strategier och symtomlindring (Ternestedt & 

Österlind, 2013). Målet med ovanstående modell är att främja livet för den döende individen så 

mycket så möjligt i livets slutskede.  

 

1.2 Tidigare forskning om vård i livets slutskede 

I ett flertal studier har vården och kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter samt 

deras anhöriga visat sig ha ett flertal brister (Pinto, Caldeira & Martins, 2015; Black, 

McGlinchey, Gambles, Ellershaw & Mayland, 2018; Masel et al., 2016; Jackson et al., 2012; 

Odgers, Fitzpatrick, Penney & Wong Shee, 2018; Robinson, Gott & Ingleton, 2014). 

 

Odgers et al. (2018), Jackson et al. (2012), Robinson et al. (2014) och Coombs (2015) beskrev 

att sjuksköterskor inte var tydliga i sin kommunikation med anhöriga och ibland inte uppdaterade 

de om patienternas tillstånd. Vidare beskrev Pinto et al. (2015) att sjuksköterskorna inte 

förklarade patienternas situation så att de till fullo förstod. Därav föredrog patienterna att ha 

anhöriga närvarande. Black et al. (2018) belyste smärtlindring som en viktig åtgärd och att 

sjuksköterskorna ibland inte togs hänsyn till patienternas lidande då det kunde ta flera timmar 

innan sjuksköterskorna kom med smärtlindrande medicin.  

 

I Studierna Masel et al. (2016) och Sandsdalen, Hov, Høye, Rystedt och Wilde-Larsson (2015) 

uttrycktes vikten av att sjuksköterskorna visade genuint intresse och tog den tid det behövdes att 

ge den omvårdnad patienterna var i behov av. Vidare belyste Sandsdalen et al. (2015) vikten av 

goda relationer mellan sjuksköterskor och patienter. Vänlighet, respekt och tillit beskrevs som 

viktiga aspekter. Vikten av sjuksköterskornas stöd till patienter och anhöriga beskrevs också. 

Patienterna ansåg att det var viktigt att vårdpersonalen såg patienterna som individuella individer 

med en bakgrund, och att deras värderingar och tro respekterades. Dessutom beskrev patienterna 

i Masel et al. (2016) att förmågan att lyssna och kommunicera på patientens nivå och vänlighet 

som bra egenskaper hos sjuksköterskorna. Att sjuksköterskorna tog sin tid vid kommunikation 

med patienterna beskrevs också som högt värderat. 

  

1.3 Sjuksköterskans roll 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2012) beskriver att sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden, lindra lidande, främja hälsa, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Vidare 

beskrivs att i vårdandet ingår att respektera mänskliga rättigheter vilket innefattar rätten att göra 

egna val, rätten till liv och värdighet samt kulturella rättigheter. 

 

I Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) 1§ kap 3 står det att målet är att hela 

befolkningen ska erhålla en vård på lika villkor och att en god hälsa är målet. Med det hör till att 

vården ska utföras med respekt och värdighet i åtanke för varje individ. Vidare står det i 1§ kap 5 

att vården ska utföras så kraven på god vård uppfylls. Bland annat innefattar det att respektera 
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patientens integritet och självbestämmande, samt att se till patientens behov av säkerhet, trygghet 

och kontinuitet. 

  

NRPV (2008) har listat ett antal grundläggande kriterier som utgör en god palliativ vård som 

grundar sig i att patienten är delaktig och att vården utgår utifrån patientens behov och 

önskningar. Bland de listade kriterierna är att ge utförlig information till patienter och deras 

närstående utifrån patientens önskemål, god smärtlindring samt lindring av andra eventuella 

symtom, att patienten inte ska behöva dö ensam, samt erbjuda gott efterlevandestöd till anhöriga. 

  

Värdighet och välbefinnande i livets slutskede är ledorden inom den palliativa vården. Med det 

menas också att vården varken handlar om att uppskjuta eller påskynda bortgången, utan livet 

ska ha sin gång. Behandlingar som behåller patienterna i livet är ofta både aggressiva samt för 

med sig lidande. Om patienten beslutar om behandling, är den inom den palliativa vården alltid 

lindrande, inte botande. Vårdpersonalens uppgift är att vägleda patienten då den går över i ett 

palliativt skede. Det är viktigt med tydlig kommunikation, och att alltid förklara för patienten hur 

den fortsatta vården är planerad. Grundläggande omvårdnad är alltid det primära inom vården av 

patienter i ett palliativt skede men de egna önskemålen är också viktiga att ta i beaktande. Det 

kan exempelvis handla om önskekost eller olika typer av aktiviteter (Nationellt vårdprogram 

Palliativ vård i livets slutskede, 2016). 

  

Raymond och Bloomer (2016) beskrev att sjuksköterskornas roll inom palliativ vård var 

komplex och bestod utav flera områden. De beskrev att omvårdnad av fysiska och psykiska 

besvär skilde sig från patient till patient och att sjuksköterskorna formade omvårdnaden utifrån 

patientens individuella behov. Även stöttning av patienten genom känslomässigt stöd och att 

hjälpa patienten med acceptans beskrevs som en av sjuksköterskornas upplevda roller. En stor 

del av sjuksköterskornas arbete var även stöttning av anhöriga och familjecentrerad vård. Arbour 

och Wiegand (2014) beskrev att en del av stöttning av anhöriga involverade familjeundervisning, 

vilket anpassades efter familjens behov, känslomässiga tillstånd och bakgrund. Vidare beskrevs 

att en del av patientomvårdnaden bestod utav att försäkra sig om att patientens önskemål 

respekterades. Även symtomlindring beskrevs som en viktig roll i vård i livets slutskede. 

  

1.4 Teoretiskt perspektiv 

Arman (2016) har beskrivit lidande som en subjektiv upplevelse och är därför unik hos varje 

individ och som formas av individer som lider och deras omgivning. Lidande kan orsakas av 

både kroppsliga besvär som smärta och obehag, men även av existentiella och emotionella 

upplevelser som ångest, oro, sorg och förlust, samt förlust av kontroll (Arman, 2016; Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b). Dock kan en person även ge lidandet mening genom att ta sig 

igenom upplevelsen (Arman 2016). Patienter som lider av svår smärta får ofta inte den 

behandling de behöver (SOU, 2000-6). Strang (2016) har skrivit att lidande är universellt, att det 

är en del av livet samt hur viktigt det är att komma ihåg att lidande uppstår i hela personen och 

inte endast i en kropp, samt att lidande är kopplat till starka känslor. Lidande är något naturligt 
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och en del av att vara människa, liksom det lindrande förloppet av lidandet (Arman, 2016; 

Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Lindring av lidande är något livsnödvändigt, för att på ett 

värdigt sätt kunna konfrontera livets prövningar samt dess slut. Lidande upplevs på olika sätt för 

olika personer och bero på vad som orsakar lidandet. Förloppet av lidande uttrycks ofta av de 

som genomgår det som något utvecklande. Lindringen kan gå till på olika sätt, beroende på hur 

man är som människa samt vilken form av lidande personen i fråga upplever. Alla människor har 

en inbyggd förmåga att reglera och hela sitt lidande, men omgivningen spelar också en viktig roll 

i lindrandet (Arman, 2016). 

  

Inom omvårdnaden är det primärt att i möjligaste mån lindra lidandet, vilket är viktigt för att inte 

orsaka ytterligare lidande. Lidande kan uppstå på grund av behandling som personen i fråga får i 

syfte att bota sjukdom. Därför är det viktigt att väga för- och nackdelar med behandlingen, och 

om det lidande som personen får genomgå är värt det. Det är viktigt att visa närvaro och 

tillgänglighet gentemot personen i fråga. Om de punkterna upplevs, underlättas möjligheterna att 

förstå situationen och på så vis kunna nå rätt form för att lindra det personliga lidandet (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016b).  

 

1.5 Problemformulering    

Vård i livets slutskede är komplex och det är många olika delar som ingår i sjuksköterskans 

lindrande arbetsuppgifter. Det finns en rad olika riktlinjer om hur vården i livets slutskede ska gå 

till, men tidigare forskning visar på att det råder brister i kvaliteten. Därför är det viktigt att lyfta 

fram sjuksköterskornas erfarenheter inom vården i livets slutskede för att belysa de styrkor och 

brister som eventuellt förekommer. Därmed kan fokus läggas på de områden som behöver 

förbättring och arbetet för en kvalitetsförbättring kan påbörjas så patienter och anhöriga får bästa 

möjliga vård.  

 

2. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda vuxna patienter i livets 

slutskede. 

3. Metod 

3.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design valdes som metod för att söka 

svar på syftet. Vetenskapliga artiklar granskades kritiskt och sammanställdes.  

 

3.2 Datainsamling 

Sökningen utfördes i databaserna Cinahl plus och Psycinfo, utifrån inriktning på omvårdnad. 

Meningsbärande begrepp identifierades i litteraturstudiens syfte och Svensk MeSH användes för 

att finna motsvarande engelska termer. Därefter söktes synonymer till begreppen för att bredda 

sökningen. När engelska begrepp och synonymer hade identifierats användes de som sökord. För 
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att få fram korrekta ämnesord användes ”Cinahl headings” i Cinahl plus samt ”Theasaurus” i 

Psycinfo. De begrepp eller ord som inte fanns som ämnesord söktes i fritext. Trunkering på 

sökordet nurs* i fritext användes för att få fram diverse böjningar av begreppet. Sökning av 

ämnesord och begrepp i fritext utfördes var för sig och kombinerades sedan med booleska 

sökoperatorer AND och OR.  

 

Ämnesorden som söktes fram i Cinahl plus var ”palliative care”, ”terminal care”, och ”hospice 

care”. ”End of life care” söktes i fritext och kombinerades med ämnesorden med booleska 

termen OR. Sedan söktes ”nurs*” i fritext med trunkering. ”Experience” och ”perception” söktes 

i fritext och kombinerades med booleska termen OR. Därefter söktes ovanstående termer 

tillsammans med booleska termen AND. Sökningen genererade 1790 träffar. En ytterligare 

sökning utfördes i Cinahl plus, se sökmatris (Bilaga 1).  

 

Ämnesorden som söktes fram i Psycino var ”palliative care”. ”Terminal care” och ”hospice care” 

fanns inte som ämnesord i databasen och söktes därför som fritext tillsammans med ”end of life 

care”. Ovanstående begrepp kombinerades med booleska termen OR. Sedan söktes ”nurs*” i 

fritext med trunkering. ”Experience” och ”perception” söktes i fritext och kombinerades med 

booleska termen OR. Därefter söktes ovanstående termer tillsammans med booleska termen 

AND. Sökningen genererade 1535 träffar. En ytterligare sökning utfördes på Psycinfo, se 

sökmatris (Bilaga 1).  

 

3.3 Urval 

Inklusionskriterier bestämdes till studier inom vård i livets slutskede, vård på sjukhus, vuxna 

patienter från 18 år och uppåt, samt sjuksköterskors erfarenheter. Limiters som valdes för att 

begränsa sökningen var ”peer reviewed”, artiklar publicerade 2009-2019, ”english language” 

samt ”all adults”. ”All adults” användes inte som begränsning i den andra sökningen i Cinahl 

plus samt den andra Psycinfo sökningen (Bilaga 1). Första sökningen i Cinahl plus genererade 

765 träffar efter begränsningarna. Av dem lästes alla titlar. Därefter lästes 49 abstrakt och av de 

lästes 16 artiklar i fulltext. Nio artiklar av ovanstående 16 ansågs svara på syftet. Första  

sökningen i Psycinfo genererade 818 träffar efter begränsningarna. Även här lästes alla titlar. 

Efter första gallringen ansågs 22 artiklar vara relevanta, och abstrakten lästes. Därefter lästes 18 

artiklar i fulltext och av de ansågs fem artiklar svara på syftet. Av de fem artiklarna var fyra 

stycken dubletter som även hade sökts fram i första sökningen i Cinahl plus. Andra Cinahl 

sökningen gav 50 träffar varav alla titlar lästes. Elva abstrakts lästes och därefter lästes fem 

artiklar i fulltext. Av de fem, svarade tre stycken artiklar på syftet. Andra Psycinfo sökningen 

genererade 177 artiklar varav alla titlar lästes. Därefter lästes sju abstrakt och av de sju lästes två 

ariklar i fulltext. En artikel svarade på syftet. Ovanstående sökningar som även illustreras i 

Bilaga 1 är de slutgiltiga sökningarna som genererade artiklar som har används till resultatet. 

Tidigare sökningar har utförts med olika sökord och kombinationer men som inte presenteras då 

de inte har genererat artiklar till resultatet. Allt som allt svarade 14 stycken artiklar på syftet 

vilka gick vidare till kvalitetsgranskningen. 
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3.4 Kvalitetsgranskning 

SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik (SBU, 2014) 

användes vid granskning av de valda artiklarna då utvalda artiklar utgjordes av kvalitativ design. 

Granskningen utfördes enskilt och i par. Det som ansågs mest relevant att lägga vikt på vid 

granskning av studierna var det som anges i Bilaga 3. De gulmarkerade punkterna ansågs 

avgörande för godkännande. Blåmarkerade punkter har tagits i anseende men har inte varit 

avgörande för exkludering. Av 14 artiklar som granskades ansågs tio vara av god kvalitet och 

valdes till att ingå i studien. Fyra artiklar valdes bort efter granskningen då de inte uppehöll god 

kvalitet. Bland annat var strukturen i studierna inte tydliga, språket uppehöll inte god kvalitet, 

och etiska övervägandet nämndes inte i de exkluderade artiklarna. 

 

3.5 Bearbetning och analys  

Integrerad analys enligt Kristensson (2016) valdes för analysering av artikelresultaten. Först 

lästes alla artiklar i fulltext separat av båda författarna för att få en övergripande uppfattning om 

likheter och skillnader i resultattexterna. Därefter lästes resultaten igen för att markera relevanta 

delar som svarade på syftet. I steg två identifierades preliminära kategorier utifrån likheterna och 

skillnaderna. Därefter träffades författarna och gick igenom fynden och diskuterade de 

preliminära kategorierna som hade identifierats som sedan sammanställdes till sju preliminära 

kategorier. Efter vidare diskussion valdes”Stöd till patienten” och ”patienten som unik individ 

att bli två separata kategorier. Åtta slutgiltiga kategorier valdes ut, vilka resultaten 

sammanställdes under.  

 

3.5 Forskningsetiska överväganden  

Kjällström (2017) har skrivit att forskningsetik består av tre etiska principer. Respekt för 

personen, göra-gott-principen och rättviseprincipen. I respekt för personen ingår respekt för 

autonomi och att skydda personer med begränsad autonomi. Med det innebär att deltagare ska 

medverka frivilligt, få adekvat information samt ge sitt informerade samtycke. För att det ska 

vara möjligt måste deltagarna vara kapabla att ta beslut baserat på den informationen de får. 

Vidare beskrivs göra-gott-principen som en etisk skyldighet att ta människors välbefinnande i 

beaktande genom att se till att deltagarna inte tar skada. Bland annat kan det tas i anseende 

genom att se till att deltagarnas konfidentialitet och anonymitet skyddas. Kjällström har även 

beskrivit att rättviseprincipen består av hur fördelar och nackdelar ska fördelas. Ovanstående 

principer togs i beaktande under den etiska granskningen av de valda artiklarna vilket presenteras 

nedan.  

 

Nio av tio studier som inkluderades i resultatet rapporterade att de hade godkännande från en 

etisk kommitté, och den studien som inte innefattade etiskt godkännande från kommitté erhöll 

istället det från auktoriteten på sjukhuset där intervjuerna ägde rum. Samtliga tio studier 

inkluderade information till deltagarna innan studiens gång. Konfidentialiteten försäkrades i sju 

studier och anonymiteten försäkrades i samtliga tio studier. Rätten att dra sig ur studien 

inkluderades i sju stycken av studierna (Bilaga 4).  
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4. Resultatredovisning 

Tio stycken artiklar utgjorde resultatet som presenterats i löpande text. Åtta stycken 

huvudkategorier togs ut efter granskning och genomläsning i fulltext. De var följande. Stöd till 

anhöriga, Patienten som unik individ, Stöd till patienten, Brister mellan professioner, Brist på 

resurser, Känslor, Självreflektion och Professionell utveckling.  

 

Tabell 1. Resultatöversikt. 

Artiklar Stöd till 

anhöriga 

Patienten 

som unik 

individ 

Stöd till 

patienten 

Brister 

mellan 

professioner 

Brist på 

resurser 

Känslor Självreflektion Professionell 

utveckling 

Andersson 

et al. (2016) 

X  X  X X X X 

Canzona et 

al. (2018) 

X   X  X   

Ghalejeh et 

al. (2016) 

 X X  X X X X 

Kisorio & 

Langley, G. 

C. (2016 

X X X X X X   

Mak et al. 

(2013) 

X  X  X X X  

McCallum 

& 

McConigley 

(2013) 

X  X X X   X 

Ong et al. 

(2018) 

X  X  X X X  

Parola et al.  

(2018) 

 X X    X  

Rafii et al. 

2016) 

  X X X X  X 

Valiee et al. 

(2012) 

  X X  X X  

 

4.1 Stöd till anhöriga 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att finnas till som stöd för patientens anhöriga 

under den svåra processen i livets slutskede (Mak, Chiang & Chui, 2013). Det kunde handla om 

så enkla saker som att hålla en hand, lägga handen på axeln eller tröstande och stöttande prata en 

stund. Sjuksköterskorna försökte på ett försiktigt vis prata om patientens tillstånd med de 

anhöriga, för att minimera risken för ilska och ångest på grund av patientens kritiska tillstånd 

(Canzona, 2018). Sjuksköterskorna fick även agera som hjälp då läkarna förklarade situationen 



8 
 

för de anhöriga, på grund av att sjuksköterskornas språk ofta var mer lättförståeligt än läkarnas 

(Ong, Ting & Chow, 2018).  

 

Vanligtvis tog sjuksköterskorna de anhöriga till ett avskilt rum när de skulle diskutera och 

förklara den anhöriges situation. Det gjordes dels för anhörigas skull och dels för att inte prata 

över huvudet på patienten. Sjuksköterskor inom den palliativa vården uttryckte oro med 

anledning av den tidsbrist som rådde, då de kände att de inte hann med att ge det stödet till 

patientens anhöriga som de skulle önskat. Sjuksköterskorna önskade att det skulle funnits 

speciella anställda i stöttande uppgift till de anhöriga som exempelvis socialarbetare, psykologer 

eller kyrkliga personer. Självklart försökte sjuksköterskorna också stötta och finnas där för de 

anhöriga när de hade möjligheten (Kisorio & Langley, 2016). Stöd till anhöriga var en del av att 

arbeta inom den palliativa vården. Sjuksköterskorna ansåg att var viktigt att de anhöriga inte 

kände sig lämnade ensamma (McCallum & McConigley, 2013). Det krävdes oftast inte mycket i 

form av stöd, utan det viktigaste var endast att finnas där för patienterna och deras anhöriga och 

lyssna till deras känslor och tankar (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2016). 

  

4.2 Patienten som unik individ 

Sjuksköterskorna upplevde att olika individer hade behov av olika slags stöd i sin behandling och 

i livets slutskede. De ansåg att kulturellt och andligt stöd kunde vara viktigt för en del personer, 

och därav skulle tas i beaktande så länge det inte påverkade resterande patienter (Kisorio & 

Langley, 2016). Under vårdtiden skapades även en relation sjuksköterskor och patienter emellan. 

I patientens kritiska tillstånd ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att försöka få dem att må 

så bra som möjligt, och då var vanliga omvårdnadsuppgifter som exempelvis rakning eller 

kamning viktiga. En annan viktig aspekt enligt sjuksköterskorna var att försöka vara personlig så 

att patienterna fick en känsla av att de var unika. Sjuksköterskorna beskrev också att olika 

patienter hade olika önskningar, vilka var viktiga att försöka uppfylla i den mån det gick. 

Önskningar var viktigare att försöka uppfylla i livets slutskede istället för att följa rutinerna 

enligt sjuksköterskorna (Parola, Coelho, Sandgren, Olga Fernandes & Apóstolo, 2018).  

 

Vidare förklarade sjuksköterskorna att det handlade om att vårda personcentrerat. Patienternas 

egna värderingar, religioner, kulturella aspekter och önskningar var alltså viktiga att försöka 

tillgodose i den mån som var möjlig. Sjuksköterskorna upplevde att patienternas attityder om 

döden faktiskt kunde ändras och bli mer positiva, om de psykosociala behoven främjades så att 

livets slut kändes mer värdigt. Sjuksköterskorna erfar att det medförde att stora delar av en 

patients personlighet värderades, vilket sjuksköterskorna ansåg var viktigt i en persons sista tid i 

livet (Ghaljeh, Iranmanesh, Nayeri, Tirgari & Kalantarri, 2016). 

  

4.3 Stöd till patienten 

Det primära inom omvårdnaden i livets slutskede enligt sjuksköterskorna var att försöka 

minimera smärta hos patienterna så mycket som möjligt, därav undveks behandling som var 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
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smärtsam om det inte var absolut nödvändigt. Den fysiska smärtan var det som i första hand 

försökte uteslutas, sedan reducerades sekundärt den psykiska smärtan i möjligaste mån (Ong, 

2018). Om det var möjligt försökte sjuksköterskorna även involvera patienterna och deras 

anhöriga i beslut som handlade om behandlingen. Sjuksköterskorna tyckte dels att det kändes bra 

att låta patienterna vara med i besluten, samt att det även främjade patienternas och deras 

anhörigas känsla av värdighet och autonomi (Mak et al., 2013). När patienter befann sig i livets 

slutskede handlade omvårdnaden om att främja deras bekvämlighet och värdighet samt om 

vanliga omvårdnadsåtgärder som exempelvis hygien och munvård (McCallum & McConigley, 

2013). För de personer som var religiösa fanns även möjligheten att få träffa folk från kyrkan. 

Sjuksköterskorna beskrev även att det var viktigt att patienterna som önskade hade möjlighet att 

få det stöd de ville av sina anhöriga. De upplevde att det kunde inge en känsla av trygghet och 

därför skapa psykosocialt välmående hos patienterna (Kisorio & Langley, 2016).  

 

Det visade sig också vara viktigt att sjuksköterskorna tillbringade tid med patienterna även när de 

inte uttryckte smärta eller ångest. Sjuksköterskorna upplevde då att patienterna fick en 

övergripande bättre självuttryckt hälsa (Andersson et al., 2016). Vidare beskrev sjuksköterskorna 

att det lilla extra, trots att det inte var något stort, kunde i livets slutskede betyda väldigt mycket 

för patienterna. I de fall då patienten inte kunde föra fram sin talan (Valiee, Negarandeh & 

Nayeri, 2012), beskrev sjuksköterskorna att anhöriga kunde vara ett stort stöd för att berätta 

exempelvis vad som var viktigt för patienten (Parola et al., 2018). Därav ansåg sjuksköterskorna 

att det var viktigt att ha en bra relation med både patienten och anhöriga, och att försöka inge 

hopp och trygghet. Sjuksköterskor som fått en nära relation med sina patienter och deras 

anhöriga beskrev att de både gråtit och skrattat med dem, vilket patienterna och deras anhöriga 

visat stor tacksamhet för (Rafii, Nikbakht Nasrabadi & Karim, 2016). Sjuksköterskornas 

emotionella stöd visade sig då spela stor roll för patienternas välmående deras sista tid i livet. 

Emotionellt stöd kunde ges exempelvis genom att möta önskningar eller tillgodose personliga 

värderingar. En sjuksköterska berättade till exempel att en patient önskat en öl, vilket 

sjuksköterskan gick och köpte och sedan baddade med en bomullspadd i mungipan på patienten 

som inte förmådde att dricka själv. Det var inte något stort, men sjuksköterskan upplevde att 

patienten mådde mycket bättre på ett psykiskt plan (McCallum & McConigley, 2013).  

 

Kvaliteten inom palliativ vård var oerhört viktig, på grund av att ledorden är lindrande av 

lidandet, inte botande. Lindrandet handlade om att möta patienternas behov på deras villkor, och 

därför var det av vikt att en relation mellan sjuksköterskorna och patienterna byggdes upp. Det 

var därför viktigt att sjuksköterskan var närvarande, lyssnade, diskuterade och försökte göra det 

så bekvämt som möjligt för patienten. Sjuksköterskorna ansåg att tillit var viktigt för att kunna 

skapa en nära relation till både patienten och anhöriga. Närvaro och ansvarstagande var enligt 

sjuksköterskan två viktiga begrepp för att bygga tillit, samt att patienten kände att den fått rätt 

information om situationen, diagnos och behandling (Ghaljeh et al., 2016). 

  

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
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4.4 Brister mellan professioner 

Rafii et al. (2016) beskrev att sjuksköterskorna erfar att relationen mellan dem och läkarna var 

ganska dålig, vilket påverkade omvårdnaden och behandlingen av patienterna. Sjuksköterskorna 

var de som hade närmast kontakt med patienterna, och på grund av att läkarna inte lyssnade till 

sjuksköterskornas åsikter ansåg de att patienterna inte fick så bra vård som de skulle fått om ett 

bättre samarbete ägde rum (Kisorio & Langley, 2016). I McCallum och McConigley (2013) 

beskrev sjuksköterskorna att de tyckte det var fel av läkarna att besluta om aggressiva 

behandlingar som försämrade patienternas psykiska välmående när patienterna ändå befann sig i 

ett palliativt skede. Sjuksköterskorna tyckte att patienterna istället skulle få en så bekväm sista 

tid som möjligt istället för att få aggressiv behandling. Sjuksköterskorna var de som skulle 

företräda patienterna men de hade ingenting att säga till om gällande vården (Canzona et al., 

2018; Valiee et al., 2012). Det resulterade i att sjuksköterskorna kände sig misslyckade i sin 

yrkesroll gentemot patienterna (McCallum & McConigley, 2013) 

  

4.5 Brist på resurser 

Ong et al. (2018) förklarade att sjuksköterskorna ansåg att det rådde tidsbrist till patienterna. 

Sjuksköterskorna kände att de inte hade tid till det lilla extra för patienterna, och de kände stor 

ånger över att de inte spenderat mer tid med patienterna (Mak et al., 2013). Att inte tillräckligt 

med tid fanns för patienterna ansåg sjuksköterskorna bero på att det var för lite personal i 

förhållande till antalet patienter (Kisorio & Langley, 2016). Det var dock ändå sjuksköterskornas 

ansvar att förse patienterna med den omvårdnad de behövde (Rafii et al., 2016). Ett annat hinder 

som sjuksköterskorna upplevde var att det var svårt att utveckla den relationen de önskade med 

patienterna på grund av den korta vårdtiden. Vårdtiden varierade men överlag var den kort på 

grund av det palliativa läget (Ghaljeh et al., 2016). Sjuksköterskorna upplevde även att det rådde 

brist i kunskapsnivån och att läkarna prioriterade patienter som kunde botas, medan palliativa 

patienter kom i andra hand. Det i kombination med att sjuksköterskorna själva inte kände att de 

hade tillräckligt med kunskap födde stor frustration hos dem (Andersson et al., 2016).  

 

Sjuksköterskorna kände sig även otillräckligt förberedda för att arbeta med patienter i livets 

slutskede. De förstod att det var en komplex uppgift, men ansåg att tillräcklig utbildning inte 

erbjöds (Ong et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde även svårigheter att kommunicera med 

anhöriga. De visste inte riktigt hur de skulle stötta och ge dem råd, och hur de skulle få dem att 

må bättre. Därav kände sjuksköterskorna att de behövde mer kunskap för att kunna erbjuda så 

bra stöd som möjligt, både för patienterna och deras anhöriga. Vidare var sjuksköterskorna 

besvikna över att allt var så uppgiftsinriktat och att sjukhuspolicyn var så inflexibel. Vissa 

sjuksköterskor trodde att kvaliteten av vården hindrades av policyn (Mak et al., 2013). De 

upplevde även att teamarbetet var bristande, vilket var nödvändigt för att kunna utföra ett så bra 

arbete som möjligt. Vissa sjuksköterskor medgav att de var ett bra vårdteam när deras 

”favoriterkollegor” arbetade, men att de stängde av lite när “favoritkollegorna” inte var på plats. 

Det upplevdes av sjuksköterskorna som ett viktigt dilemma som behövde lösas, för att kunna 

utföra ett så bra arbete som möjligt, oavsett kollegor, vilket görs i ett team (Kisorio & Langley, 

2016).  

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
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Miljön på avdelningen ansåg sjuksköterskorna var ett hinder för att uppnå bra vård i livets 

slutskede. Det var små rum och utrymmen, och därför svårt att göra det privat för patienterna. 

Det gav inte en värdig sista tid för patienterna. Det var svårt att ordna egna rum och sängarna 

stod väldigt tätt. Om sjuksköterskorna märkte att slutet var nära för en patient kunde de flytta 

dem till ett singelrum, för att ge lugn och ro, värdighet och trygghet, och så anhöriga kunde 

komma och vara ensamma med dem. På grund av det få antalet sängar var det bråttom att flytta 

patienter när de gått bort. Det beskrev sjuksköterskorna som fruktansvärt, att behöva stressa 

anhöriga efter det att patienten precis gått bort. Det upplevdes av sjuksköterskorna att det inte 

fanns tid till att finnas till som stöd för anhöriga (McCallum & McConigley, 2013). 

  

4.6 Känslor 

Ong et al. (2018) beskrev att sjuksköterskorna kände både sorg och lättnad inom den palliativa 

vården, men sorgen var det mest framträdande. Hur stor sorg sjuksköterskorna kände hade 

mycket att göra med känslomässig kontakt, alltså hur länge och intensivt de hade kontakt med 

patienten och anhöriga. Ju starkare och bättre relation de hade, desto större sorg kände de. 

Sjuksköterskorna kände lättnad när en patient som lidit mycket äntligen fick somna in och vila 

från all smärta. Att arbeta med vård i livets slutskede upplevde många sjuksköterskor som 

emotionellt och mentalt påfrestande och risken för utbrändhet ansågs vara hög (Valiee et al., 

2012; Canzona et al., 2018). Sjuksköterskorna kände samtidigt ett behov av att kontrollera sina 

känslor under arbetstid, och stänga de inne. De ansåg sig kunna kontrollera sina känslor bättre ju 

fler uppgifter de tog på sig (Ong et al., 2018). Likväl som emotionella effekter av arbetet, kände 

en del sjuksköterskor missnöje med att känna sig otillräckliga i sitt stöd gentemot patienterna och 

deras anhöriga. Sjuksköterskorna ångrade ofta att de inte gett mer stöd till patienterna innan de 

gick bort, och kände sig ofta besvikna och hjälplösa. Det fanns saker som de ofta grubblade 

mycket över, som till och med kunde få dem att ha svårt att somna när de kom hem. Vissa 

sjuksköterskor beskrev dock att de även kände sig nöjda när de väl kunde ge omvårdnad och stöd 

till patienterna. Det kunde vara så enkelt som att sätta sig ner och prata en stund, vilket kunde 

göra mycket för patienternas välmående och bekvämlighet (Mak et al., 2013).  

 

Att vårda patienter i livets slutskede beskrevs på många sätt vara en prövning för 

sjuksköterskorna. Att informera anhöriga om situationen ansåg sjuksköterskorna vara väldigt 

svårt ibland. Det var även svårt att handskas med anhöriga som levde i förnekelse, vilket ofta var 

förenat med ilska och ångest. Sjuksköterskor som var nya inom området lämnade ofta de 

anhöriga ensamma hos patienten, för att de inte visste hur de skulle hantera situationen. Mer 

rutinerade sjuksköterskor var mer bekväma med att stanna hos de anhöriga. De ansåg dock att 

det var viktigt att känna av stämningen, samt även fråga anhöriga och patienten hur de ville ha 

det, om de ville ha sällskap eller vara ifred. En idé för att sjuksköterskorna inte skulle känna sig 

så känslomässigt överväldigade av sin patient, var att de skulle dela på patienterna, så det inte 

blev så intensivt med en och samma patient (Kisorio & Langley, 2016).  
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I Rafii et al. (2016) beskrev sjuksköterskorna situationer där de skulle avlägsna respiratorn som 

väldigt jobbigt, även med anhörigas godkännande. De visste ju att patienten skulle avlida i och 

med det. Sjuksköterskorna upplevde känslomässiga bördor över att vårda patienter i livets 

slutskede, bland annat var känslor av hopplöshet återkommande. Sjuksköterskorna var ändå 

sympatiska och tillgivna sina patienter, trots ångesten över att de snart skulle gå bort. Att se 

patienter gå bort upplevde sjuksköterskorna som väldigt svårt, och det fick dem att må dåligt en 

längre tid. Det var viktigt för sjuksköterskorna att veta att de gjort allt de kunnat för patienterna, 

för att de skulle få en så bekväm sista tid som möjligt (Valiee et al., 2012). Att göra patienternas 

sista tid så bra som möjligt, fick sjuksköterskorna att känna att de gjorde något värdefullt, det 

stärkte dem. Att vårda patienter i livets slutskede tyckte sjuksköterskorna ändå var givande och 

meningsfullt, och det bidrog till välmående hos både patienterna och deras anhöriga. 

Sjuksköterskorna upplevde arbetstillfredsställelse efter att en person hade fått gå bort i ett 

behagligt lugn utan smärta (Andersson et al., 2016). När sjuksköterskorna lyckats stötta 

patienterna så att de mådde bättre var det verkligen en upplevelse som satte spår i deras hjärtan 

(Ghaljeh et al., 2016). 

  

4.7 Självreflektion  

Att arbeta med personer i livets slutskede formade sjuksköterskorna. Deras emotionella 

förståelse gentemot döden förändrades genom att vårda de döende och se deras lidande. 

Efter att ha arbetat inom intensivvården kände många sjuksköterskor att de själva inte skulle vilja 

gå igenom en sådan vård, utan bara få somna in direkt, utan att genomgå allt lidande (Ong et al., 

2018). De kände även likadant gentemot sina anhöriga (Mak et al., 2013). De menade att man 

kunde se döden som att bli fri från lidande. Sjuksköterskorna värdesatte kvalitet före kvantitet, 

och därför ansåg de att lidandet inte skulle dras ut på i livets slutskede om livskvaliteten inte 

fanns (Ong et al., 2018). Vidare reflekterade sjuksköterskorna mycket över sitt arbete, vad som 

gått bra och vad som kunde gått bättre. De försökte hela tiden förbättras för att patienterna skulle 

få en så bra sista tid som möjligt. De lärde sig också mycket av varandra.  

 

När sjuksköterskorna vårdade patienter i livets slutskede funderade de även över sin egen död. 

De funderade mycket på hur de själva ville ha det. Många sjuksköterskor upplevde även att 

arbetet med patienterna påverkat dem så att de blivit mer engagerade i sina egna nära och kära. 

Sjuksköterskorna kände sig mer öppensinnade och mer positiva och uppskattade livet mer än 

innan (Mak et al., 2013). Det ledde ofta till mycket reflektioner kring livet, personlig utveckling 

och resulterade i att en del sjuksköterskor ändrade på hur de tänkte, var och levde livet. Problem 

som dök upp i vardagen såg de inte som så stora längre (Parola et al., 2018). Sjuksköterskorna 

blev även mer medvetna om sina anhörigas död, när de vårdade i livets slutskede (Valiee et al., 

2012).  

 

Vissa patienter behövde mer vård än andra, och sjuksköterskorna kom närmare de patienterna 

privat än andra. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att lämna tankarna på de döende 

bakom sig, även efter arbetsdagens slut. För att klara av den känslomässiga upplevelsen brukade 

sjuksköterskorna prata med vänner och kollegor (Andersson et al., 2016). Sjuksköterskorna 

beskrev att rädslan för döden hade minskat, och de antog att det var på grund av att de fått en 

annan syn på livet. De fann en större mening med livet (Ghaljeh et al., 2016). 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
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4.8 Professionell utveckling 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla av att de utvecklades i sin yrkesroll genom att vårda 

patienter i livets slutskede. Det fick dem att förbättra deras kunskaper och självförtroende. Det 

stärktes allt eftersom de blev vana vid arbetet och lärde sig alla arbetsuppgifter mer och mer 

(Rafii et al., 2016). Enligt sjuksköterskorna var det viktigt att i teamet stötta varandra, vilket gav 

en känsla av säkerhet i yrkesrollen. De tänkte också på varandras välmående, och såg efter 

varandra (McCallum & McConigley, 2013). Sjuksköterskorna uppgav att de behövde utveckla 

sina kunskaper och att det gjordes bäst vid sidan av mer erfarna kollegor. Kunskap bidrog till att 

kunna vara stödjande inom vården. Därför var det viktigt att kollegor tog hjälp av varandra och 

tillsammans bidrog med den bästa vården de kunde, för att kunna stötta patienterna i livets 

slutskede (Andersson et al., 2016). Både positiva och negativa utvecklingar beskrevs av 

sjuksköterskorna. De beskrev att de växte professionellt av att vårda palliativa personer. De 

kände sig utvecklas när de märkte att de kunde lindra patienternas symtom. Sjuksköterskorna 

lärde sig att arbeta i en väldigt krävande miljö och de kände att de utvecklade professionell 

styrka och kände sig meningsfulla (Ghaljeh et al., 2016). 

4.9 Resultatsammanfattning 

I resultatet framgick det att sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden skulle formas utifrån 

patienternas individuella behov och önskemål. Dock upplevdes brister som brist på kunskap, 

brist på tid och resurser samt brister mellan professionerna vara ett hinder för att kunna utföra en 

god och trygg vård. Vidare erfar sjuksköterskorna att vård i livets slutskede medförde många 

starka känslor och tankar. Bland annat ansågs vårdformen vara påfrestande, men en del 

sjuksköterskor upplevde även att de utvecklades i sin professionella roll samt att arbetet medgav 

en självreflektion hos sjuksköterskorna.  

 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

En litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design valdes att användas då 

författarna ansåg att det var en lämplig metod till att svara på syftet. Genom att utföra en 

systematisk sökning och sammanställa litteratur från ett flertal vetenskapliga källor kunde 

författarna fördjupa sig i ämnet och få ett bredare perspektiv, vilket kan ses som en styrka. Under 

dataanalysen tolkades artiklarnas resultat vilket innebär att den bearbetade texten blev en 

sekundärkälla vilket kan ses som en svaghet. Författarna hade ingen tidigare erfarenhet av att 

vårda i livets slutskede och därmed var risken inte stor att förförståelse skulle påverka resultatet. 

Dessutom användes lexikon för att undvika fel vid översättningen. Komplexa meningar 

diskuteras även mellan författarna för att undvika eventuella misstolkningar. Samtliga artiklar 

som utgjorde resultatet var av kvalitativ metod. Henricson och Billhult (2017) har skrivit att 

kvalitativa metoder är lämpliga när en individs levda erfarenheter ska studeras. Vidare ansåg 

författarna att artiklar av kvalitativ metod lämpade sig bäst för att svara på syftet då det var 

sjuksköterskornas erfarenheter som skulle beskrivas med deras egna ord.  

 

https://www.magonlinelibrary.com/doi/full/10.12968/ijpn.2016.22.12.588
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I sökningen användes meningsbärande ord som sökord vilket försäkrade att sökningen inte kom 

ifrån syftet för mycket och chansen att artiklarna skulle svara på syftet stärktes. Genom relevanta 

synonymer till begreppet ”vård i livets slutskede” försäkrades det att artiklar som hade använt 

olika former av begreppet skulle presenteras. Synonymerna söktes ihop med booleska operatoren 

OR vilket expanderade sökningen och därmed ökade sensitiviteten då fler relevanta artiklar som 

möjligtvis svarade på syftet genererades (Karlsson, 2017).  Dock leder en bred sökning till att 

specificiteten minskar vilket författarna upplevde under de första sökningarna. Vid senare 

databassökningar testades andra sökordskombinationer vilket resulterade i mer begränsade 

sökningar, vilket ökade specificiteten.  

 

En svaghet vid sökningen kan ha varit att den avgränsades till “all adults”. Ett exempel var vid 

en sökning där det genererades 1712 träffar efter begränsningarna peer reviewed, english 

language, 2009-2019. Av 1712 träffar inkluderade all child 169 artiklar, dock inkluderade all 

adults endast 771 artiklar, vilket innebär att många artiklar föll bort som skulle kunna haft vuxna 

patienter som åldersgrupp. Vid konsultering med bibliotekarie förklarades det att vissa artiklar 

inte specifikt skrivit ut åldern och därmed kunde de artiklarna försummats vid val av begränsning 

till all adults. Efter vidare konsultation med bibliotekarien ansågs valet ”all adults” ändå vara rätt 

beslut då det fortfarande genererade många träffar. Dessutom ansågs det att antalet träffar annars 

hade varit för många att gå igenom noggrant på grund av tidsbegränsningen på arbetet. Dock 

togs begränsningen i anseende vid senare databassökningar. Antalet genererade träffar vid senare 

sökningar var lägre, därför valdes det att inte begränsa till ”all adults”. Istället sorterades artiklar 

som innehöll minderåriga bort manuellt. 

  

Databaserna Cinahl och Psycinfo valdes till datainsamlingen då de innehöll artiklar inom ämnet 

omvårdnadsvetenskap vilket är sjuksköterskeutbildningens huvudområde, därmed ökade 

trovärdigheten av litteraturstudien. För övrigt hade författarna god erfarenhet av ovanstående 

databaser och därmed kunskap att utföra en utförlig systematisk sökning, vilket ökade kvaliteten 

på litteraturstudien. Genom att söka i flera databaser ökades chansen att få med artiklar som 

eventuellt inte var publicerade i samtliga av de nämnda databaserna. Därmed minskades risken 

att gå miste om artiklar som svarade på syftet istället för om sökningen endast hade utförts i en 

databas, vilket var en styrka och ökade resultatets sensitivitet och därmed ökade trovärdigheten 

(Henricson, 2017). Genom att använda artiklar som var peer reviewed ökade studiens 

trovärdighet eftersom samtliga artiklar bedömdes som vetenskapliga (Henricson, 2017). Mycket 

kan även ändras över tiden och därav är det viktigt att använda aktuell forskning. Författarna 

ansåg att forskning publicerat de senaste tio åren var relevant för studiens syfte. Att vårda i livets 

slutskede är ett stort område, och för att hinna göra en litteraturstudie med systematisk sökning 

av god kvalitet valdes det att avgränsa området så att det blev mer hanterbart inom den 

tidsbegränsningen arbetet hade. Författarna hade tidigare kunskap om att vård i livets slutskede 

innefattar ett flertal vårdformer som hemsjukvård, vårdboenden och sjukhus, och valde därför att 

inkluderade artiklar med sjukhusmiljö. Anledningen att sjukhus valdes var då det kan innefatta 

ett flertal olika avdelningar och att det skulle vara intressant att undersöka hur sjuksköterskor 

upplever vård i livets slutskede på ett allmänt plan i sjukhusmiljö. 
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Samtliga inkluderade artiklar i studien var från Sverige, Kina, Australien, Iran, Sydafrika, 

Singapore, Irak, Portugal, USA. Det kan finnas olika förutsättningar, kunskapslägen, olika 

kulturella aspekter samt skillnader i syn på vården i olika länder. Därav ansåg författarna att det 

var fördelaktigt att de inkluderade studierna genomfördes i olika länder. Dock visade det sig att 

många av de inkluderade studiernas deltagare hade liknande erfarenheter. Därmed ansåg 

författarna att det var en fördel då det ökade resultatets överförbarhet. 

  

Som tidigare nämnts kvalitetsgranskades artiklarna enskilt och i par vilket stärker trovärdigheten 

av granskningen då båda författarna tagit del av granskningen samt diskuterat kvaliteten av 

artiklarna (Henricson, 2017). SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier valdes vilket också 

ansågs var en styrka, då SBU är statligt och neutralt. Författarna besitter dock inte stor kunskap 

inom vetenskapsteori. Därmed fanns risken att fullgod behärskning av granskning inte uppnåtts. 

 

Författarna ansåg att följande etiska aspekter var av störst vikt vid etisk granskning. Respekt för 

personer, anonymitet, informerat samtycke, konfidentialitet och autonomi. Enligt Sandman och 

Kjellström (2016) ska även all forskning etiskt prövas och godkännas innan studien genomförs. 

Majoriteten av resultatartiklarna inkluderade utomstående opartiska analytiker för att minska 

risken för missförstånd eller påverkan av förförståelse. Det ansågs vara en styrka då det är lätt att 

resultatet annars blir vinklat. Det fanns en artikel som inte godkänts av en etisk kommitté, dock 

hade studien godkänts från de ansvariga på respektive avdelningar där studien genomfördes. 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) behövs inte 

etiskt godkännande så länge studien inte uppfyller de punkter som står under 4 §. Lagen förklarar 

dock att etisk prövning och godkännande krävs om forskningen innebär en uppenbar risk att 

skada deltagarna psykiskt eller fysiskt. Det finns en risk att sjuksköterskorna drabbas psykiskt av 

att delta i de inkluderade studierna med tanke på att de ämnen som diskuterades. Författarna 

ansåg därför att det hade stärkt studien i fråga i fall den hade varit godkänd av en etisk kommitté.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Patienten som unik individ  

I resultatet beskrev sjuksköterskorna att det i livets slutskede var viktigt att vårda 

personcentrerat, efter patienternas unika behov, önskningar och värderingar. Det har 

uppmärksammats av författarna att det är ett återkommande ämne då det även har lyfts fram av 

tidigare forskning (Arbour & Wiegand, 2014; Raymond & Bloomer, 2016). Det stärks även av 

ytterligare forskning då Chuah et al. (2016) också beskrev att det var viktigt att vården var 

personcentrerad. Utöver sjuksköterskornas upplevelser kring vikten av personcentrerad vård, har 

även patienterna själva uttryckt att de lägger stor vikt vid att få sina önskemål uppfyllda vid vård 

i livets slutskede (Sandsdalen et al., 2015).  

 

Att arbeta personcentrerat handlar om att se hela personen och att försöka tillgodose alla behov, 

inte bara fysiska, utan även sociala, psykiska, existentiella och andliga behov. Det handlar om att 
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respektera personen och försöka ge dem en så bra upplevelse av vårdtiden som möjligt. En 

kontinuerlig dialog i vårdteamet är viktig för att förverkliga en personcentrerad vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016a). I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ansåg 

personcentrerad vård viktig, men att de upplevde otillräckliga resurser för att förverkliga det. 

 

Författarna anser att en god kommunikation är grundpelaren i vården. Vårdteamet innefattar 

många olika parter och för att alla ska vara på samma plan, och dessutom planera vården utifrån 

patientens egna önskemål, krävs ett gott samarbete. Författarna har själva varit med om att 

kommunikationen mellan parterna ibland kan brista, vilket även har uttryckts i tidigare 

forskning. Ju fler parter som är involverade desto viktigare är det att upprätthålla 

kommunikationen mellan de så information inte faller mellan stolarna. Involvering av flera 

vårdprofessioner innebär att alla kan komma med sin expertis vilket gynnar patienten, men 

samtidigt är det lätt att patienten då inte hamnar i centrum. Därav är det av ytterst vikt att 

patienten ses som en unik individ och att vården utformas utefter personens egna önskemål i den 

mån det går.  

 

Brister mellan professioner 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna var de som hade mest kontakt med patienterna, 

därav hade patienterna anförtrott sig till dem med deras önskemål om fortsatt vård. När 

sjuksköterskorna senare försökte diskutera önskemålen med läkarna upplevde de att läkarna 

många gånger inte tog det i beaktande vilket resulterade i att de ofta kände sig förminskade. 

Även i Chuah et al. (2016) har sjuksköterskor känt att deras roll som patienternas förespråkare 

inte haft någon betydelse, och att de ofta känt att patienterna fått fel vård. 

 

Svensk sjuksköterskeförening (2016b) och Arman (2016) har bland annat nämnt förlust av 

kontroll som en av orsakerna till lidande. Svensk sjuksköterskeförening (2016b) har även skrivit 

att lindring av lidande är det primära i omvårdnaden och därmed är det viktigt att inte orsaka 

ytterligare lidande vilket kan uppstå vid behandlingar. Författarna har genom studiens gång 

förstått att patienter som befinner i livets slutskede ibland är oförmögna att själva uttrycka sina 

tankar och känslor på grund av deras tillstånd. Det kan därför medföra ytterligare lidande om 

exempelvis en patient önskar avbryta sin behandling men inte rår på att framföra önskan om det. 

Förutom det fysiska lidandet kan det då även leda till psykisk påfrestning och lidande. 

Författarna anser att då det är sjuksköterskor som har närmare kontakt med patienter är det 

viktigt att läkarna tar det i anseende vid beslut om fortsatt vård och diskuterar det vidare 

tillsammans med patienten och dess anhöriga. Det är även av yttersta vikt att de olika 

professionerna förbättrar samarbetet så patienten hamnar i centrum. 

 

Brist på resurser 

I resultatet beskrevs att sjuksköterskorna upplevde brist på resurser inom vården så som tid, 

samarbete och personalstyrka. Det i sin tur ökade risken för utbrändhet och psykisk ohälsa. 

Roche-Fahy och Downling (2009) beskrev också att brist på tid till patienterna var ett problem, 
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och att tid var nödvändigt för att kunna tillgodose patienterna med bästa möjliga vård. Tidigare 

forskning visar även att brist på tid till patienterna var ett återkommande problem (Black et al., 

2018). Svensk sjuksköterskeförening (2016) har beskrivit vikten av att vara närvarande och 

tillgänglig för patienten för att på bästa sätt kunna lindra lidandet, vilket tyvärr inte är möjligt när 

det råder tidsbrist. Även Whittaker, Gillum och Kelly (2018) har beskrivit hur brist på tid och 

bemanning inom vård i livets slutskede ökade risken för utbrändhet hos sjuksköterskorna.  

 

Författarna diskuterade att en stor arbetsbelastning i samband med både tid- och kunskapsbrist 

lätt kan leda till påfrestning för den anställde, som i längden riskerar att bli utbränd. Utbrändhet 

har en lång återhämtningstid och ibland blir en del människor inte helt återställda. Det förstod 

författarna kan orsaka stort lidande, både psykiskt och fysiskt för individen i fråga, men även för 

omgivningen. Om sjuksköterskan inte orkar utföra en god vård påverkar det kvaliteten på vården 

vilket utsätter patienterna för ytterligare lidande. Dessutom har författarna vidare diskuterat om 

hur brist på resurser samt utbrändhet påverkar den kliniska verksamheten, samt samhället i stort. 

Då utbrändhet i många fall kan leda till sjukskrivningar blir det en stor samhällspåfrestning då en 

ännu större personalbrist leder till att vårdplatser behöver kortas ned, och vissa avdelningar 

behöver till och med stängas. Det resulterar i stora samhällskostnader, både ekonomiskt samt för 

folkhälsan. Därav anser författarna det viktigt att förse sjuksköterskorna med tillräckligt stöd, 

både stöd i form av tillräckliga resurser och även professionellt stöd i form av samtal vid behov. 

Författarna menar att det är av ytterst vikt att vårdpersonalen upprätthåller en god psykisk och 

fysisk hälsa, både så att de inte skadas, men även så att patienterna ska få en så god vård som 

möjligt.   

 

Professionell utveckling 

Sjuksköterskorna beskrev att deras vårdande kunskaper och självförtroende förbättrades genom 

att arbeta inom den palliativa vården. Även i Gagnon och Duggleby (2014) framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde att de hade nytta av den kliniska erfarenheten gällande palliativ vård. 

Författarna diskuterade komplexiteten av palliativ vård och hur viktigt det är att sjuksköterskor 

utvecklar sina kunskaper om palliativ vård. Den formen av vård kommer troligtvis stötas på 

oavsett på vilken avdelningen anställningen äger rum. Det är inte alltid som patienter som vårdas 

i livets slutskede befinner sig på en palliativ avdelning eller hospiceavdelning. Om 

sjuksköterskor inte är vana att ge palliativ vård och inte känner sig bekväma i sin roll, utsätts 

patienten för ytterligare lidande. Därav är det viktigt att inte undvika när palliativa situationer 

uppstår så sjuksköterskan får möjlighet att utveckla sin kompetens. 

 

Genusperspektiv  

I de artiklar som utgjorde resultatet framkom det att majoriteten av deltagarna i samtliga studier 

var kvinnor. Sjuksköterskeyrket är kvinnodominerat, därav ansåg författarna att det inte var 

förvånande. Författarna diskuterade dock om studier med fler manliga deltagare skulle kunna 

leda till skillnader i resultatet eller om det skulle få samma utfall? Ovan beskrivet resultat ansågs 

dock inte inneha sämre kvalitet trots majoriteten kvinnor då det likväl, oavsett könsfördelning, 

beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede. Författarna ansåg däremot 
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att ytterligare forskning om manliga sjuksköterskors erfarenheter av vård i livets slutskede bör 

utföras utifrån ett genusperspektiv. 

 

Etiska dilemman 

Författarna reflekterade över att det vid vård i livets slutskede uppstår ett antal etiska dilemman. 

Att befinna sig livets slutskede framgick i resultatet som ett lidande för flera parter. Bland annat 

försöker sjuksköterskorna utforma vården efter patientens egna önskemål, värderingar och 

kulturella aspekter. Dock finns ett antal aspekter som gör att de inte kan arbeta enligt de riktlinjer 

som finns. Till exempel: Sjuksköterskorna är de som har närmast kontakt med patienterna, vilket 

då leder till att patienterna anförtror sig till sjuksköterskorna gällande sina önskemål. Sedan 

möter de motstånd från läkarna som inte tar hänsyn till sjuksköterskornas synpunkter, och 

därmed får patienterna inte det de önskar. Vidare har det framgått att bristen på resurser av olika 

slag leder till att sjuksköterskorna inte hinner utföra en god vård för patienterna och deras 

anhöriga, vilket både hindrar att kulturella och religiösa värderingar tillgodoses samt orsakar 

sjuksköterskorna psykiskt lidande i form av stress, ångest och utbrändhet. Ytterligare etiska 

dilemman som upptäcktes av författarna var kunskapsbristen hos sjuksköterskorna vilket 

orsakade bristande vård som utsatte patienterna för ytterligare lidande. Dessutom diskuterades 

det av författarna att sjuksköterskornas osäkerhet då kan påverka deras arbete i allmänhet vilket 

kan äventyra patientsäkerheten.  

 

Författarna har under studiens gång fått ökad förståelse för vården i livets slutskede samt att den 

form av vård kan förekomma oavsett avdelning. Författarna har sedan tidigare ingen erfarenhet 

av att vårda i livets slutskede men efter studiens gång har förståelse för området ökat. Dock anser 

författarna att mer ingående kunskap behövs då det är ett komplext område. Teoretisk kunskap är 

en bra grund, men med tanke på komplexiteten av palliativ vård och alla parter som är 

inblandade anser författarna att även praktisk erfarenhet är av stor vikt. Genom en helhet av 

teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet ges en grund med potential för utveckling i arbetslivet. 

 

5.3 Slutsats 

I litteraturstudien har det framgått att sjuksköterskor som vårdar i livets slutskede upplever brist 

på resurser för att kunna upprätthålla en god vård. Vidare har det framgått att samarbetet mellan 

vårdpersonalen brister vilket försämrar vården och orsakar ytterligare lidande för patienten och 

anhöriga. Därav behöver åtgärder implementeras för att utveckla kvaliteten av vården för 

samtliga parter.  

 

5.4 Klinisk nytta  

Litteraturstudiens resultat gav ökad förståelse för sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i 

livets slutskede. Genom en ökad förståelse av hur det kan se ut i vården och vilka brister som 

förekommer inom området kan eventuella förbättringar diskuteras. Författarna diskuterade ett 



19 
 

antal aspekter som skulle kunna vara till nytta för vårdteamet. Någon form av “workshop” kan 

införas där läkare, sjuksköterskor samt andra professioner får möjlighet att tillsammans diskutera 

de olika synpunkterna och därmed få en större överblick över situationen. Dessutom ger det 

vårdpersonalen möjlighet att utveckla relationen inom vårdteamet så att de fångar upp varandra 

vid behov. Eftersom det har framgått att vård i livets slutskede även innebär stor påfrestning för 

sjuksköterskorna är ett införande av professionellt stöd fördelaktigt. Vidare har det framgått i 

resultatet att kunskapsbrist är ett återkommande hinder, därmed kan det med fördel 

implementeras interna utbildningar på avdelningar där behovet av palliativ vård framgår. 

 

5.5 Förslag till fortsatt forskning 

Då det i resultatet har framgått att det råder ett stort antal brister inom vård i livets slutskede, 

behövs vidare forskning kring vilka åtgärder som bör implementeras för att förbättra den kliniska 

verksamheten. Dessutom har det visat sig att utbildning inom palliativ vård inte är tillräcklig. 

Även fast det ingår i den grundläggande sjuksköterskeutbildningen bör den palliativa delen av 

utbildningen utvärderas för att se hur den kan förbättras. Som tidigare nämnt är det även viktigt 

att utforska manliga sjuksköterskors erfarenheter av att vårda i livets slutskede för att resultatet 

ska kunna implementeras till alla sjuksköterskor som en gemensam grupp.  
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sjuksköterskor.  

Datainsamlingsmetod: 

Enskilda semi-strukturerade 

intervjuer.  

Anaylsmetod: Tematisk analys 

Styrkor: Förutom 

verbal 

kommunikation 

som spelades in 

digitalt, noterades 

även icke verbal 

kommunikation 

för att få en rik 

beskrivning av 

deltagarnas 

upplevelser.  

En tredje opartisk 

forskare gick in 

och identifierade 

teman under 

dataanalysen.  

 

Svagheter: 

Forskarna har inte 

nämnt hur de har 

hanterat deras 

egna förförståelse.  

I resultatet 

ingick följande 

kategorier: 

Stöd till 

anhöriga, Stöd 

till patienten, 

Brist på 

resurser, 

Känslor och 

Självreflektion. 
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Titel: 

 

McCallum, A., & 

McConigley, R. (2013). 

Nurses’ perceptions of 

caring for dying 

patients in an open critical 

care unit: 

a descriptive exploratory 

study. International 

Journal of Palliative 

Nursing, 19(1), 25-30.  

doi: 

10.12968/ijpn.2013.19.1.25 

 

Land: Australien. 

 

The intention of 

this study was to 

encourage 

critical 

care nurses to 

describe how 

they have 

delivered 

care to dying 

patients in an 

open unit. 

 

Metod: 

Kvalitativ, deskriptiv, 

utforskande studie.  

Population:  

Sjuksköterskor medelålder 36 

år.  

Urvalsförfarande:  

Ändamålsenligt urval. 

Potentiella deltagare på en 

”high dependency unit” 

kontaktades av forskarna och 

fick informationsblad om 

studien. 

Urval:  

Registrerade sjuksköterskor 

som arbetat inom “high-

dependency unit” i minst ett 

år. 

Slutgiltig studiegrupp:  

Fem sjuksköterskor 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade enskilda 

intervjuer.  

Anaylsmetod: Tematisk 

analys. 

Styrkor: Resultatet är 

tydligt beskrivet med 

citat som relateras till 

teman.  

 

Svagheter: 

Analysmetod nämns 

men analysförförandet 

är inte tydligt beskrivet.  

I resultatet ingick 

följande kategorier: 

Stöd till anhöriga, 

Stöd till patienten, 

Brist mellan 

professioner, Brist på 

resurser och 

Professionell 

utveckling.  
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Ong, K.K., Ting, K.C., & Chow, 

Y.L. (2018). The trajectory of 

experience of critical care nurses 

in providing end‐of‐life care: A 

qualitative descriptive study. 

Journal of Clinical Nursing, 

27(1-2), 257– 268. doi: 

10.1111/jocn.13882 

  

Land: Singapore 

 

To understand the 

perceptions of 

critical care nurses 

towards providing 

end-of-life care. 

 Metod: Kvalitativ deskriptiv 

studie. 

Population: sjuksköterskor 23-

42 år. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval på en 

intensivvårdsavdelning.  

Urval: Inklusionskriterier: 

legitimerade sjuksköterskor, 

minst 21 år gamla, ha vårdat i 

livets slutskede. 

Exklusionskriterier: Inget 

medgivande till röstinspelning, 

mindre än två års erfarenhet 

inom intensivvårdsavdelningar. 

Slutgiltig studiegrupp: Tio 

sjuksköterskor. 

Dataninsamlingsmetod: 

Enskilda intervjuer med semi-

strukturerad intervjuguide. 

Analysmetod: 

Tematisk analys 

 

Styrkor: 

Sjuksköterskor 

med mer än två 

års erfarenhet. 

Öppna frågor 

med efterfrågor.   

  

Svagheter: 

Ingen detaljerad 

beskrivning av 

urvalsförförande.  

 

I resultatet ingick 

följande 

kategorier: 

Stöd till anhöriga, 

Stöd till patienten, 

Brist på resurser, 

Känslor och 

Självreflektion. 
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Caring in Palliative Care 

A Phenomenological Study of Nurses’ 

Lived Experiences. Journal of Hospice & 

Palliative Nursing, 20(2), 180-186. doi: 

10.1097/NJH.0000000000000428 

 

Land: Portugal. 

The purpose of 

this study was 

to describe 

the lived 

experiences of 

nurses caring in 

palliative care. 

 

Metod: Fenomenologisk metod.  

Population: Tio Sjuksköterskor 

24–58 år 

Urvalsförfarande:  

Sjuksköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna 

identifierades med hjälp av 

enhetschefen från en palliativ 

enhet. De potentiella deltagarna 

kontaktades och gavs skriftlig och 

muntlig information om studien.  

Urval: Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor med minst ett års 

erfarenhet på en palliativ enhet. 

Exklusionskriterier nämns inte. En 

deltagare föll bort.  

Slutgiltig studiegrupp: Nio 

sjuksköterskor.  

Datainsamlingsmetod: 

Enskilda ostrukturerade intervjuer.  

Anaylsmetod: Fenomenologisk 

beskrivande metod.  

Styrkor: 

Forskarna 

fortsatte 

utföra en 

intervju även 

efter att de 

ansåg att 

datamättnad 

fanns.  

 

Svagheter: 

Forskarna 

har inte 

nämnt sin 

egen 

förförståelse. 

I resultatet 

ingick följande 

kategorier: 

Patienten som 

unik individ, 

Stöd till 

patienten och 

Självreflektion.  
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Författare, år, titel, tidskrift, 
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Titel: 

 

Rafii, F., Nikbakht Nasrabadi, A., 

& Karim, M. A. (2016). End-of-

life care provision: experiences of 

intensive care nurses in Iraq. 

Nursing in Critical Care, 

21(2), 105–112. 

https://doi.org/10.1111/nicc.12219 

  

Land: Irak 

 

This study 

sought to 

explore the 

meaning of 

caring for 

terminally ill 

patients from 

the perspective 

of Kurdish ICU 

nurses 

Metod: Hermeneutisk 

fenomenologisk studie. 

Population: sjuksköterskor 26-35 

år.  

Urvalsförfarande: Telefonsamtal 

till potentiella deltagare på en 

intensivavdelning för information 

om studien och hur 

samtyckesprocessen går till.  

Urval: Inklusionskriterier: 

Legitimerade sjuksköterskor 

anställda på intensivavdelningar i 

staden Erbil, ha vårdat vuxna 

döende patienter samt ha minst två 

års erfarenhet inom 

intensivvården. 

Slutgiltig studiegrupp: Tio 

sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: Enskilda 

semistrukturerade djupintervjuer. 

Analysmetod: 

“Van Manen’s six methodological 

activities för data analysis” 

Styrkor: 

Transkripten av 

intervjuerna 

jämfördes med 

inspelningarna 

för att se till att 

ingenting hade 

missats. Vidare 

översattes de till 

engelska av en 

utomstående som 

hade erfarenhet 

av medicinska 

texter.  

 

Svagheter: 

Urvalsförfarandet 

är inte tydligt 

beskrivet och 

viss information 

är svår att hitta i 

artikeln, det står 

under andra 

rubriker.  

I resultatet ingick 

följande kategorier: 

Stöd till patienten, 

Brister mellan 

professioner, Brist 

på resurser, 

Känslor och 

Professionell 

utveckling.  
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Valiee, S., Negarandeh, R., & 

Nayeri, N. D. (2012). 

Exploration of Iranian 

intensive care nurses’ 

experience of end‐of‐life care: 

A qualitative study. Nursing 

in Critical Care, 17(6), 309–

315. 

https://doi.org/10.1111/j.1478-

5153.2012.00523.x 

 

Land: Iran 

 

Using a qualitative 

design, the aim in 

this article explores 

the experiences of 

intensive care nurses 

providing care for 

end‐of‐life patients. 

 

Metod:  

Kvalitativ studie 

Population:  

Tio sjuksköterskor. 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval. 

Sjuksköterskor från en 

intensivvårdsavdelning från ett 

sjukhus rekryterades genom att 

skicka ut informationsbrev varav 

intresserade deltagare hörde av sig 

till forskarna. 

Urval: 

Inklusion och exklusionskriterier 

framstår ej.  

Slutgiltig studiegrupp: Tio 

sjuksköterskor.  

Datainsamlingsmetod:  

Individuella intervjuer.  

Analysmetod:  

Kvalitativ innehållsanalys.  

 

Styrkor: Tydlig 

beskriven 

dataanalys. Citat 

används i 

resultatet som 

styrker de 

förekommande 

teman.  

 

Svagheter:  

Inte genomförlig 

beskrivning av 

datainsamlingen. 

Form av intervju 

benämns inte. 

Tillvägagångssätt 

för 

urvalsförförande 

beskrivs inte 

heller.   

I resultatet 

ingick följande 

kategorier: 

Stöd till 

patienten, Brister 

mellan 

professioner, 

Känslor och 

Självreflektion.  
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