
 

 

 

 

 

Sjuksköterskans palliativa omvårdnad 
- En litteraturstudie 

 

 

Palliative nursing care  
- A literature study 

 

 

Författare: Ina Mattsson    

 

 

 

 

 

 

 

VT 2020 

Examensarbete: Kandidat, 15 hp   

Huvudområde: Sjuksköterskeprogrammet, Omvårdnadsvetenskap 

Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 

Handledare: Gunnel Andersson, Universitetslektor, Örebro Universitet  

Examinator: Annica Kihlgren, professor, Örebro Universitet



 

 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund: Cirka 40 miljoner människor världen över är i behov av palliativ vård. Vilket kan 

innebära en existentiell och emotionell kris för såväl patient som närstående. Sjuksköterskans 

roll är att bedöma och erbjuda stöttning till patient, närstående och vårdteamet. För att ge 

sjuksköterskan förutsättning för att ge god vård krävs förberedelse och förståelse för 

omfattningen av palliativ omvårdnad.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av palliativ omvårdnad.  

Metod: Studien genomfördes som litteraturstudie med deskriptiv design. Systematiska 

databassökningar i PubMed, Cinahl och PsycINFO. Sexton artiklar analyserades med 

integrerad analys.  

Resultat: Resultatet visade vikten av välfungerande relation och kommunikation. 

Organisatoriska brister och otillräcklig förståelse var barriärer i omvårdnaden. Av betydelse är 

även sjuksköterskans erfarenhet och kunskap för att kunna ge god omvårdnad. 

Slutsats: Palliativ omvårdnad är komplext och resurskrävande. Tid, tillräcklig bemanning och 

välanpassad vårdmiljö är viktigt. En god relation och kommunikation lägger grunden för god 

palliativ omvårdnad.  

 

Nyckelord: Erfarenhet, Omvårdnad, Palliativ vård, Sjuksköterska 
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1. Bakgrund 

 

1.1 Historiskt perspektiv  

 

Döendet är en del av livet. Så länge det funnits liv har det funnits död.  Det har hittats spår redan 

från Medeltidens kloster som tyder på vård vid livets slutskede (Benkel, Molander, & Wijk, 

2016). 

 

I slutet av 1990 tillsattes i Sverige en utredning med uppgift att lämna förslag på hur palliativ 

vård kunde bedrivas (Socialdepartementet, 1995). År 2001 kom det första rättsliga dokumentet 

innehållande nationella riktlinjer döden angår oss alla – värdig vård vid livets slut 

(Socialdepartementet, 2001). Europarådet utvecklade 2003 internationella riktlinjer för vård vid 

livets slutskede som först översattes till två språk men som idag finns översatt till nitton språk 

(Nationella Rådet för Palliativ Vård [NRPV], 2015). 

 

I Sverige användes begreppet terminal vård ända fram till 2012 då begreppet ersattes med 

palliativ vård. I samband med det publicerades ett nationellt vårdprogram i palliativ vård som 

beskriver palliativ vård som medicinsk term och omvårdnadsterm (Benkel et al., 2016). 

 

1.2 Palliativ vård 

 

Palliativ vård beskrivs som bedömning och hantering av symtom för personer som har en 

sjukdom som inte längre går att bota (National Coalition for Hospice and Palliative Care 

[NCHPC], 2018; World Health Organization, 2014). Vården bedrivs person-och 

familjecentrerad och kan ges i hemmet, på vårdboenden, på hospice eller på sjukhus. Målet 

med palliativ vård är att minska fysiskt, psykiskt, spirituellt och praktiskt lidande och 

därigenom öka livskvalitén (WHO, 2014). 

 

Enligt WHO (2014) beräknas cirka 40 miljoner människor över hela världen vara i behov av 

palliativ vård. Majoriteten av dem lever i låg/medelinkomstländer där det inte finns någon 

tillgång till sådan vård. Av de cirka 14% i världen som får palliativ vård lider flest utav hjärt-

och kärlsjukdomar, cancer, lungsjukdomar, HIV/AIDS eller diabetes. 

 

Att få en icke botbar sjukdomsdiagnos är en stor förändring i livet som utsätter hela familjen 

för en kris. Hoppet utgör en copingstrategi för att kunna bibehålla känslan av hälsa ända till 

livets sista dagar (Benkel et al., 2016). Hela familjen kan känna av smärta, psykisk stress och 

existentiell ångest där personen dessutom måste förhålla sig till den fysiska sjukdomen och dess 

biverkningar. Inom palliativ vård ligger fokus på bedömning och hantering av 

sjukdomssymtomen och omhändertagande av personen. För personer som medverkar i sin egen 

bedömning och själva uttrycker sina behov skapas en bättre personcentrerad vård med mer 

relevanta åtgärder (Falk et al., 2016; NCHPC, 2018). 

 

De allra flesta som får palliativ vård har lidande relaterat till existentiell kris och fysiska besvär. 

De har ofta oro för framtiden, för vad som skall hända och vem som skall ta hand om familjen 

när den egna döden inträffar (Dahlin, 2015). Skiftningar av ansvarsuppgifter inom familjen sker 

vilket kan kännas svårt att acceptera (Benkel et al., 2016). 
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1.3 Teoretiskt perspektiv  

 

Palliativ vård knyter an till omvårdnadens metabegrepp: människa, hälsa, vårdande och miljö. 

Människans behov, självbild och perspektiv är kärnan i omvårdnaden (Ternestedt, Henoch, 

Österlind, & Andershed, 2017). Personcentrerad vård innebär att se varje person som en ny 

individ och att gå djupare in på personen och personligheten (Britten et al., 2016). De 6 S:n är 

en omvårdnadsmodell för personcentrerad palliativ vård. Modellen byggs upp av stödorden: 

symtomlindring, självbestämmande, sociala interaktioner, självbild, sammanhang och strategi 

(Ternestedt et al., 2017). 

 

Personcentrerad vård har utvecklats sedan 1960-talet. University of Gothenburg Center for 

Person-centerd Care har utvecklat en modell för personcentrerad vård som utgår ifrån tre 

huvuddelar. Skapa ett partnerskap, samskapade beslut och dokumentation (Britten et al., 2016). 

 

Sjuksköterskan kan ta initiativ till att skapa en vårdrelation och ett partnerskap för att locka 

fram personens perspektiv. Genom att ge personen tillräckligt med information, tid och att 

aktivt lyssna till vad personen vill säga ges förutsättningarna för att skapa ett gott partnerskap. 

Att vara lyhörd till den uttalade viljan men även den icke uttalade viljan behövs för att uppfatta 

samförstånd i tal och tystnad (Ternestedt et al., 2017).  För att optimera vårdrelationen behövs 

dokumentation ur personens perspektiv. Att i dokumentationen beskriva personens vilja, 

värdering och känsla istället för vårdpersonalens uppfattning. Genom att involvera personen 

och de närstående i omvårdnadsåtgärder och behandling förbättras vården (Britten et al., 2016). 

 

Självbestämmande handlar om rätten att ta beslut om den egna hälsan. Självbestämmande inom 

palliativ vård behöver dock inte betyda ”det egna beslutet”. Det kan innebära att personen tillåts 

göra egna val som grundar sig på tillräcklig information och konsekvensbedömning. Men även 

att välja vem som beslutanderätten överlåts till när det egna medvetandet inte längre räcker till 

(Ternestedt et al., 2017). Även centrum för palliativ vård har en modell som beskriver 

personcentrerad vård genom samskapade beslut. Det kan betyda att vårdpersonal, personen 

själv och närstående tillsammans skapar det mest lämpliga beslutet (Britten et al., 2016). 

Genom samarbete skapas ett fint sammanhang för en god död (Ternestedt et al., 2017) utifrån 

personen vilja och eftersträvan vilket inte kan bestämmas på förhand (Cipolletta & Oprandi, 

2014). 

 

Inom palliativ vård är det viktigt att personen får bibehålla sin identitetsvärdighet (Ternestedt 

et al., 2017) och genom att benämnas som person istället för patient kan den känslan förstärkas 

(Britten et al., 2016). Självkänsla är kärnbegreppet inom omvårdnaden och fokus i 

personcentrerad vård är att lyfta fram personens resurser för att hitta potential och därigenom 

skapa hopp. Målet är att personen till sista dagen får leva med sina värderingar, sin identitet 

och sin integritet (Ternestedt et al., 2017).  

 

Att söka i det förflutna och samtidigt skapa framtiden handlar om att knyta ihop det viktiga ur 

livsberättelsen. Utifrån KASAM skapas en begriplig, hanterbar och meningsfull känsla. En 

slags mening som skapar sammanhang och ökar chanserna för att tillsammans skapa ett mått 

av insikt för strategin som utgör planering inför den sista tiden. Vem som skall vara närvarande 

och på vilket sätt (Antonowsky, 2005). Det är inte ovanligt att begravning och andra praktiska 

ting förbereds för att skapa trygghet och en känsla av att vara klar med livet på jorden 

(Ternestedt et al., 2017). 
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1.4 Sjuksköterskans arbete 

 

Palliativ vård har i Sverige sedan 2012 benämnts som en specialitet inom medicin och 

omvårdnad som grundas i ett nationellt vårdprogram (Benkel et al., 2016). Även Dahlin (2015) 

beskriver palliativ vård som en specialitet bedriven av experter inom området. Dock möter även 

den grundutbildade sjuksköterskan personer i behov av vård i livets slutskede (Dahlin, 2015).   

Sjuksköterskans roll inom palliativ vård är att bedöma vårdbehovet, ge stöd åt personen, 

familjen och vårdpersonalen. Arbeta ur ett multidimensionellt synsätt och involvera, för 

personen, den bästa vårdpersonalen i omvårdnaden (WHO, 2014). 

 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor beskriver hur sjuksköterskan skall förhålla sig till etik. I 

Nationella och internationella riktlinjer för palliativ vård och ICN:s etiska kod framkommer en 

enighet på flera punkter. Att ge god omvårdnad, skapa förutsättningar och främja hälsa. Att 

utföra omvården med respekt för individen, tron, vanor och vilja utan att bryta de mänskliga 

rättigheterna. Arbeta säkert och efter informerat samtycke (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017).  

 

Tidigare studier har visat skillnader i både genus och kultur inom palliativ vård. Kvinnor 

rapporterar mer symtom med högre intensitet än vad män gör för att få likvärdig omvårdnad. 

Dock får kvinnor mer omvårdnadsåtgärder vid cancersjukdomar medan män får mera 

omvårdnadsåtgärder vid hjärt-kärlsjukdomar (Falk et al., 2016).  I vissa kulturer ses det oetiskt 

och ohövligt att uttrycka sina behov och ta emot hjälp (Tay, Ang, & Hegney, 2012) medan i 

andra kulturer ses det som en rättighet att begära (Cipolletta & Oprandi, 2014). I den asiatiska 

kulturen ses det även som en norm att låta de negativa nyheterna vara osagda. När personen 

inte uttrycker sina behov kan det vara svårt för sjuksköterskan att avgöra om det är personens 

kultur eller personlighet som styr. Det kan då vara lättare att inte öppet kommunicera med 

personen utan istället låta saker vara osagt vilket sekundärt kan leda till missförstånd och 

inskränkning på personens autonomi (Tay el al., 2012). 

 

Svårigheterna för god omvårdnad kan vara språkbarriärer, kulturella vanor och religion 

(Cipolletta & Oprandi, 2014). I mångkulturella samhällen utan gemensamt språk uppstår lätt 

missförstånd (Tay et al., 2012) och självbestämmandet ses inte alltid som en självklarhet. 

Livsuppehållande åtgärder diskuteras ofta först när personen är för sjuk för att informativt 

medverka i beslutet och istället lämnas istället beslutet till närstående eller vårdpersonal 

(Cipolletta & Oprandi, 2014). 

 

Kommunikationssvårigheter beror inte alltid på språkbarriärer. Studier visade på 

kommunikationssvårigheter relaterat till sjuksköterskans kompetens (Cipolletta & Oprandi, 

2014; Dahlin, 2015; Tay et al., 2012). Sjuksköterskorna kände sig inte bekväma att prata om 

döden, insjuknande, sexualitet och sorg (Dahlin, 2015; Tay et al., 2012). De upplevde att de 

hade ett bristande kunskapsområde och var rädda att svara fel på de frågor personen och de 

närstående hade. Personen och närstående hade ingen kunskap om sjuksköterskeprofessionen 

och hade en uppfattning om att läkaren alltid hade rätt (Tay et al., 2012). De närstående ställde 

krav som sjuksköterskan gärna ville uppfylla men tiden räckte inte till (Cipolletta & Oprandi, 

2014; Tay et al., 2012). Att arbeta med död är energikrävande och sjuksköterskan arbetar 

patientnära och behöver stödja personen i både det goda och de onda (Cipolletta & Oprandi, 

2014). 
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1.5 Problemformulering 

 

Så länge det funnits liv har det funnits död. Begreppet vård vid livets slutskede har utarbetats 

under många år och inte förrän 2012 fastställdes begreppet palliativ vård i Sverige. Palliativ 

vård benämns idag som en specialitet men den grundutbildade sjuksköterskan kan var som helst 

i sitt patientnära arbete möta personer i behov av vård vid livets slut. Målet med palliativ vård 

är att minska fysiskt, psykiskt, spirituellt och praktiskt lidande och därigenom öka livskvalitén. 

 

Sjuksköterskan som vårdar palliativt har ett stort ansvar. Att stötta såväl personen och familjen 

som vårdpersonalen. Att utvärdera omvårdnadsbehov, lyssna till personens vilja, agera 

respektfullt och etiskt kan ge sjuksköterskan en emotionell påverkan vilket i sin tur kan påverka 

patienten och dess närstående.  

 

Målet med litteraturstudien är att sammanställa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ 

omvårdnad för att skapa förståelse för hur det är att vårda palliativt. Såväl den erfarna som den 

icke erfarna sjuksköterskan kan hamna i situationer där palliativ vård är nödvändigt. Osäkerhet 

och emotionell påverkan kan göra det svårt för sjuksköterskan att ge god omvårdnad. Genom 

att beskriva sjuksköterskans erfarenheter kan sjuksköterskan förbereda sig vilket gynnar den 

palliativa patienten.  

 

 

2. Syfte 

 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av palliativ omvårdnad.  

 

3. Metod  

 

3.1 Design  

 

För att besvara syftet gjordes en litteraturstudie med systematisk sökning. En deskriptiv design 

valdes då syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av palliativ omvårdnad. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar valdes då omvårdnad kan beskrivas genom både löpande 

text och numeriska data.  

 

3.2 Sökstrategi  

 

Databaser valdes genom att söka inom ämnesområdet för omvårdnadsvetenskap. För syftet 

relevanta databaser var PubMed, Cinahl, PsycINFO. Därefter identifierades meningsbärande 

ord ur syftet vilka var sjuksköterska, erfarenhet, omvårdnad och palliativ vård. För att översätta 

till korrekt engelska användes Svensk MeSH vilket gav nurse, nursing care och palliative care. 

Ordet erfarenhet hade ingen motsvarighet i Svensk MeSH men översattes manuellt till 

experience. 

 

Flera provsökningar gjordes i samtliga databaser för att identifiera sökord och 

sökkombinationer som skulle ge artiklar som svarade på syftet. Ämnesord användes ur PubMed 

”MeSH-termer” och ur Cinahl ”Cinahl headings” ur PsycINFO ”Term Finder”. I första steget 

söktes samtliga sökord var för sig i samtliga databaser. Därefter kombinerades sökorden med 

den booleska operatorn ”AND”. Begränsningarna 10 år (2009–2019) och språk (English) 

valdes i den slutgiltiga sökningen i samtliga databaser.  
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Sökning i PubMed gjordes med MeSH-termerna ”Palliative care” och ”Management, nursing 

care” och kombinerades med booleska operatorn AND. Ordet ”experience” gjordes som en 

fritextsökning och kombinerades till MeSH-termerna med AND. Även begränsningen adult 

19+ years användes för att begränsa sökningen till vuxna.  

 

Sökningen i Cinahl gjordes med MeSH-termen ”Palliative care”. Sökordet ”nurse” fritextsöktes 

med trunkering för att tillåta olika böjningar av ordet. Fritextsökning av ordet ”experience” 

kombinerades med resterade sökord med booleska operatorn AND. Begränsningarna All Adult 

och Peer Review lades till för att få relevanta, vetenskapligt granskade sökresultat.  

 

Sökningen i PsycINFO gjordes med MeSH-termen ”palliative care”. Sökordet ”nurse” gjordes 

även här med trunkering för att tillåta alla böjningar av ordet. Fritextsökning av ordet 

”experience” kombinerades med de andra två sökorden med booleska operatorn AND 

Begränsningen Peer Review användes för att då vetenskapligt granskade artiklar. 

Sammanställningar av sökningarna i respektive databas samt begränsningar redovisas i 

sökmatrisen (bilaga 1). 

 

3.3 Urval  

 

För litteraturstudierna var inklusionskriterierna studier som beskriver sjuksköterskans 

erfarenheter av palliativ omvårdnad av vuxna. Exklusionskriterierna var erfarenheter av att 

vårda palliativt sjuka barn, närståendes erfarenheter, erfarenheter av farmakologisk- och 

kirurgisk behandling.  

 

I urval ett lästes samtliga resultats titlar. I PubMed lästes 61 titlar, i Cinahl lästes 287 titlar och 

i PsycINFO lästes 385 titlar. I urval två lästes de abstract vars titlar svarade mot 

litteraturstudiens syfte. Vilket i PubMed var 41 abstract, Cinahl 43 abstract och PsycINFO 72 

abstract. I urval tre lästes utvalda artiklar i full text. I PubMed 19 artiklar, Cinahl 22 artiklar 

och PsycINFO 16 artiklar. Några artiklar fanns ej tillgängliga i fulltext och atiklarna valdes 

därför bort trots nöjaktiga abstract. I urval fyra valdes till studien de i full text lästa artiklarna 

som svarade på syftet. Ur PubMed och Cinahl valdes sex stycken artiklar ur vardera databas 

och ur PsycINFO valdes fyra stycken artiklar. Litteraturstudien inkluderar totalt 16 stycken 

artiklar från 12 olika länder med. 

 

Slutligen återstod att kvalitetsgranska artiklarna. Samtliga artiklar valda till studien har 

kvalitetsgranskats (Bilaga 2). Samtliga artiklar har granskats enligt SBU:s metodbok (SBU, 

2017b). Alla 16 artiklar valda till studien erhöll hög kvalitet med låg risk för systematiska fel. 

Några artiklar hade litet urval vilket påverkade generaliserbarheten vilket har diskuterats i 

respektive artikel. Forskarnas intresse har diskuterats i samtliga artiklar och det framkom inte 

några intressekonflikter.  

 

3.4 Bearbetning och analys  

 

Analys och bearbetning av valda artiklars resultat utfördes ensamt av författaren enligt 

Kristenssons (2014) integrerade analysmetod. Analysen gjordes i tre steg där steg två gjordes 

två gånger vid olika tillfällen.  

 

I steg ett genomlästes i detalj samtliga valda artiklar för att identifiera resultatets innehåll och 

hitta faktorer som svarar på studiens syfte. Delarna som representerade palliativ vård ur 
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artiklarnas resultat valdes ut. Likheter och skillnader identifierades ur artiklarna. I steg två 

sammanställdes de relevanta delarna ur de valda artiklarnas resultat. Sedan översattes 

sammanfattningarna till svenska för att kontrollera korrektheten. Därefter sammanställdes 

artiklarnas resultat i gemensamma huvudrubriker. I steg tre kontrollerades huvudrubrikernas 

innehåll för att avgöra om underrubriker var nödvändigt. Huvudrubrikerna ansågs täcka 

innehållet i resultatet och underrubriker uteblev. Resultatet byggs upp ur fyra huvudrubriker 

vilka var Vikten av en god relation, Teamarbete, Barriärer, Kunskap och Erfarenhet.  

 

3.5 Forskningsetiskt överväganden 

 

Samtliga artiklar valda till studien har erhållit etiskt godkännande av myndighet eller 

universitet. Deltagarna i studierna har fått skriftlig och muntlig information och gett samtycke 

till medverkan. De har även blivit informerade om frivilligt deltagande och att medverkan kan 

avbrytas när som helst utan anledning.  

 

Etiskt godkännande i enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) innebär att all forskning 

skall ske på frivillig basis, med informerat och skriftligt samtycke och rätten att vägra delta 

eller avbryta deltagande kan ske när som helst utan följd. Det är alltid forskarens ansvar att 

skydda livet, hälsan, värdigheten, integriteten, autonomin och privatlivet. All personlig 

information kopplad till forskningen skall vara konfidentiell. Ansvaret för ovanstående vilar 

alltid hos forskaren och aldrig hos deltagaren trots samtycke (World Medical Association, 

2013). Till rådande litteraturstudie har inget etiskt godkännande sökts då studien görs inom 

ramen för högskolestudier på grundnivå, enligt SFS 2003:460.  

 

Den egna förförståelsen har tagits i beaktande under analysen av artiklarna. För att minska 

påverkan av förförståelsen har artiklarna analyserats minst två gånger vid olika tillfällen. Detta 

för att försöka analysera artiklarna ur olika vinklar. Ur artiklarna har data insamlats och 

analyserats utan att förvrida, tolka, plagiera eller kränka innehållet.  

 

4. Resultat  

I analysen framkom fem kategorier som beskrivs under varje rubrik. Huvudrubrikerna för 

resultatet blev vikten av en god relation, teamarbete, barriärer, kunskap och erfarenhet.  

 

4.1 Vikten av en god relation 

 

Sjuksköterskornas erfarenheter av en god relation var att det krävdes tid, god kommunikation, 

tillit och stöttning. Sjuksköterskans omvårdnad skulle grundas ur en helhetssyn vilket omfattade 

somatiska, psykologiska, sociala, kulturella och spirituella aspekter vilket gjorde varje patient 

till en unik individ (Benoot, Enzlin, Peremans, & Bilsen, 2018; Evenblij, Widdershoven, 

Onwuteaka, De Kam, & Pasman, 2016; Johansson & Lindahl, 2010). För att sjuksköterskan 

skulle kunna stötta patientens behov krävdes goda kommunikationsfärdigheter vilket kunde 

vara att aktivt lyssna, vara genuin, tillåta tystnad, visa medlidande och ha ett medvetet 

kroppsspråk. Sjuksköterskorna upplevde att vårdmiljö var att viktigt för att kunna ge god 

palliativ omvårdnad. Genom att sjuksköterskan anpassade miljön till patienten ingav det 

trygghet, lugn och tillit vilket stärkte relationen (Johansson & Lindahl, 2010; Keall, Clayton, 

& Butow, 2014).  

 

Sjuksköterskan fungerade som en coach och representerade patienten (Evenblij et.al., 2016; 

Kisorio & Langley, 2016). Patienten skulle sporras till att aktivt delta i omvårdnaden och 



 

                                                                                                                        10 

 

omvårdnaden skulle huvudsakligen styras av patientens behov och verka i deras takt. Det 

betydde att sjuksköterskan behövde släppa kontrollen och endast verka stödjande till patientens 

självbestämmande (Benoot et al., 2018). Det var viktigt att sjuksköterskan inte blev för 

personligt involverad i patienten. En god relation handlade om en balansgång mellan 

sjuksköterskeprofessionen och emotionellt engagemang. Sjuksköterskans intensiva 

engagemang kring patienten kunde ge sjuksköterskan stress och emotionell obalans (Brown et 

al., 2013; Johansen & Langley, 2010; Johansson & Lindahl, 2010). Många sjuksköterskor ansåg 

att en god relation mellan sjuksköterska, patient och närstående var nödvändigt för att samtala 

på en djupare nivå. Tillgänglighet och närvaro sågs vara grunden till att bygga upp tillit i 

vårdrelationen (Johansson & Lindahl, 2010; Reinke, Shannon, Engelberg, Young, & Curtis, 

2010). Att sjuksköterskan hade en öppen attityd i bemötandet ansågs vara viktigare än hur nära 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten var (Benoot et al., 2018; Keall et al., 2014). För 

de närstående var det viktigt att få fortsatt kontakt och stöttning med sjuksköterskan efter 

patientens död (Evenblij et al., 2016). Det var även viktigt att värdera och respektera patienten 

och närståendes religiösa och kulturella vanor (Cevik & Kav, 2013; Kisorio & Langley, 2015).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna och närstående ofta ville ha stöttning i att fortsätta 

känna hopp (Reinke et al., 2010). Genom att få stöttning av sjuksköterskan på regelbunden 

basis sågs en reducering av smärta, ångest, dåsighet och andnöd samt ökad aptit med 26 % 

(Lim, Wong & Aung, 2011). En sjuksköterskas erfarenhet av kommunikation var att öppna 

frågor undvek falska antaganden. Patienten och de närstående besvarade de öppna frågorna och 

sjuksköterskan kunde försäkra sig om vad hopp betydde för patienten och de närstående utan 

missförstånd. Genom att prata om livskvalité kunde sjuksköterskorna identifiera vilka mål 

patienten hade för att leva varje dag enligt sitt önskemål och kunde hjälpa till att bygga upp 

realistiska mål (Reinke et al., 2010). Att stötta den psykiskt sjuka palliativa patienten sågs som 

en utmaning då sjuksköterskorna hade svårigheter att motivera patienterna till 

omvårdnadsåtgärder och läkemedelsbehandling. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna 

reagerade med förnekelse, aggression eller rastlöshet och hade svårt att skilja på verklighet och 

illusion. Det var möjligt att tala om livets slut men det krävde mer engagemang, tid och 

erfarenhet av sjuksköterskan (Evenblij et al., 2016). 

 

 

Sjuksköterskor inom palliativ vård behövde ofta kliva ut ur bekvämlighetszonen och samtala 

om livet och döden med patienten och de närstående (Brown, Bain, Broderick, & Sully, 2013; 

Reinke et al., 2010). Att kunna bedöma vad patienten och närstående redan vet om sjukdomen 

och/eller prognosen sågs som en kommunikationsfärdighet som la grunden till vidare 

bedömning av patientens behov (Reinke et al., 2010). Omvårdnaden skulle stödja patientens 

livskvalité men det betydde inte i praktiken att sjuksköterskan skulle ignorera att patienten 

faktiskt var döende. Det viktigaste sjuksköterskan kunde ge till närstående var information. Det 

gjorde att de närstående lättare kunde anpassa sig till den nya situationen (Kisorio & Langley, 

2016; Munoz, Velez & Krikorian, 2018; Zuleta-Benjumea et al., 2018).  

 

I en studie om sexualitet i palliativa tillstånd upplevde sjuksköterskorna ofta att patienterna 

hade gett upp och accepterat förlusten av sin sexualitet. Då kunde sjuksköterskan genom 

kommunikation stötta patienten till att utforska den sexualitet som fortfarande var möjligt. 

Sjuksköterskan skulle vara försiktig med att riva upp känsliga ämnen där tiden inte fanns till 

för att hinna lösa dem. Det var en konstant balansgång mellan de psykosociala faktorerna 

(Benoot et al., 2018). 
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4.2 Teamarbete  

 

Teamarbete inom palliativ vård var viktigt. Sjuksköterskan skulle verka som en central roll i 

teamet och förväntades hjälpa och motivera både patienten, närstående och samtliga 

professioner i teamet. Det fanns brister i förståelse för palliativ vård från övriga i organisationen 

vilket gjorde att stödet från avdelningens kollegor var avgörande för att sjuksköterskan skulle 

orka. Kollegor var det viktigaste stödet tack vare deras erfarenheter och tillgänglighet. Utan 

kollegornas stöd kunde det påverka sjuksköterskans välmående negativt (Brown et al., 2013; 

Evenblij et al., 2016; Kisorio & Langley, 2016; Zuleta-Benjumea et al., 2018). 

 

När patienterna blev sämre i sin sjukdom kontaktade de först sjuksköterskan som i sin tur 

kontaktade läkaren. Patienter var inte alltid lika öppna mot läkare som mot sjuksköterskor utan 

kunde ha mer tillit till sjuksköterskorna. Mötet med sjuksköterskan sågs vara patientens primära 

vårdkontakt vilket ansågs bidra till den ökade öppenheten (Evenblij et.al., 2016; Johansen & 

Ervik, 2018; Reinke et al., 2010; van Dusseldorp et al., 2018).  

 

Trots att sjuksköterskan arbetar mycket självständigt betonades vikten av samarbetet mellan 

sjuksköterska och läkare (Reinke et al., 2010). Sjuksköterskorna behövde läkarna för 

medicinska åsikter, diagnostik och receptförskrivning medan läkarna behövde sjuksköterskorna 

för att veta patientens tillstånd och önskan.  Sjuksköterskans arbete var ett komplement till 

läkarens medicinska kompetens (Johansen & Ervik, 2018; Kisorio & Langley, 2016; van 

Dusseldorp et al., 2018; Zuleta-Benjumea et al., 2018). Ibland behövde sjuksköterskorna 

förhandla med läkarna för att kunna möta patientens behov då läkarna ville göra åtgärder som 

inte överensstämde med patientens önskan eller tillstånd. Några sjuksköterskor ansåg att den 

kliniska diskussionen med läkaren var bristfällig. Det var svårt för sjuksköterskorna att ge god 

omvårdnad då de inte kontinuerligt fick kontakt med läkarna. Läkarna lämnade över ansvaret 

och förlitade sig på sjuksköterskornas kompetens. Ett organisatoriskt problem som sågs var att 

sjuksköterskorna hade strukturerat arbete med regelbundna arbetstider medan läkarna arbetade 

på flera avdelningar med oregelbundna tider och det var inte alltid tydligt var läkaren befann 

sig. Det var svårt att få tag på läkarna och få hjälp med medicinsk rådgivning vilket gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig ensamma med patienten i väntan på råd. En lösning på detta var att 

kontakta specialistläkaren direkt (Johansen & Ervik, 2018) 

 

Sjuksköterskorna poängterade också vikten av att veta vad läkaren sagt till patienten för att 

undvika missförstånd. Då informationen till patienten från teamets medlemmar inte stämmer 

överens kunde det leda till minskad tillit vilket drabbade relationen till patienten negativt. 

Sjuksköterskans strategier för att stötta patienten var att tillexempel medverka under 

läkarsamtal, stämma av med läkaren vad som sagts innan det egna patientmötet eller att berätta 

för läkaren och resten av teamet vad patienten önskar (Johansen & Ervik, 2018; Reinke et al., 

2010). Då sjuksköterskan stod närmast patienten var det sjuksköterskans uppgift att säkerställa 

informationsflödet mellan teamets medlemmar vilket var svårt (Reinke et al., 2010).  

 

Även om sjuksköterskorna kunde göra mycket själv behövde de hjälp av multiprofessionella 

samarbeten (Keall et al., 2014; Reinke et al., 2010; van Dusseldorp et al., 2018). Sjuksköterskan 

skulle samordna aktiviteter med de professioner som var involverade men också bedöma när 

fler och vilka professioner som skulle involveras (Keall et al., 2014).  

 

Teamarbetet mellan sjuksköterskorna kunde ibland bli ansträngt. De hade olika uppfattningar 

eller tolkningar av hur sexuell problematik inom den vardagliga palliativa omvårdnaden skulle 

hanteras (Benoot et al., 2018). Palliativ omvårdnad associerades till fysisk försämring och 
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lidande vilket skapade anspänning kring om sexualitet skulle vara en prioritering eller inte. 

Vissa sjuksköterskor gav sexuellproblematik lika mycket plats som andra behov. Det kunde 

betyda att de ställde in en extra säng och knackade på dörren innan de gick in för att ge patienten 

och partnern möjlighet till intimitet till den grad sjukdomen tillät. Andra sjuksköterskor 

använde en form av symtomhierarki, där symtomlindring av till exempel smärta prioriterades 

över sexuell problematik (Benoot et al., 2018; van Dusseldorp et al., 2018).  

 

De närstående sågs som en del av teamet. Sjuksköterskornas upplevelse av närståendes närvaro 

var till stor del positiv, främst när det kom till kommunikation för utbyte av information om 

patientens normaltillstånd jämfört med kliniska tillstånd.  De kunde stötta patienten och finnas 

där för patienten på ett sätt som vårdpersonalen inte kunde. Sjuksköterskans uppgift var att 

hjälpa de närstående att hitta balans mellan omvårdnad, omställning till den nya situationen och 

den närståendes hanteringsförmåga och egna välmående (da Silva & da Silva Lima, 2014; 

Stajduhar et al., 2010).  

 

4.3 Barriärer  

 

Brist på tid upplevdes som en barriär för att kunna ge god palliativ vård. Sjuksköterskan kände 

sig otillräcklig då bedömning av patientens spirituella och existentiella behov krävde tid. 

Sjuksköterskorna var tvungna att prioritera omvårdnaden efter allvarlighetsgrad vilket gjorde 

att alla behov inte kunde tillfredsställas (Johansen & Ervik, 2018; Johansson & Lindahl, 2010). 

En orsak var brist på sjuksköterskor, lokaler som inte var optimerade för palliativ vård och 

onödiga förflyttningar av den sjuka patienten som tog tid från den planerade omvårdnaden 

(Evenblij et al., 2016; Stajduhar et al., 2010).  

 

Tidsbrist handlade också om att patienter påbörjade palliativ vård försent och de hann avlida 

innan omvårdnaden kunde gå in på ett djupare plan. Det medförde att otydliga symtom tolkades 

som fysiska men som egentligen var grundade i spirituell och/eller existentiell kris (Johansen 

& Ervik, 2018). Psykiskt sjuka palliativa patienter kunde uppleva och uttrycka smärta på olika 

sätt som kunde vara svårtolkade. Det gjorde att fysiska symtom misstolkades och eventuell 

sjukdomsdiagnos bland annat cancer blev fördröjd. Patienter med tidigare drogproblematik 

behövde ofta högre doser av lugnande och smärtstillande vilket ofta felbedömdes och gav 

patienten onödigt lidande (Evenblij et al., 2016).  

 

De närstående sågs oftast som en tillgång men sjuksköterskan måste vara beredd på att hantera 

konflikter som kunde förekomma i stressfulla och känsliga situationer (da Silva & da Silva 

Lima, 2014). Närståendes närvaro präglades av negativitet vid de tillfällen de saknade insikt i 

palliativ vård men ändå skulle beblanda sig i de beslut sjukvårdspersonalen tog. Brist på insikt 

i kombination med emotionell instabilitet utstrålade ångest, konflikt och hjälplöshet (da Silva 

& da Silva Lima, 2014; Kisorio & Langley, 2016). Detta kunde ge längre inskrivningstid då det 

på grund av sociala aspekter inte fungerade i hemmet. För att hantera detta sågs effektiv 

kommunikation som huvudstrategi i kombination med stöttning och vänlighet. Relation 

uppbyggd på tillit var viktigt då det gjorde att de närstående lättare kunde uttrycka sin oro som 

oro istället för aggression och misstro (da Silva & da Silva Lima, 2014; Stajduhar et al., 2010). 

Det var viktigt att sjuksköterskan kunde ge adekvat information för att bevara tilliten (Zuleta-

Benjumea et al., 2018).  

 

4.4 Kunskap och erfarenhet  
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För att kunna ge god omvårdnad sågs kunskap om palliativ vård och erfarenhet av både sjukvård 

och palliativ vård som viktigt. Den kliniska bedömningen utgick ifrån erfarenhet för att kunna 

förstå patientens övergripande vilja, tillstånd och förmåga till samordnade beslut (Zuleta-

Benjumea et al., 2018). Sjuksköterskans självförtroende på verkade kvaliteten på omvårdnaden 

(Johansson & Lindahl, 2010). Faktorer som sågs påverka sjuksköterskans självförtroende och 

känsla av beredskap inför kliniskt arbete var antal verksamma år, 

utbildningsgrad/kompetensutveckling och arbetsplats (tabell 1) (Henoch, Danielsson, Strang, 

Browall, & Melin-Johansson, 2013; Wilson, Avalos, & Dowling, 2016). Utbildning inom 

palliativ vård gav bättre kunskap (tabell 1) och förbättrade attityden (tabell 2) gentemot den 

palliativt sjuka patienten (Cevik & Kav, 2013). Erfarenhet sågs vara det vanligaste sättet att lära 

sig palliativ vård. Sjuksköterskans kompetens innebar förmågan att observera och beskriva 

symtom. Genom att använda sin erfarenhet av behandling och omvårdnad i andra patientfall i 

kombination med ny palliativ kunskap kunde sjuksköterskan komma med åtgärdsförslag 

(Johansen & Ervik, 2018).  

 

Henoch et al. (2013) såg signifikant förbättring i kommunikativt självförtroende i 

interventionsgruppen men inte i icke-interventionsgruppen. Det tydde på att ökad kunskap gav 

ökat självförtroende (tabell 1). Intressant nog sågs en signifikant förbättring i attityden 

gentemot den döende patienten i icke-interventionsgruppen, dock var det oklart varför denna 

skillnad förekom. 

 

Tabell 1 – Faktorer som påverkar kunskapen positivt om palliativa vård. 
Artikel Högre ålder Fler verksamma år Utbildning/ 

kompetensutveckling  

Sjukhus/ övrig 

vårdinstans 

Självförtroende 

Cevik & Kav (2013)   x   

Henoch et al. (2013)   x   

Johansen & Ervik 

(2018) 

  x   

Kisorio & Langley 

(2016) 

  x   

Wilson et al. (2016)  x x x  

Zuleta-Benjumea et 

al. (2018) 

x x x   

 

Tabell 2 – Faktorer som påverkar attityden positivt gentemot palliativ omvårdnad. 
Artikel Ålder Antal verksamma år  Utbildning Kunskap 

Cevik & Kav (2013)   x  
Wilson et al. (2016)  x x x x 
Zuleta-Benjumea et al. 

(2018) 
   x 

 

4.5 Resultat sammanfattning  

 

Ur artiklarna framkom det att sjuksköterskans palliativa omvårdnad utgår från ett holistiskt 

synsätt. Vikten av en god relation mellan sjuksköterska och patient, sjuksköterska och 

närstående såväl som mellan teamets medlemmar var nödvändigt. För att skapa en god relation 

mellan samtliga i teamet var kommunikation, tillit, stöd, livskvalité och personcentrering 

nyckelpunkter att arbeta utifrån där sjuksköterskan var huvudpersonen. För att sjuksköterskan 
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skulle kunna ge god omvårdnad behövdes självförtroende och en positiv attityd vilket 

sjuksköterskan fick genom erfarenhet och kunskap om palliativ vård.  

 

I den palliativa omvårdnaden upplevdes en del svårigheter. Bristande kommunikation och 

samarbete mellan sjuksköterskor och läkare försvårade sjuksköterskans möjligheter till god 

omvårdnad. Även tidsbrist genererat från underbemanning och för palliativ vård missanpassade 

lokaler. Patienter som påbörjade palliativ vård sent försvårade även omvårdnaden vid livets slut 

så relationen mellan sjuksköterska och patient inte hann etableras.  

 

Patienten skulle vara i fokus och vården skulle utformas efter patientens önskan och behov. 

Sjuksköterskan skulle föra patientens talan vidare bland teamet och arbeta för att säkerställa 

kommunikationsflödet och samarbetet. Genom välfungerande relationer och teamarbete i 

kombination med erfarenhet och kunskap optimerades sjuksköterskans förmåga att ge god 

omvårdnad.  

 

5. Diskussion  

 

Litteraturstudiens diskussion har delats upp i två delar, en metoddiskussion och en 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen lyfts studiens styrkor och svagheter och metoden 

diskuteras mot trovärdighet, tillförlitlighet, generaliserbarhet och överförbarhet. I 

resultatdiskussionen värderas och problematiseras resultatet mot tidigare och ny forskning. 

Nyckelfynden lyfts ut och kopplas samman till den teoretiska referensramen.  

 

5.1 Metoddiskussion 

 

En litteraturstudie utgår ifrån ett syfte inom ett vetenskapligt område med mål att sammanställa 

alla för syftet relevanta studier. Det är ett tidskrävande arbete som görs av flera forskare (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2017a). Till föreliggande studie valdes metoden 

litteraturstudie med systematisk databassökning inom ämnesområdet omvårdnadsvetenskap. 

Metoden går att genomföra med en författare och vägleds av tydliga och lättillgängliga 

instruktioner vilket gav författaren trygghet. Relevanta artiklar valdes som besvarade syftet 

vilka analyserades och sammanställdes (Kristensson, 2014). Fördelar med metoden är att 

vetenskaplig litteratur lätt kan sökas och sammanställas. Artiklarna kvalitetsgranskas och 

trovärdigheten värderas genom styrkor och svagheter. En nackdel är att författaren var ensam 

som kvalitetsgranskare och därför inte hade någon att diskutera tveksamheter med.   

 

Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av palliativ omvårdnad. För syftet 

relevanta databaser söktes fram ur ämnesområdet omvårdnadsvetenskap. Databaserna PubMed, 

Cinahl och PsycINFO valdes då de täcker vetenskapliga artiklar om hälso-och sjukvård, 

livsvetenskap och psykologi vilket av författaren ansågs koppla till palliativ omvårdnad. Tre 

olika databaser användes för att bredda sökningen och därigenom stärka tillförlitligheten.  

 

Genom provsökningar i samtliga databaser förekom ingen problematik kring de 

meningsbärande orden. De togs direkt ur syftet och översattes till korrekt engelska genom 

Svensk MeSH, förutom ”experience” som översattes manuellt. Systematiska sökningar gjordes 

i samtliga databaser vilket inte gav nöjaktigt resultat. Genom att kombinera ämnesord med 

fritextord förbättrades sökningen.  

 

Sista steget i sökprocessen var begränsningar. I samtliga databaser användes publikations år 

mellan 2009–2019 för att erhålla aktuella artiklar. Språkbegränsning bör inte användas vid 
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litteraturstudie men på grund av författarens begränsade språkkunskaper begränsades artiklarna 

till engelska. Studien syftade till palliativ vård av vuxna vilket begränsades i PubMed och 

Cinahl. I PsycINFO var inte begränsningen valbar men artiklar om barn och tonåringar valdes 

manuellt bort. Endast vetenskapligt granskade artiklar valdes till studien. I PubMed tillämpades 

begränsningen manuellt i samband med urval två då begränsningen inte fanns valbar i 

sökningsmomentet.  

 

Kvalitetsgranskning av samtliga artiklar har genomförts enligt den tredje upplagan av SBU:s 

metodbok (2017b). Granskningsmallarna valdes då de var lättförståeliga och enkla att använda.  

De byggde på frågor vilket besvarades med ja/nej/oklart/ej tillämpbart vilket ansågs vara en 

tydlig metod med mindre risk för författarpåverkan. Resultatet av granskningarna omvandlades 

till en procentenhet för att enkelt kategorisera granskningarna. Ingen specifik procentsats valdes 

för medverkan i litteraturstudien då samtliga studier höll god kvalitét. Undantagsvis erhöll en 

artikel låga poäng i kvalitetsgranskningen och exkluderades från litteraturstudien. 

Kvalitetsgranskningen kan påverkas av att författaren granskat ensam. Risken för påverkan har 

tagits i beaktande och samtliga artiklar granskats två gånger vid olika tillfällen och uppnått 

likvärdigt resultat. Artiklarnas trovärdighet och tillförlitlighet har värderats i styrkor och 

svagheter som presenteras i bilaga 2.  

 

Bearbetning och analysering av artiklarna har, som tidigare beskrivits, genomförts ensamt av 

författaren vilket kan påverka trovärdigheten och risk för bias kan föreligga. För att minimera 

risken för tolkningsfel har samtliga artiklars resultatdel i steg två analyserats på originalspråk 

för att sedan av författaren översättas till modersmålet svenska för att kontrollera den första 

analysens korrekthet. Analysen av artiklarna kombinerades till fyra beskrivande huvudrubriker 

som kombinerar samtliga artiklars resultatdel. Huvudrubrikerna föll sig naturligt efter analys 

av artiklarnas resultat och underrubriker såg inte vara nödvändigt och uteblev därför.  

 

Artiklar valda till föreliggande litteraturstudie har utförts i olika länder, i olika miljöer och 

undersökt sjuksköterskans palliativa omvårdnad från olika aktörers perspektiv. Flera av 

artiklarnas resultat överensstämmer med varandra vilket gör att viss generaliserbarhet och 

överförbarhet kan göras. Dock hade flera av studierna litet bekvämlighets urval vilket begränsar 

generaliserbarheten och överförbarheten.  

 

Hänsyn bör tas till författarens ovana av att analysera och bearbetar text på föreliggande nivå 

(Kristensson, 2014). Till studien valdes både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att 

inkludera så mycket relevant data som möjligt. I efterhand ses svårigheter med att kombinera 

kvalitativt och kvantitativt resultat på ett lättförståeligt sätt utan att förvrida tolkningen. 

Författaren har tagit detta i beaktande och framställt all kvantitativa data genom löpande text 

och tabeller för att inte förvränga resultatet. Litteraturstudien kunde ha gjorts med endast 

kvalitativ ansats. Risk för bias föreligger då författaren sökt, analyserat och tolkat all text 

ensam. Författaren har tagit det i beaktande för att bevara reliabiliteten. Samtliga artiklar valda 

till litteraturstudien har erhållit etiskt godkännande. Ur ett etiskt perspektiv anser sig författaren 

sig inte ha påverkat resultatet i någon riktning utan förehållit sig neutral till resultatet. 

 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Nyckelfynden för god omvårdnad i resultatet var en god relation, teamarbete samt erfarenhet 

och kunskap.  
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I litteraturstudien framkom att det är essentiellt i den palliativa vården med en god relation 

byggd på förtroende. Det kunde vara svårt då omvårdnaden skulle omfatta flera olika aspekter 

av människan. Sjuksköterskan behövde ha god kommunikativ förmåga, kunna utstråla 

självförtroende och samtidigt respektera patienten och sporra till autonomi och 

självbestämmande. Nyare forskning överensstämmer till stor del med tidigare forskning om 

palliativ omvårdnad. Dock menade Hernández-Marrero, Fradique, & Pereira, (2018) att rättvisa 

och närståendestöd var nyckelaspekter inom palliativ omvårdnad. Med rättvisa menades att 

relationen mellan sjuksköterska, patient och närstående skulle vara byggd på rättvisa.  De 

närståendes önskan, vilja och behov skulle respekteras likvärdigt mot patientens och besluten 

skulle vara rättvisa gentemot alla. Andra egenskaper som i tidigare forskning och 

litteraturstudien beskrivs som viktiga var sjuksköterskans förmåga att skapa och visa tillit, 

empati och omtänksamhet. Sammanslaget visar kombinationen av sjuksköterskans egenskaper 

den palliativa omvårdnadens komplexitet. 

 

Inom palliativ vård har sjuksköterskan ett stort ansvar. Sjuksköterskan bör arbeta person- och 

familjecentrerat (WHO, 2014; Brant et al., 2019). Litteraturstudien nämner sjuksköterskan som 

patientens representant och primära vårdkontakt vilket överensstämmer med Brant, et al., 

(2019). Omvårdnaden skulle inkludera både patienten och de närstående. Det var även viktigt 

att inte negligera de närstående efter patientens bortgång (Brant et al., 2016; Evenblij et al., 

2016; Hernández-Marrero et al., 2018). Med personcentrerad vård menas att se varje person 

som en ny individ (Britten et al., 2016; Ternestedt et al., 2017). Även självbestämmande ses 

som en del av personcentrerad vård, vilket förklaras genom rätten att ta beslut om den egna 

hälsan. Samskapade beslut tillsammans med vårdpersonal, patienten och närstående ses som ett 

inkluderande tillvägagångssätt (Brant et al., 2019; Britten et al., 2016).  

 

En annan aspekt i litteraturstudien som var viktig inom palliativ omvårdnad var teamarbetet. 

Brant et al., (2019) menade att multiprofessionella team var nyckelkomponenten för god 

palliativ omvårdnad. Ur litteraturstudien framkom att det var sjuksköterskans ansvar att bilda 

ett välfungerande team kring patienten. Sjuksköterskan representerade patienten vid de 

tillfällen patienten inte kunde göra det själv. Uppbyggnaden av teamet och teamets medlemmar 

kunde se olika ut. De professioner som var viktiga för varje enskild patient involverades i 

teamet men även patienten själv och de närstående sågs som en viktig del. Men även här 

framkom det svårigheter. Mertens, De Gendt, Deveugele, van Hecke, & Pype (2019) menade 

att svårigheter inom teamarbetet grundade sig i kommunikationssvårigheter och 

planeringssvårigheter. Sjuksköterskorna upplevde att inte fick kontakt med läkaren i den 

utsträckning de behövde samt att de inte kunde tala fritt med läkaren då det uppstod 

tveksamheter eller konflikter. Även svårigheter att veta vad läkaren informerat patienten 

upplevdes lösning för det var att sjuksköterskan medverkade under läkarsamtal vilket även 

överensstämde med litteraturstudien.  I litteraturstudien såväl som i Mertens et al., (2019) 

framkom att sjuksköterskorna kände sig ensamma då de inte fick kontakt med läkaren samt 

upplevde en rädsla över att förolämpa läkaren vid konflikter. Även Brant et al., (2019) påpekade 

vikten av att ha tillgänglighet till inom palliativ vård erfarna och utbildade läkare för att skapa 

förutsättningar för en god vård.  

 

Andra svårigheter inom teamarbetet som framkom i litteraturstudien var att sjuksköterskorna 

prioriterade omvårdnaden på olika sätt och inte kommunicerade på samma sätt vilket kunde 

skapa förvirring i teamet. Det var sjuksköterskans ansvar att säkerställa informationsflödet 

mellan teamets medlemmar.  Mertens et al., (2019) menade att lösningen på kommunikativa 

missförstånd och svårigheter i omvårdnadsplaneringen var regelbundna gruppmöten med alla 

involverade professioner, patienten och närstående. På så sätt fick hela teamet samma 
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information och teamet kunde samplanera och koordinera vården. Teamarbete inom palliativ 

vård är viktigt och genom att förebygga svårigheterna och arbeta med hela teamet kan teamet 

effektiviseras. Alla professioners expertis i gott samarbete är viktigt. God kommunikation är en 

nyckelfaktor för god palliativ omvårdnad.  

 

I litteraturstudien framkom att kulturella och religiösa värderingar och ritualer skall respekteras 

men det som inte framkom tydligt i litteraturstudien var hur olikheter i genus, kultur och etik 

påverkade den palliativa omvårdnaden. Tidigare forskning rapporterar skillnader i genus och 

kultur (Cipoletta & Oprandi, 2014; Falk et al., 2016; Tay et al., 2012). Ny forskning lade fokus 

kring etiska dilemman trots att den palliativa sjuksköterskan handskas med problematik kring 

etik, kultur och religiösa skillnader (Hernándes-Marrero et al., 2018). I litteraturstudien 

framkom ett etiskt dilemma kring omvårdnad av patienter med psykiatrisk diagnos. Hernandez-

Marrero et al., (2018) nämner också omvårdnad av patienter med kognitiv svikt som ett etiskt 

dilemma. Sjuksköterskan skulle värna om patientens självbestämmande men å andra sidan 

värna om patientens välbefinnande. Det etiska problemet för sjuksköterskan ses tydligt i detta 

dilemma. Det var sjuksköterskans uppgift att bortse från självbestämmandet för att värna om 

patientens integritet och värdighet istället (Hernándes-Marrero et al., 2018, Ternestedt et al., 

2017).  

 

Kommunikation med patienten och närstående om livets slut beskrevs som ett känsligt etiskt 

dilemma vilket sågs som en av de största utmaningarna den palliativa sjuksköterskan utsätts 

för. För att bibehålla respekt och personcentrerad vård bör patientens integritet och värdighet 

bevaras och patienten och de närstående bör förses med nödvändiga verktyg som krävs för att 

hantera och förstå den nya situationen (Hernándes-Marrero et al., 2018). Osäkerheten kring 

samtal om livets slut kunde ge sjuksköterskorna stress och påverka måendet negativt.  

Osäkerheten tros grunda sig i bristande erfarenhet och utbildning vilket även framkommer i 

litteraturstudien.  

 

I litteraturstudien framkom tidsbrist som en barriär. Tay et al., (2012) och Cipoletta & Oprandi, 

(2014) nämner vikten av mycket tid för att komma patienten in på djupet och ge god 

omvårdnad. Litteraturstudien nämner att tidsaspekten inte bara handlade om att 

sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med tid på grund av arbetsbelastning utan handlade också 

om att patienterna påbörjade palliativ vård försent vilket även Cipoletta & Oprandi, (2014) 

påpekar. Litteraturstudien nämner även tid som ett organisatoriskt problem då bemanning och 

miljö bestäms av organisationen. På grund av brist på förståelse hos organisationen gällande 

omfattningen av palliativ vård prioriteras inte välbemannade avdelningar, fortbildning och för 

palliativ vård anpassade avdelningar. Brant et al., (2019) beskriver brister i infrastrukturen och 

fördelning av arbetskraft i utvecklingsländer som ett stort problem. Men likväl ses detta 

problem i litteraturstudien som till stor del baseras på välutvecklade sjukhus och länder.  

 

Palliativ vård bedrivs inte bara på sjukhus och hospice utan även i hemmet. Palliativ hemvård 

har setts vara ekonomiskt och samhälleligt fördelaktigt gentemot patientmöten på sjukhus. 

Palliativ vård i hemmet bedrivs i team vilket gör att patienten träffar både sjuksköterskan och 

läkaren samtidigt till skillnad från enskilda möten på sjukhuset. Omvårdnaden effektiviserades 

och kommunikationen förbättrades (Mertens et al., 2019). Sjuksköterskan var ansvarig för att 

förse patienten med allsidiga omvårdnadsåtgärder baserat efter behov. Viktiga aspekter för 

palliativ omvårdnad i hemmet var symtomlindring, patient- och närståendeutbildning och 

emotionellt stöd (Brant et al., 2019). Genom att prioritera utbildning och förbättra teamarbetet 

för palliativ hemvård gynnas personcentreringen. Patienterna önskade ofta få dö i hemmet 

vilket var svårt då hemvården inte var specialiserad på palliativ vård. Genom användning av 
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palliativa hemvårdsteam ses en ekonomisk, personcentrad - och samhällelignytta (Mertens et 

al., 2019). 

 

6. Slutsats  

 

Palliativ omvårdnad är komplex och resurskrävande vård. För att den palliativa patienten skall 

få god omvårdnad krävs tid, tillräcklig bemanning och välanpassade vårdmiljöer. 

Sjuksköterskan som vårdar palliativt har mycket ansvar i en etisk och känsloladdad situation 

vilket kan ge stress och emotionell påverkan. Genom utbildning och erfarenhet kan 

sjuksköterskans välmående bibehållas. God kommunikation genomlyser alla delar av palliativ 

omvårdnad. En god relation och kommunikation mellan teamets alla medlemmar lägger 

grunden för god palliativ omvårdnad.  

 

 

7. Klinisk nytta  

 

I resultatet uppenbaras organisatoriska brister i form av tidsbrist, brist på personal och brist på 

välanpassade vårdmiljöer. Problemen grundas i bristande förståelse för omfattningen och 

komplexiteten av palliativ vård. Genom att bjuda in organisationen och allmänheten till 

diskussion och information kan palliativ vård belysas vilket förhoppningsvis kan skapa en 

bättre förståelse för den palliativa vårdens behov. Palliativ hemvård har visat lönsamhet såväl 

ekonomiskt som samhälleligt. Patienterna erhåller likvärdiga vårdteam och god vårdkvalité i 

hemmiljö vilket ökar sannolikheten för goda vårdrelationer. Sjuksköterskans omvårdnad blir 

mer personcentrerad och kommunikationen i teamet säkerställs då alla i vårdteamet är 

närvarande vid hembesök.  

 

Det är viktigt att sjukvården och allmänheten inte avskräcks av ordet palliativ vård. Samhället 

behöver få förståelse för vad palliativ vård är och vad den palliativa vården kan göra för att öka 

patientens livskvalité. Kan förståelsen och informationen förbättras förenklar det 

sjuksköterskans arbete genom att patienter påbörjar palliativ vård i tid, patienter och närstående 

har en idé om vad vården omfattar och organisationen kan se över behovet av personal och 

lokaler. Genom ökad stöttning och förståelse för det palliativa vårdteamet förbättras 

kommunikationen och relationen som ligger till grund för god palliativ omvårdnad.  

 

8. Fortsatt forskning 

 

Många studier nämner patient- och sjuksköterskeperspektiv av palliativ omvårdnad. 

Majoriteten av artiklar gällande närståendeperspektiv omfattar pediatrisk palliativ vård. För 

fortsatt forskning vore närståendeperspektivet av sjukskötarens palliativa omvårdnad av vuxna 

intressant. Majoriteten av deltagarna i studierna är kvinnor därför behövs män som patient, 

närstående och sjuksköterska undersökas. Finns det någon skillnad i palliativ vård ur 

genusperspektivet? 

 

Få artiklar studerar hur kultur och religion påverkar och hanteras i palliativ vård. Patienternas 

och de närståendes kulturella och religiösa vanor och önskemål bör beaktas i möjlig 

utsträckning, frågan är om det faktiskt gör det? Det skulle vara intressant att undersöka hur 

kultur och religion beaktas och vilka krav det ställer på sjuksköterskan och teamet. På vilket 

sätt skiljer sig den palliativa omvårdnaden mellan de olika religionerna och ritualer? 
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Litteraturstudien nämner organisatoriska brister och att patienter påbörjar palliativ vård försent. 

Fortsatt forskning skulle kunna undersöka varför de organisatoriska bristerna förekommer. Det 

skulle vara till samhällsnytta att undersöka varför patienter påbörjar palliativ vård så sent i 

sjukdomsskedet.  Handlar det om fördröjd diagnostik vilket grundar sig i medicinska brister 

eller handlar det om den övergripande samhälleliga attityden? Vad betyder palliativ vård för 

samhället? Vilken kunskapsnivå och förståelse finns hos samhället och vad kan sjukvården göra 

för att öka förståelsen och acceptansen för palliativ vård.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Benoot, C., Enzlin, P., 

Peremans, L., & Bilsen, J. 

(2018). Addressing sexual 

issues in palliative care: A 

qualitative study on nureses’ 

attitudes, roles and 

experience. Journal of 

Advanced Nursing, 74, 1583-

1594.  

 

Belgien.  

 

To explore palliative care 

nurses’ attitudes, roles and 

concrete experience with 

regard to addressing sexual 

issues in their daily practice. 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor som jobbade med 

palliativ vård i den flamländska 

regionen av Belgien.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier. 

 

Urvalsförfarande: 

Typiskt urval.  

Rekrytering via sjuksköterskornas 

chefer. 

 

Urval: 

21 sjuksköterskor 

 

Bortfall: 

Inget nämnt bortfall.  

 

Slutlig studiegrupp:  

Fyra stycken män och sjutton 

stycken kvinnor mellan 28–58 år. 

De arbetade på fyra olika 

arbetsplatser.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Djupintervjuer genom sufflerande 

och sonderande teknik. Intervjuerna 

avslutades när mättnad uppnåtts  

 

Analysmetod: 

Tematisk analys i sex faser. NVIVO 

10 användes som guide för 

analysen.  

 

 

 

Styrkor:  

• Analysering med 

hjälp av olika för 

studien oberoende 

professioner.  

• Avidentifierat och 

raderat material.  

• Forskarna hade ingen 

personlig kontakt till 

deltagarna.  

• Tidsbeskrivning  

• Ljudinspelat och 

transkripetrat 

verbatim.  

• Användning av 

COREQ. 

 

Svagheter:  

• Rekrytering av 

sjuksköterskor enligt 

deras motivation och 

vilja att medverka. 

Kan ge partiskt 

resultat.  

• Endast sjuksköterskor 

från ett land.  

• Heteronormativt 

perspektiv.  

• Ingen undersökning 

av sjuksköterskans 

personliga attityd 

gentemot sexualitet.  

• Omvårdnaden ur ett 

helhetsperspektiv 

• Värna om autonomi 

och 

självbestämmande  

• Sjuksköterskans 

attityd gentemot 

vårdrelationen.  

• Att omvårdnaden är 

en balansgång 

mellan olika 

problem.  

• Sexuell problematik 

och hantering i 

palliativ omvårdnad.  
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tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Brown S., Bain P., 

Broderick P.,  & Sully, M. 

(2013). Emotional effort 

and perceived support in 

renal nursing: a 

comparative interview 

study. Journal of Renal 
Care 39(4), 246–255. 

 

Australien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To identify patterns and 

themes in how renal 

nurses and two other 

specialties engage with 

patients’ emotional 

expressions, express their 

own emotion and access 

and provide support for 

emotional expenditure. 

Inklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval.  

Intresserade kontaktade 

forskaren. 

 

Urval: 

16 Sjuksköterskor 

 

Bortfall:  

Inget nämnt bortfall.  

 

Slutlig studiegrupp: 

14 Kvinnor och 2 män.  

5 Njursjuksköterskor  

5 Akutsjuksköterskor  

6 Palliativa sjuksköterskor  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Analysmetod: 

Tematisk analys, Dey’s 

(1993).  

 

Styrkor:  

• Ljudinspelat  

• Transkriberat  

• Avidentifierat  

• Pilot-studie innan.  

• Citat i resultatet.  

 

Svagheter:  

• Nämner inte patient-

forskarrelation.  

• Inga nämnda 

inklusions- och 

Exklusionskriterier. 

• Bekvämlighetsurval. 

• Står ej när 

datainsamlingen 

skedde.  

 

• Konsekvenser av 

sjuksköterskans emotionella 

engagemang.  

• Palliativ omvårdnad och 

dess 

kommunikationssvårigheter.  

• Sjuksköterskan som central 

roll i teamet.  

• Stödet mellan kollegor sågs 

vara viktigt.  
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tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Cevik, B., & Kav, S. (2013). 

Attitudes and experience of 

nurses’ toward death and 

caring for dying patients in 

Turkey. Cancer Nursing, 

36(6), 58-64.  

 

Turkiet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To examine Turkish 

nurses’ attitudes toward 

and experiences with death 

and caring for dying 

patients. 
 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterska anställd på vuxen 

avdelning på valda sjukhus.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval.  

 

Urval: 

370 Sjuksköterskor 

 

Bortfall:  

70 sjuksköterskor som ej ville 

medverka.  

 

Slutlig studiegrupp: 

263 kvinnor och 37 män. 

Medelålder 28 och medeltal 

verksamma år 6 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Deskripriv tvärsnittstudie. 

Enkätundersökning. Death 

attitude profile-revised. 

Fromme’ls attitude toward 

caring for dying patients.   

 

Analysmetod: 

Deskriptiv analys med 

oberoende t-test.  

Styrkor:  

• Flera forskare 

oberoende varandra i 

översättning och 

analys.  

• Pilottestat  

• Tydligt beskriven 

metod.  

 

Svagheter:  

• Bekvämlighetsurval.  

• Mest kvinnor  

• Begränsat urval = 

ingen 

generaliserbarhet.   

• Utbildning var 

viktigt för god 

omvårdnad.  

• Viktigt att värdera 

och respektera 

patientens och 

närståendes religion 

och kultur.  

• Kommunikation var 

viktigt men även 

svårt.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Da Silva, M.M., & da Silva 

Lima, L. (2014). 

Participation of the family in 

hospital-based palliative 

cancer care: Perspective of 

nurses. Revista Gauncha de 

Enfermagen, 35(4), 14-19.  

 

Brazilien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To identify the family 

members’ needs according to 

the dynamics of the shift and, 

to attend to them, need to be 

available and conduct their 

practice from an 

interdisciplinary perspective. 

Inklusionskriterier:  

Anställd av instutitionen med 

minst 6 månaders anställning.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval.  

 

Urval: 

24 sjuksköterskor 

 

Bortfall:  

7 Stycken  

 

Slutlig studiegrupp: 

17 stycken sjuksköterskor 

varav 82% kvinnor. Mellan 

31–40 år, verksam mellan 6-10 

år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella semistrukturerade 

intervjuer.  

 

Analysmetod: 

Tematisk analys i tre delar.  

Styrkor:  

• Intervjubeskrivning  

• Ljudinspelning 

• Transkriberat  

• Avidentifierat  

• Lättläst metod  

 

Svagheter:  

• Bekvämlighetsurval 

• Undersöker endast 

inneliggande 

cancerpatienter  

 

• De närstående som 

en del av teamet.  

• Sjuksköterskans 

hantering av 

närstående och 

närståendestöd.  

• Vikten av tillit i 

vårdrelationen.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Evenblij, K., Widdershoven, 

G.A.M., Onwuteaka-

Philipsen, B.D., De Kam, H., 

& Pasman, H.R.W. (2016). 

Palliative care in mental 

health facilities from the 

perspective of nurses: a 

mixed-methods study. 

Journal of Psychiatric and 

Mental Health Nursing, 23, 
409–418 

 

Nederländerna 

 

To explore nurses’ 

experiences of providing 

palliative care to psychiatric 

patients in Dutch mental 

health facilities, and identify 

perceived barriers. 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterska inom psykiatrisk vård.  

 

Exklusionskriterier:  

Inte aktiv tjänst inom psykiatrin  

 
Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval.  

 

Urval: 

Kvantitativ: 589 
Kvalitativ: 10 

 

Bortfall: 

Kvantitativ: 428 stycken  

Kvalitativ: 1 stycke  
 

Slutlig studiegrupp: 

Kvantitativ: 137 sjuksköterskor  

Kvalitativ: 9 sjuksköterskor. 3 män och 6 

kvinnor. Mellan 30-65 år och verksamma 
i 0-45 år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Kvantitativ: Sekventiell design med 

tvärsnittsgranskning via enkät.  
Kvalitativ: Semistrukturella 

djupintervjuer i person (7) eller via 

telefon (2).  

 
Analysmetod: 

Kvantitativ: SPSS version 22, 

frekvensuträkning, chi-square & Mann-

Whitney test, Fisher’s exact test.  

Kvalitativ: Manuell analys, tematisk 
kodning.  

 

Styrkor:  

• Pilotstudie utförd 

• Tidsbeskrivning  

• Intervjubeskrivning 

• Två analyserare  

• Transkriberat 

verbatim 

• Ljudinspelat  

• Citering  

• Samtycke och 

information skriftligt 

och muntligt innan 

intervju.  

 

Svagheter:  

• Litet urval 

• Bekvämlighetsurval 

• Fall-specifika frågor 

• Varierande svarsantal  

• Ändring i intervjun 

efter två intervjuer.  

• Antaget samtycke vid 

returnerad enkät.  

• Sjuksköterskan 

som coach och 

patientrepresentant.  

• Den psykiatriskt 

sjuka palliativa 

patienten.  

• Vikten av 

närståendestöd.  

• Sjuksköterskan 

som central roll i 

teamet.  

• Sjuksköterskan 

som patientens 

primära 

vårdkontakt.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Henoch, B. I., Danielsson, 

E., Strang, S., Browall, M., 

& Melin-Johansson, C. 

(2013). Training 

Intervention for Health Care 

Staff in the Provision of 

Existential Support 

to Patients With Cancer: A 

Randomized, Controlled 

Study. Journal of Pain and 
Symptom Management, 

46(6), 785-794.  

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To determine the effects of a 

training interven- tion where 

the focus is on existential 

issues, nurses’ perceived 

communicative confidence, 

and their attitude toward 

caring for dying pa- 

tients. 

Inklusionskriterier:  

Registrerad sjuksköterska med 

daglig kontakt med patienter med 

olika cancerdiagnoser.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Stratifiering av arbetsplatserna och 

sedan randomiserings urval. 

 

Urval: 106 sjuksköterskor 

 

Bortfall:  

4 stycken sjuksköterskor 

 

Slutlig studiegrupp: 

102 stycken sjuksköterskor. 60 

stycken i interventionsgruppen och 

42 i icke-interventionsgruppen.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Randomiserad kontrollstudie. 

Enkätundersökning 4 gånger.  

Sense of Coherence, Attitudes 

Toward Caring for Patients Feeling 

Meaninglessness, Frommelt 

Attitude Toward Care of the Dying.  

 

Analysmetod: 

Mann-Whitney U test, Fischers’ 

test, Wilcoxon Signed-rank test, 

Spearmans correlation coeffience 

och signifikansnivå på 0.05.  

 

 

 

Styrkor:  

• Testat tillförlitlighet 

och giltighet för 

datainsamlingen.  

• Tydlig metod  

• Randomiserad 

kontrollstudie 

• Stort, varierat urval. 

• Skriftlig och 

muntligt samtycke 

 

Svagheter:  

• Nämner inte 

forskarnas 

förförståelse.   

• Nämner inte forskar-

sjukskötarrelation.  

• Oklara inklusions 

och 

exklusionskriterer.  

 

• Vikten av utbildning 

för att stärka 

sjuksköterskans 

självförtroende och 

beredskap inför 

kliniskt arbete.  

• Förbättring av 

kommunikativt 

självförtroende efter 

kompetensutveckling.  
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Syfte Metod  Värdering Resultat 

Johansen, M-L., & Ervik, B. 

(2018). Teamwork in 

primary palliative care: 

general practitioners’ and 

specialised oncology nurses’ 

complementary 

competencies. BMC Health 

Services Research 18(150), 

1-8.  

 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To explore how rural GPs 

and ONs experi- ence their 

roles and their collaboration 

in palliative care, including 

perceived barriers to their 

cooperation.  

 

Inklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier 

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier  

 

Urvalsförfarande: 

Kontakt via e-mail och 

snöbollsurval  

 

Urval: 

52 deltagare totalt varav 30 

var sjuksköterskor.  

 

Bortfall:  

Inget nämnt bortfall. 

 

Slutlig studiegrupp: 

30 sjuksköterskor, endast 

kvinnor. 

 

Datainsamlingsmetod: 

Fokusgrupper och 

individuella intervjuer. 

 

Analysmetod: 

Induktiv tematisk analys. 

 

Styrkor:  

• Använde 

intervjuguide.  

• Bra 

deltagarbeskrivning  

• Tidsbeskrivning  

• Ljudinspelning  

• Transkriberat 

verbatim 

• Kodad transkription  

• Beskrivning av 

trovärdigheten  

• Diskussion om 

deltagar-

forskarrelation.  

 

Svagheter:  

• Otydligt urval. 

• Endast kvinnor.  

• Otydliga inklusions- 

och 

exklusionskriterier.  

• Sjuksköterskan som 

primär vårdkontakt 

vid försämring.  

• Vikten av samarbete 

med läkaren och 

problematik och 

hantering av 

bristande 

kommunikation.  

• Tidsbrist, prioriterng 

och 

missuppfattningar 

som leder till känsla 

av otillräcklighet.  

• Vanligaste sättet att 

lära sig palliativ vård 

var genom 

erfarenhet.  

• Vikten av erfarenhet 

för ökad kompetens.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Johansson, K., & Lindahl, B. 

(2010). Moving between 

rooms – moving between life 

and death: nurses’ 

experiences of caring for 

terminally ill patients in 

hospitals. Journal of Clinical 

Nursing, 21, 2034-2043.  

 

Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To describe the meanings 

ofgeneralist registered 

nurses’ experiences of caring 

for pallia-tive care patients 

on general wards in hospitals. 

Inklusionskriterier:  

Registrerad sjuksköterska 

intresserad av palliativ vård 

med varierade erfarenheter.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval 

 

Urval: 

8 Sjuksköterskor 

 

Bortfall:  

Inget nämnt bortfall. 

 

Slutlig studiegrupp: 

8 kvinnliga sjuksköterskor 

med erfarenhet mellan 3-32 

år.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Kvalitativa intervjuer med 

berättande metod. 

 

Analysmetod: 

Subjektiv genomläsning, 

strukturerad analys med 

övergripande förståelse.  

 

Styrkor:  

• Tidsbeskrivning  

• Transkription 

Verbatim 

• Ljudinspelning  

• Tydlig 

metodbeskrivning  

• Citering  

 

Svagheter:  

• Bekvämlighetsurval.  

• Inte generaliserbart.  

• Ingen 

deltagarkontroll av 

resultatet   

• Varje patient är en 

unik individ 

• Sjuksköterskan skall 

inte bli för personligt 

involverad men endå 

ha en djup relation 

med patienten.  

• Miljön för palliativ 

vård är viktig  

• Tillgänglighet och 

närvaro var viktiga 

egenskaper för 

sjuksköterskan.  

• Gott självförtroende 

var viktigt  

• Tidsbrist var barriär.  
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Keall, R., Clayton, M.J., & 

Butow, P. (2014). How do 

Australian palliative care 

nurses address existential and 

spiritual concerns? 

Facilitators, barriers and 

strategies. Journal of 
Clinical Nursing, 23, 3197–

3205. 

 
 Australien 

 

To investigate the 

facilitators, barriers 

and strategies that 

Australian palliative 

care nurses identify in 

providing existential 

and spiritual care for 

patients with life-

limiting illnesses. 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor inom palliativ vård 

 

Exklusionskriterier:  

Framgår inga kriterier  

 

Urvalsförfarande: 

Snöbollsurval.  

Annonsering via New South Wales 

Palliative Care Association. Kort 

presentation till och utdelning av reklamblad 

av Rural and Remote Palliative Care Nurses 

Association. Deltagare med givet samtycke 

kunde rekommendera studien till lämpliga 

kollegor.  

 

Urval:  

20 stycken frivilligt självvalda deltagare. 

 

Bortfall:  

Inget rapporterat bortfall.  

 

Slutlig studiegrupp:  

Nitton kvinnor, en man. 25-65 år. 1–40 års 

erfarenhet. Varierande befattning och 

arbetsplats. 12/20 var troende.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Semistrukturerade intervjuer. Tio stycken 

via telefon och tio stycken öga mot öga.  

 

Analysmetod:  

Tematisk analys med induktiv ansats.  

Styrkor:  

• Nämner tidigare 

forskning  

• Avidentifierade 

intervjuer 

• Informativt samtycke 

både skriftligt och 

muntligt.  

• Citat i resultatet.  

• Bra 

deltagarbeskrivning  

• Ljudinspelning 

• Lätt att följa resultatet.  

 

Svagheter:  

• Urval från en stat.  

• Självvalda deltagare, 

kan ge partiskt resultat.  

• Otydligt beskriven 

metod. 

• Nämner först 

strukturerade intervjuer 

sedan 

semistrukturerade.  

• Oklart antal forskare 

som analyserar.  

• Vikten av god 

kommunikativ 

förmåga och 

exempel på goda 

egenskaper.  

• Attityd gentemot 

patienten viktigare 

än en nära relation.  

• Vikten av 

mulitprofessionella 

team och 

sjuksköterskans roll i 

teamet.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Kisorio, L.C., & Langley, 

G.C. (2015). Intensive care 

nurses’ experience of end-

of-life care. Intensive and 

Critical Nursing, 33, 30-38.  

 

Syd Afrika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To explore intensive care 

nurses’ experiences of end-of-

life care in adult intensive care 

units. 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterskor med mer än sex 
månaders erfarenhet och permanent 

anställning på valda sjukhus 

intensivvårdsavdelning för vuxna.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier 

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval.  

 
Urval: 

Oklart 

 

Bortfall:  

Oklart rapporterat bortall.  
 

Slutlig studiegrupp: 

24 stycken sjuksköterskor, 22 kvinnor 

och 2 män mellan 31–69 år med 2+ års 

erfarenhet.  
 

Datainsamlingsmetod: 

Deskriptiv kvalitativ design. 

Fokusgrupps diskussioner.  
 

Analysmetod: 

”långbords”analys.  

 

 

 

Styrkor:  

• Validitet och reliabilitet 

diskuteras. 

• Transkription verbatim  

• Anteckningar av 

forskarna under 

fokusgruppsdiskussionen.  

• Ljudinspelning  

• Deltagarkontrolla av 

reslutat.  

 

Svagheter:  

• Svårläst metod.  

• Nämner inte urval och 

bortfall i detalj.  

 

• Sjuksköterskans 

bemötande till 

närstående med 

förnekelse och 

emotionell 

påverkan.  

• Sjuksköterskan som 

central roll och 

patientens 

representant 

• Samarbete med 

teamet.  

• Respekt till 

närståendes 

kulturella och 

religiösa vanor.  

• Vikten av 

information till 

anhöriga. 

• Vikten av utbildning 

för god vård.  
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Lim, W.T.J., Wong, T.E., & 

Aung, H.K.S. (2011). Is there 

a role for acupuncture in the 

symptom management of 

patients receiving palliative 

care for cancer? A pilot study 

of 20 patients comparing 

acupuncture with nurse-led 

supportive care, Acupuncture 

in Medicine, 29, 173-17 

Kanada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To document the change in 

symptoms after acupuncture 

or nurse-led sup- portive care 

and to determine the 

feasibility of carrying out a 

randomised study in 

acupuncture for patients with 

advanced incurable cancer. 

Inklusionskriterier:  

Beräknad livslängd på minst 3 månader. 
Patienter som hade poängsiffra mellan 5-

10 i någon av trötthet, dåsighet, ångest 

eller minskat välbehandlad.  

 

Exklusionskriterier:  

Akupunktur senaste 3 månaderna eller 

hade koagulationsfaktorproblematik.  

 

Urvalsförfarande: 

Systematiskt urval. 
Behandlande läkare rekommenderade 

potentiella deltagare, de passande gav 

samtycke.  

 

Urval: 

170 screenade, 42 potentiella, 20 

lämpliga.  

 

Bortfall:  

2 avhopp  
 

Slutlig studiegrupp: 

16 stycken, 7 kvinnor och 1 man. 

Medelålder 64,9 år.  
 

Datainsamlingsmetod: 

Enkätundersökning för att få fram 

lämpliga deltagare. Randomisering av 

grupperna fick ena gruppen akupunktur 
och andra gruppen sjuksköterskestöd.  

 

Analysmetod: 

The Edmonton symptom assessment 

system.  
 

Styrkor:  

• Nämner bias  

• Sjuksköterskan fick 

inte veta ESAS 

poängen.  

• Pilot study.  

• Bra 

deltagarbeskrivning. 

• Avidentifierat.   

 

Svagheter:  

• Litet urval.  

• Icke matchande 

variabler mellan 

grupperna.  

• Otydlig metod.  

 

• Vikten av 

sjuksköterskans stöd 

för att reducera 

smärta, ångest, 

dåsighet och andnöd 

samt öka aptiten.  
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Reinke, F.L., Shannon, 

E.S., Engelberg, A.R., 

Young, P.J., & Curtis, R.J. 

(2010). Supporting Hope 

and Prognostic 

Information: Nurses’ 

Perspectives on Their Role 

When Patients Have Life-

Limiting Prognoses. 

Journal of Pain and 

Symptom Management, 

39(6), 982-992.  

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To examine nurses’ 

perspectives on how they 

do or do not support 

patient and family hopes 

while also providing and 

supporting honest 

prognostic information.  

 

Inklusionskriterier: 

Arbetat med någon av de 

medverkande patienterna.   

 

Exklusionskriterier:  

Inte talade Engelska.  

 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval  

 

Urval: 

22 Sjuksköterskor 

 

Bortfall:  

Inga nämnda bortfall. 

 

Slutlig studiegrupp: 

22 sjuksköterskor, 20 

kvinnor och 2 män, 

medelålder 47 år och antal 

verksamma år 19.  

 

Datainsamlingsmetod: 

Individuella djupintervjuer.  

 

Analysmetod: 

Grounded Theory.  

Open-and axial coding.  

Styrkor:  

• Tidsbeskrivning  

• Erfarna intervjuare och 

observatör.  

• Kvalitetskontroll av 

intervjuerna.  

• Ljudinspelning 

• Transkriberat 

verbatim.  

• Tydlig analys  

• Blind kontrollanalys 

av en annan forskare.  

 

Svagheter:  

• Patient-

sjuksköterskerelationen 

var känd.  

• Bekvämlighetsurval.  

• Otydliga 

inklusionskriterier.  

• Sjuksköterskans stöd 

och kommunikativa 

knep för att patienten 

fortsatt skall känna 

hopp.  

• Vikten av tillgänlighet 

och närvaro för att 

komma åt djupa 

konversationer om 

livets slut. 

• Bedömning som 

kommunikativfärdighet.  

• Sjuksköterskn som 

primär vårdkontakt.  

• Vikten av teamarbete.  

• Sjuksköterskans 

strategier föra att 

undvika missförstånd 

och säkerställa 

informationsflödet.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

Stajduhar, K.I., Funk, L., 

Roberts, D., McLeod, B., 

Cloutier-Fischer, D., 

Wilkinson, C., & Purkis, 

M.E. (2010). Home care 

nurses’ decisions about the 

need for and amount of 

service at the end of life. 

Journal of Advanced Nursing 

67(2), 276-286.  

 

Kanada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To explore home care nurse 

decision-making about the 

need for and amount of 

service by clients and 

families at the end of life. 

Inklusionskriterier:  

Registrerad sjuksköterska anställd av 

socialstyrelsen med minst ett års 

erfarenhet av hemvård och minst 10 

arbetspass per månad.  

 
Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 

Urvalsförfarande: 

Ändamålsenligt urval till beräknad 
datamättnad i två faser.  

 

Urval: 

1: 29 sjuksköterskor  

2: 27 sjuksköterskor  
 

Bortfall:  

Inget nämnt bortfall 

 

Slutlig studiegrupp: 

1: 29 stycken, 28 kvinnor och 1 man. 

Medelålder 50 år.  

2: 27 stycken, 26 kvinnor och 1 man. 

Medelålder 49år. 

 

Datainsamlingsmetod: 

1: Korta ljudinspelade skildringar 

berättade av sjuksköterskorna tätt inpå 

händelse. Sedan individuella intervjuer.  
2: Kvalitativa intervjuer personligen.  

 

Analysmetod: 

Tematisk kodning och data analys i 

NVIVO 8.0.  
 

Styrkor:  

•  Bedömning av 

datamättnad  

•  Ljudinspelat 

•  Exempel på 

intervjufrågor 

•  Avidentifierat 

material 

• Samtycke skriftligt 

och muntligt 

• Transkriberat  

• Analyserat flera 

gånger  

• Triangulering 

 

Svagheter:   

• Lokal undersökning 

• Intervju efter 

händelse kan ge 

rättfärdiggörelse av 

beslut istället för 

identifiering av 

orsak.  

• Närstående som en 

del av teamet  

• Orsaker till tidsbrist, 

underbemanning, 

icke anpassade 

lokaler och onödiga 

förflyttningar.  

• Vikten av tillit i 

vårdrelationen.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnr och land   

Syfte Metod  Värdering Resultat 

van Dusseldorp, L., Groot, 

M., Adriaansen, M., van 

Vught, A., Vissers, K., & 

Peters, J. (2018). What does 

the nurse practitioner mean to 

you? A patient-oriented 

qualatitive study in 

oncological/palliative care. 

Journal of Ckinical Nursing, 

28, 589-602.  

 

 

Nederländerna  

 

 

 

 

 

To explore what meaning 

patientes associate with their 

experience with a nurse 

practitioner (NP) in 

oncological and palliative 

care.  

Inklusionskriterier:  

Patienter med onkologisk eller palliativ 

vårdlinje övervakad av en sjuksköterska. 

Från tre sjukhus från två tätorter i 

centrala Nederländerna.   

Tysktalande vuxna med onkologisk 
sjukdom.  

 

Exklusionskriterier: 

Inga nämnda kriterier.  

 
Urvalsförfarande: 

Typiskt urval. Sjuksköterskan gav 

informationsblad om studien. De 

intresserade deltagarna blev uppringda 

av forskarna för att få mer information.  
 

Urval: 

17 deltagare. 

 

Bortfall:  

Inga nämnda bortfall. 

 

Slutlig studiegrupp  

Nio kvinnor och åtta män. Medelålder 

63,9 år. 5/17 hade palliativ vårdlinje.  
 

Datainsamlingsmetod:  

Tredelad djupintervju.  

 

Analysmetod:  

Fenomenologisk och tolkande 

forsknings paradigm. Colazzi’s 

sjustegsmetod inklusive ett extra steg. 

Metaphor Identification Proxcedure med 
fyra steg. För hantering av insamlat 

material användes Atlas.ti 7.1.5.  

 

 

 

Styrkor:  

• Pilottestad  

• Bra och tydligt 

beskriven metod.  

• Ljudinspelad  

• Tidsbeskrivning  

• Anonym 

transkription  

• Thick description  

• Bracketing  

• Member check  

• Konslutation med 

äldre forskare 

• Nämner hantering av 

förförståelse  

• Sträng datainsamling  

 

Svagheter:  

• Endast 

onkolog/palliativa 

patienter.  

• Heterogen 

åldersgrupp.  

• Delvis 

sjuksköterskevald 

grupp, eventuellt 

partiskt resultat.  

• Bara ett land, kan inte 

generaliseras 

internationellt.  

• Sjuksköterskan som 

patientens primära 

vårdkontakt  

• Sjuksköterska och 

läkare på likvärdig 

nivå som 

kompletterande 

professioner.  

• Vikten av 

multiprofessionella 

team.  

• Sexuell problematik 

och hantering inom 

palliativ vård.  
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Wilson, O., Avalos, G. & 

Dowling, M. (2016). 

Knowledge of palliative care 

and attitudes towards nursing 

the dying patient. British 

Journal of Nursing, 25(11), 

600-605.  

 

Irland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This study examines the 

palliative care knowledge 

and attitudes towards caring 

for the dying patient of 

nurses working in care of 

older 

people settings in one rural 

region in Ireland. 

Inklusionskriterier:  
Alla registrerade sjuksköterskor som 
jobbar på fyra privata och tre statliga 

geriatriska avdelningar spridda över 

lantliga Irland.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 

Urvalsförfarande:  

Ja-sägarurval.  

Forskaren lämnade pappersenkäter i 
personalrummen.  

 

Urval  

61 sjuksköterskor 

 
Slutlig studiegrupp:  

52 personalsjuksköterskor och nio 

avdelningssköterskor. Mellan 26–64 år. 

Antal verksamma år mellan 0,5–44 år.  

 
Datainsamling:  

Två stycken olika enkäter. Palliative 

care quiz for nursing och thanatophobia 

scale.  

 
Analysmetod:  

Deskriptiv analys genom IBM SPSS 

statistics version 2. ANOVA användes 

för att jämföra flera kategorier. 
Individuella t-test användes för att 

jämföra två kategorier. Pearsons 

correlation och RhO värde användes.  

 

 

 

 

Styrkor:  

• Förseglade kuvert  

• Låst insamlingslåda 

• Tydligt resultat  

• Detaljerad analys  

 

Svagheter:  

• Insamlingslådan står 

fritt i personalrum 

utan övervakning.  

• Otydlig metoddel.  

• Ett tillfälle av 

insamling.  

• Litet urval.  

• Ja-sägar urval. 

• Vikten av erfarenhet, 

utbildning och trivsel 

på arbetsplatsen för 

att ge god palliativ 

omvårdnad.  
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Zuleta-Benjumea, A., 

Munoz, S.M., Velez, M.C., 

& Krikorian, A. (2018). 

Level of knowledge, 

emotional impact and 

perception about the role of 

nursing professionals 

concerning palliative 

sedation. Journal of Clinical 

Nursing, 27, 3968-2978.  

 

Colombia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To explore aspects related to 

the fulfilment of the role of 

nurses in palliative sedation. 

Inklusionskriterier:  

Sjuksköterska med erfarenhet av minst 
tre patienter under palliativ sedation.  

 

Exklusionskriterier:  

Inga nämnda kriterier.  

 
Urvalsförfarande: 

Två urval.  

1: Ändamålsenligt urval  

2: Bekvämlighetsurval 

 
Urval: 

1: 41 stycken  

2: 22 stycken  

 

Bortfall:  

Inga nämnda bortfall.  

 

Slutlig studiegrupp: 

1: 41 kvinnor, medelålder 32 år och antal 

verksamma år medeltal 7,5 år.  
2: 22 sjuksköterskor.  

 

Datainsamlingsmetod: 

1: Kvantitativa numeriska data ur två 
enkätundersökningar 

2: Kvalitativa fenomenologiska data ur 

fokusgrupp intervjuer 

 

Analysmetod: 

1: Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS version 20.0)  

2: Manuell analys i kategorier.  

 

Styrkor:  

• Skriftligt samtycke 

• Ljudinspelat  

• Transkriberat 

verbatim 

• Citerat  

 

Svagheter:  

• Knapp 

analysbeskrivning  

• Knapp 

deltagarbeskrivning 

av grupp 2.  

• Svårläst metod och 

resultat.  

• Bekvämlighetsurval  

• Litet urval 

 

• Vikten av ett 

realistiskt tänkesätt 

hos sjuksköterskan.  

• Adekvat information 

och närståendestöd.  

• Vikten av 

sjuksköterskans 

kollegiala stöd  

• Erfarenhet var viktigt 

för att kunna ge god 

palliativ omvårdnad. 

Kunskap och attityd 

gentemot palliativ 

omvårdnad steg med 

ålder, verksamma år 

och utbildningsgrad.  
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