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Sammanfattning  
 

Bakgrund   

Ungefär 30 000 människor med palliativa behov vårdas på sjukhusavdelningar utanför den 

specialiserade palliativa vården. Det finns riktlinjer om hur denna vård ska bedrivas och det är 

fastslaget att palliativ vård ska vila på fyra stycken hörnstenar: Symtomkontroll, teamarbete, 

kommunikation och relation samt stöd till närstående.  

Syfte  

Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård på sjukhus utanför specialiserade 

palliativa avdelningar.  

Metod 

En litteraturstudie med systematisk sökning genomfördes för att besvara syftet. Tolv studier 

från tre olika databaser valdes till resultatet. Studierna analyserades med integrerad analys 

som genererade fem stycken huvudkategorier. 

Resultat 

Studien visade att sjuksköterskor upplevde kommunikation och relation som väsentliga delar 

för att ge en god vård. Palliativ vård upplevdes emotionellt ansträngande men också givande 

med ökad livserfarenhet som resultat. Brister i teamarbete, kompetens och stöd ledde till 

utmaningar i arbetet.  

Slutsats 

Det är möjligt att erbjuda en god död på icke-specialiserade avdelningar men det behövs 

emotionell support och vidare utbildning för att sjuksköterskan ska ha tillräckliga verktyg för 

att kunna erbjuda en tillfredsställande vård till patienter i behov av palliativ vård på icke-

specialiserade avdelningar. 

 

Nyckelord: God död, Palliativ vård, Sjuksköterskor, Upplevelser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 
 

Background 

Roughly 30 000 people in need of palliative care in a hospital setting are treated in units 

outside specialized palliative care units. There are guidelines as to how this care should be 

conducted and it has been determined that palliative care should rely on 4 main principles: 

Symptom control, teamwork, communication and relationship building and support for 

relatives.  

Purpose 

To describe nurses’ experiences of palliative care in hospital settings outside of specialized 

palliative care units. 

Method  

A literature review with a systematic search strategy. Twelve studies from three different 

databases were chosen to produce a result. Integrated analysis was used to analyze the studies 

which generated five main categories.   

Results 

The study showed that nurses regard communication and relationship building as essential 

parts towards providing good care. Palliative care was regarded as emotionally exhausting but 

could at the same time be rewarding and give increased life-experience. Flaws in teamwork, 

competence and support led to work related challenges.  

Conclusion  

It is possible to offer a good death in non-specialized units, but emotional support and further 

education is needed for nurses to have the proper tools to handle palliative care in non-

specialized units. 
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1. Inledning 

Termen palliativ vård har sitt ursprung i det latinska ordet ”pallium” som betyder ”mantel”.  

Omsatt i praktiken kan det översättas som att palliativ vård handlar om att bemantla patienten 

den sista tiden i livet (Jakobsson, Andersson & Öhlén, 2014). Vidare kan det tolkas som att ge 

patienten en helhetsvård som omfattar alla behov. Inspirationen till det här examensarbetet 

kom från författarnas respektive verksamhetsförlagda undervisning på kirurgavdelning samt 

strokeenhet. Mötet med döden på avdelningarna väckte tankar och frågor hos författarna kring 

vården som gavs och funderingar på vad som är en värdig död. 

 

2. Bakgrund 

2.1 Definition av palliativ vård 

I Sverige avlider årligen cirka 90 000 personer och av dem uppskattas 80% innan de avled ha 

varit i behov av någon form av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Vård i livets slutskede 

inträffar på många olika avdelningar och är inte begränsad till palliativa avdelningar. Det 

finns därför ett stort behov av en välfungerande palliativ vård inom de flesta områden som 

sjukvården erbjuder. För att kunna ge en god vård behöver den palliativa patienten 

identifieras. En distinktion görs mellan palliativ vård och palliativ vård i livets slutskede. 

Socialstyrelsen definierar palliativ vård i livets slutskede som när det finns en kort tid kvar i 

livet. Tidsramen kan skilja från timmar till månader, men övergången präglas av ett försämrat 

allmäntillstånd där ytterligare behandling av grundsjukdomen inte bidrar till en förbättring av 

tillståndet. Distinktionen är viktig då den hjälper både personal och patient samt närstående att 

förberedda sig på livets slut. Övergång till palliativ vård i livets slutskede kallas ofta för 

brytpunkt. Brytpunkten är sällan en specifik punkt i tid utan snarare en process som sker över 

tid. Beslutet tas av läkare och tillsammans med patienten hålls ett så kallat brytpunktssamtal 

där ställningstagandet och den fortsatta vården diskuteras utifrån patientens behov, tillstånd 

och önskemål (Socialstyrelsen, 2016). Fastställandet av tidpunkt för brytpunkten kan vara 

svårnavigerad och det är inte sällan personal och närstående har olika uppfattningar (SOU 

2001:6). Att koordinera den optimala tidpunkten för brytpunkt var viktig för familjen och 

förmedlade både medlidande och värdighet från sjukvårdspersonal gentemot familjen 

(McMillen, 2008).    

 

2.2 Allmän och specialiserad vård 

Allmän palliativ vård bedrivs inom alla vårdformer och ges till patienter vars behov kan 

tillgodoses av personal med grundläggande omvårdnadskunskap och generell kompetens i 

palliativ vård. Baserat på inrapporterade siffror till Svenska Palliativregistret uppskattas 

endast 10% av de palliativa patienterna avlida inom den specialiserade palliativa vården 

jämfört med uppåt 40% på andra sjukhusavdelningar. Resterande 50% uppskattas avlida inom 

kommunala boendeformer (Lindqvist & Rasmussen, 2014). Majoriteten av de patienter som 

vårdas palliativt på sjukhus vårdas alltså på andra avdelningar utanför den specialiserade 

palliativa vården. Avancemang inom medicin och omvårdnad har bidragit till en förlängning 

av livet, speciellt i hänseende till dem med kroniska sjukdomar. Det kan ses som en förklaring 

till varför den allmänna palliativa vården innefattar en så pass stor del av den totala palliativa 

vården (Oliviera, Fothergill-Bourbonnais, McPherson & Vanderspank-Wright, 2016).  
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Specialiserad palliativ vård prioriteras för patienter med komplexa symtom och särskilda 

behov som inte kan tillgodoses av den allmänna vården. Det kan vara en komplicerad 

psykosocial situation eller annan symtomlindring som kräver hela det specialiserade 

vårdteamets kompetens. Exempelvis komplicerad andnöd, smärta, illamående, ångest eller 

bedömning av oklara palliativa behov (Eckerdal, 2012; Socialstyrelsen, 2016). Specialiserad 

palliativ verksamhet bör bestå av ett multiprofessionellt team med specialistutbildad personal 

i form av läkare och sjuksköterskor samt psykosocial kompetens (Socialstyrelsen, 2016)  

 

2.3 Den palliativa vårdens mål 

1990 definierade WHO för första gången palliativ vård då med specifikt fokus på 

cancersjukdomar. År 2002 gavs en reviderad upplaga ut då förändringar i synsätt uppstått till 

att även inkludera andra diagnoser. Tidigare hade fokus på döendet varit betonat, till skillnad 

mot ett modernare palliativt förhållningssätt som tillämpas redan tidigt i sjukdomsskeendet 

(Strang, 2012). Enligt WHO är målet med palliativ vård att ge patienten och dess familj den 

bästa möjliga livskvalitén. Vården ska ges på ett sätt som varken påskyndar eller uppskjuter 

döden. Dock behövs ett förtydligande då det inte ska förväxlas med åtgärder som förlänger 

livet i det tidiga skeendet. WHO är tydliga i sin definition att en sådan behandling kan erbjuda 

patienten både högre livskvalitet samt vara gynnsam för det palliativa förloppet (Strang, 2012; 

World health organization [WHO], 2002). Att hålla en döende människa vid liv på konstgjord 

väg annat än i undantagsfall för att till exempel kunna ta adjö av närstående gagnar sällan 

patienten (Strang, 2012). I definitionen framgår det att fyra dimensioner är av vikt för att 

kunna ge patienten en adekvat vård. Dimensionerna innefattar fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov. Modern palliativ vård syftar även till att i hög grad förebygga lidande 

istället för att som i det äldre synsättet, enbart lindra uppkomna symtom (WHO, 2002).  

 

2.4 Fyra hörnstenar av palliativ vård 

Svensk palliativ vård utgår från WHO:s definition samt människovärdeprincipen. I 

utredningen Döden angår oss alla – Värdig vård vid livets slut fastslås att den palliativa 

vården ska vila på 4 hörnstenar (SOU 2001:6).  

 

2.4.1 Symtomkontroll i vid bemärkelse  

Symtomkontroll täcker in flertalet områden och inte endast de fysiska besvären som den 

palliativa patienten kunde uppleva. Lika viktigt är det att beakta och lindra de psykiska och 

existentiella besvär som kan uppstå. Även om patienten är fri från fysiska symtom kan 

livskvalitén vara låg när andra symtom som existentiell ångest eller dödsångest dominerar. 

Möjligheten att få uttrycka existentiella frågor samt få stöd, var ett område som patienter 

upplevde ett behov av. Få patienter kände sig dock tillfredsställda med den hjälp de fick i den 

vanliga vården (P. Strang, S. Strang & Ternestedt, 2001).  

 

Sjuksköterskans uppgift är ofta att bedöma patientens behov och arbeta förebyggande för att 

förhindra uppkomst av symtom. Omvårdnadsåtgärder kan inkludera områden så som 

muntorrhet, förstoppning och sömn där en negligering av dessa kan leda till mer komplexa 

symtom (Friedrichsen, 2012). Vidare kan följderna påverka utöver de fysiska symtomen. 

Exempelvis oral ohälsa som kunde få konsekvenser som påverkade den sociala dimensionen 

då patienten kunde uppleva skam, på grund av till exempel svampinfektioner som gav upphov 

till dålig andedräkt, vilket kunde leda till social isolering (Rydholm & Strang, 2002).   
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2.4.2 Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag 

WHO rekommenderar att arbetslagen inom palliativ vård består av ett mångprofessionellt 

team. Den samlade kompetensen som sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och 

psykosociala yrkeskategorier bidrar med är en grundpelare för att den palliativa vården ska 

kunna fungera. Flera professioner på samma arbetsplats gör dock liten skillnad om de inte kan 

samarbeta på ett tillfredställande sätt (Strang, 2012). Esprit de corps kan beskrivas som den 

kåranda som varit starkt sammanlänkat med utvecklingen av sjuksköterskans identitet. Det 

definieras som en grupptillhörighet och solidaritet som har sitt ursprung i vårdens hierarkiska 

utformning. Känslan av grupptillhörighet sträcker sig dock sällan utanför den egna 

professionen och kan ha en negativ effekt på samarbetet när sjuksköterskan känner sig ensam 

i sin åsikt (Miller et al., 2008). Samtidigt har sjuksköterskan en viktig roll som 

informationsmedlare mellan olika professioner och ses som oersättlig i teamarbetet av andra 

professioner (Kvarnstrom & Cedersund, 2006). 

 

2.4.3 Kommunikation och relation  

Socialstyrelsen definierar denna hörnsten som kommunikation och relation i syfte att 

befrämja patientens livskvalitet. En god inbördes kommunikation och relation inom och 

mellan arbetslag och i förhållande till patienten och dennes närstående (SOU 2001:6).  

Kommunikationen är en central del i sjuksköterskans profession. Inom den palliativa vården 

blir kommunikationen ofta en komplex situation då det ofta är känslomässigt påfrestande för 

både patient och närstående att prata om döden. Det krävs då att som sjuksköterska vara 

bekväm med och använda de verktyg som finns tillgängliga för att hantera dessa samtal. För 

att kunna ge support till både patient och anhöriga, krävs det en interaktiv dialog mellan alla 

parter. Att som sjuksköterska ha förmågan att kunna lyssna, men även våga vara tyst, vara 

närvarande i samtalet, kunna använda sig själv i ett terapeutiskt syfte i samtalet, samla ihop 

den väsentliga informationen och vara till stöd, är exempel på kompetenser som krävs vid ett 

samtal med patient och anhöriga (Isaacson, Minton, DaRosa, & Harming, 2019). En viktig 

aspekt av sjuksköterskans arbete är även att väcka tankar och funderingar hos patienten 

angående dennes syn på det fortsatta vårdförloppet. Ofta kan det i sin tur leda fram till en 

diskussion om vidare vårdplanering (Fridh, Forsberg & Bergbom, 2009).  

 

2.4.4 Stöd till närstående 

WHO betonar i sin definition att patienten och dess närstående ska ses som en enhet där båda 

parter behöver ett fullgott stöd. Det är dock ingen självklarhet att vården i sin organisering 

kan tillgodose behovet (Strang, 2012; WHO, 2002). Närståendestöd kan innebära ett 

erbjudande att vara delaktig i vården samt erhålla stöd under patientens vårdtid samt efter 

dödsfallet (Lindqvist & Rasmussen, 2014; Strang, 2012;). Stödet som sjuksköterskan kunde 

erbjuda varierar men åtgärder i form av stöttande beröring, möjliggöra för religiösa akter och 

erbjuda en estetiskt tilltalande och trygg omgivning är exempel som kunde vara värdefulla för 

både patient och närstående (Lindqvist et al., 2012). En ytterligare viktig aspekt i rollen som 

sjuksköterska är att försäkra sig om att patientens anhöriga får den vitala information som 

krävs. Genom att försäkra anhöriga om att patienten inte lider kunde det hjälpa de anhöriga att 

känna mindre obehag och till större del acceptera processen hos den döende patienten. Även 

själva närvaron av en sjuksköterska beskrivs som stödjande och tröstande (Fridh et al., 2009). 

 

2.5 Den goda döden 

Inom den palliativa kontexten har det teoretiska begreppet en god död influerats av 

psykiatrikern Avery D Weisman som myntade begreppet ”appropriate death”. Idealt sett utgår 
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konceptet från den död som patienten själv skulle ha valt (Ternestedt, Andershed, Eriksson, & 

Johansson, 2002). Begreppet har senare översatts till svenska, både till en lämplig död eller en 

passande död men det mest vedertagna begreppet är en god död (Ternestedt, 2013). 

Definitionen av en god död är högst individuell, det är bara den döende som kan avgöra om 

döden betraktas som god eller inte. Det kan även skilja sig över tid vad som betraktas som en 

god död hos en döende person. Det centrala bör vara personens egna behov och värderingar 

som ligger till grund för vårdplaneringen och genomförandet (Kehl, 2006; Ternestedt, 2013). 

För att främja en god död bör riktningen på vården vara anpassad på en individuell nivå då 

varje individ har olika förutsättningar och behov (Ternestedt, 2013). 

 

Enligt Kehl (2006) beskriver litteraturen ett par gemensamma egenskaper som begreppet en 

god död bör innefatta. Vården ska vara personcentrerad och få patienten att känna kontroll 

över situationen. Genom att ständigt kommunicera och lyssna på patientens önskemål ökar 

patientens känsla av att vara i kontroll. Det ökar samtidigt också trovärdigheten för 

vårdpersonalen genom att relationer skapas mellan vårdpersonal, patient och närstående 

(Kehl, 2006). Ternestedt (2013) tolkar Weismans beskrivning som att patienten ska känna sig 

fri från smärta och lidande. Även en ökad medvetenhet hos patienten om närheten till döden 

samt att patienten finner acceptans över situationen. Kommunikationen mellan vårdpersonal 

och anhöriga bör vara central då anhöriga även är en del av vårdandet av den döende. Genom 

att få anhöriga delaktiga i processen kan det minska belastningen för både patienten och 

anhöriga (Kehl, 2006). Även om sjuksköterskan är väl medveten om vikten att skapa en god 

död för patienten kunde personliga resonemang kring etiska dilemman hindra skapandet av en 

god död. Sjuksköterskan behöver därför ha en bra förståelse och kunskap av den etiska 

diskursen rörande ämnet för att kunna bibehålla det fokus som krävs för att vårda patienter i 

livets slutskede (Hold, 2017).   

 

3. Problemformulering 

Palliativ vård kan bedrivas nästan oavsett vilken avdelning patienten befinner sig på, då 

palliativ vård fortfarande till stor del bedrivs på sjukhusens allmänavdelningar utanför den 

specialiserade palliativa vården. Patientens behov för att få en god vård är många och det 

finns riktlinjer, så kallade hörnstenar, som anger hur vården bör bedrivas. Dessa hörnstenar 

inrymmer många olika aspekter och flera individers perspektiv. Den palliativa vården kan 

således skapa utmaningar för sjuksköterskan och därav finns det betydelse i att beskriva hur 

sjuksköterskor i realiteten upplever palliativ vård på sjukhus.  

 

4. Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård på sjukhus utanför 

specialiserade palliativa avdelningar. 

 

5. Metod 

5.1 Design 

En litteraturstudie med systematisk sökning.  
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5.2 Sökstrategi  

För att se om tillräckligt material fanns inom det gällande ämnet gjordes en bred sökning i 

olika databaser. Utifrån litteraturstudiens syfte identifierades de meningsbärande orden: 

sjuksköterska, upplevelser och palliativ vård. Synonymer till de meningsbärande orden 

testades även för att söka fram relevanta artiklar. Ämnesord i respektive databas 

kontrollerades för att identifiera ämnesord som var specifika för de olika databaserna. 

Ämnesorden användes för att få mer adekvata träffar i sökningarna. I de fall ämnesorden 

saknades i databaserna användes fritextord. Varje ämnesord och fritextord söktes först 

individuellt för att se hur många träffar de genererade. Sökblock organiserade efter 

synonymer skapades för att säkerställa att sökningen inkluderade något av synonymorden i de 

olika kategorierna. Inom sökblocken användes booleska operatorn OR för detta syfte. 

Operatorn AND användes för att koppla ihop sökblocken och på så sätt säkerställa att 

sökningen motsvarande minst ett ord från varje kategori (Bilaga 1). Operatorn NOT 

tillsammans med child användes för att begränsa sökningen till vuxna patienter.   

 

5.2.1 Cinahl 

Ämnesord som valdes i CINAHL var: Nurses, Nurse Attitudes, Palliative Care, Terminal 

Care, Emotions, Narratives och Perception. 

Fritextord: Experience*, “End of life care” 

Begränsningar: NOT child, Peer-reviewed, English language, Publiceringsår 2014-2019  

 

Det genererade 273 sökträffar (Bilaga 1). 

 

5.2.2 PsycInfo 

Ämnesord som valdes i PsycInfo: Nurses, Palliative Care, Emotions, Narratives och 

Perception. 

Fritextord: Nurse Attitudes, Terminal Care och Experience*, “End of life care” 

Begränsningar: NOT child, Peer-reviewed, English language, Publiceringsår 2014-2019  

 

Det genererade 174 sökträffar (Bilaga 1). 

 

5.2.3 Pubmed 

Ämnesord som valdes i Pubmed: Nurses, Palliative Care, Terminal Care, Emotions, Narration 

och Perception. 

Fritextord: Nurse Attitudes. Experience*, “End of life care”  

Begränsningar: NOT child, Humans, English language, Publiceringsår 2014-2019  

 

Det genererade 339 sökträffar (Bilaga 1). 

 

5.3 Urval 

5.3.1 Urvalsprocess 

Sammanlagt lästes 786 titlar i de tre utvalda databaserna tillsammans av båda författarna. 116 

artiklar valdes ut för abstractläsning som fördelades jämt mellan författarna. Läsningen 

skedde i samma rum och diskussioner hölls när tveksamheter uppstod om abstractet svarade 

på syftet. Från abstractläsningen motsvarade 47 artiklar inklusionskriteriet som skulle vara 

inriktat på sjuksköterskans upplevelser av palliativ vård samt exlusionskriterierna som var: Ej 

specialiserad palliativ avdelning eller hospice, ej barn samt övrig vårdpersonal utöver 
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sjuksköterskor. 47 artiklar lästes således i fulltext. Från fulltextläsningen valdes 18 artiklar 

som svarade mot syftet.  

 

5.3.2 Granskning 

De artiklar som lästes till fullo och fortfarande var relevanta för studien genomgick en 

kvalitetsgranskning tillsammans av båda författarna. SBU:s mall för kvalitetsgranskning av 

studier med kvalitativ forskningsmetodik användes (Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU], 2019). Artiklarna granskades utifrån syfte, urval, datainsamling, 

analys och resultat. SBU:s mall innehöll 21 stycken frågeställningar som kunde besvaras “ja”, 

“nej” eller “oklart”. Varje frågeställning som besvarades med ett ja fick 1 poäng, nej eller 

oklart generade 0 poäng. Kvaliteten på artiklarna utifrån poängsystemet bedömdes: låg kvalité 

12-14 poäng, medel kvalité 15-17 poäng och hög kvalité 18-21 poäng. Artiklar under 12 

poäng exkluderades i studien (Mårtensson & Fridlund, 2017). Etiskt resonemang föll under 

kategorin urval i granskningsmallen men inkluderade inte forskningsetisk prövning. Detta 

kontrollerades därför av studiens författare och lades till separat i granskningsmallen. Efter 

kvalitetsgranskning bestod 12 artiklar som valdes ut till studien.    

 

5.4 Dataanalys 

För att producera ett resultat från de vetenskapliga artiklarna som valts ut användes integrerad 

analys som är en metod för att sammanställa resultat (Kristensson, 2014). Det innebar att 

artiklarna skrevs ut på papper och stycken som var relevanta mot syftet markerades för att 

underlätta överskådligheten (Henricsson & Billhult, 2017). Första steget i analysen innebar en 

genomläsning av artiklarna för att identifiera likheter och skillnader i de olika markerade 

resultaten. Båda författarna läste igenom samtliga artiklar och diskuterade eventuella 

skillnader i tolkningen av resultatet för att få en samstämmig syn. Steg två i analysen innebar 

att organisera resultatet till olika kategorier. Det gjordes efter diskussioner mellan författarna 

om innehållet i artiklarna angående dess likheter och skillnader och vad som författarna 

tolkade som gemensamma nämnare. Kategorier skapades och därefter underkategorier. 

Artiklarna ställdes upp i en matris där kategorierna och underkategorierna fanns 

representerade. Det möjliggjorde en överskådlig bild av materialet och tillät även att vissa 

justeringar gjordes, då författarna såg samband mellan underkategorier som tidigare inte 

framkommit. Utifrån artiklarna och med stöd av matrisen sammanställdes sedan resultatet i de 

olika kategorierna. Här gjordes ytterligare justeringar av underkategorierna då ett tydligare 

samband mellan några underkategorier visade sig och de slogs samman till en underkategori.  

 

5.5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna till studien önskar klargöra att förförståelsen utifrån deras samlade erfarenheter av 

palliativ vård utanför specialiserade avdelningar tenderade åt en negativ syn. Författarnas 

insikt om deras förförståelse gav en möjlighet att medvetet lägga förförståelsen åt sidan och 

inte låta den styra resultatet. Författarna har således varit ärliga i presentationen av resultatet. 

Det innebar att presentera det som framkom i resultatet ovillkorligt oavsett vilken karaktär 

resultatet hade, och inte förvränga eller försköna någon del. I forskningsprocessen har 

författarna lutat sig mot Helsingsforsdeklarationen (World Medical Association [WMA], 

2018) som är specifikt inriktad mot medicinsk forskning som innefattar människor. Den 

klargör bland annat deltagarnas rätt till information, rätt till självbestämmande, att hänsyn tas 

för att minimera risken för skada, och att forskningsprojekt ska följa lagstiftning, vara tydligt 

beskriven och genomgå en etikprövning av oberoende kommitté (Kristensson, 2014). 

Artiklarna som valdes till studien har således granskats och genomgått etisk prövning. 
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6. Resultat. 

Resultatet bestod av tolv stycken artiklar som publicerades mellan 2014-2019. Studierna har 

utförts i Sydafrika, USA, Hongkong, Storbritannien, Brasilien, Sverige, Israel, Australien, 

Taiwan, Kanada och Sydkorea. Dataanalysen genererade fem huvudkategorier: Närstående, 

Symtomlindring, Kommunikation, Emotionella upplevelser och Förutsättningar för 

sjuksköterskans arbete. Ur de fem huvudkategorierna uppstod elva underkategorier (Tabell 1).  

 
Tabell 1. Huvudkategorier 

     

Kategorier Närstående Symtomlindring Kommunikation Emotionella 

upplevelser 

Förutsättningar 

för 

sjuksköterskans 

arbete 

Andersson et al., (2016). X X X X X 

Arbour et al., (2014). X X X X X 

Broom et al., (2015). X X X X X 

Decker et al., (2015).  X X X X 

Endacott et al., (2016). X X  X X 

Jang et al., (2019). X X X X X 

Kisorio et al., (2016).  X X X X X 

Liu et al., (2017). X  X X X 

McCaughan et al., (2019).  X X X X 

Nascimento et al., (2018).  X X X X 

Stokes et al., (2019).  X X X X X 

Tse et al., (2016). X X X X X 

 

 

6.1 Kategori 1: Närstående 

 

6.1.1 Upplevelse av olika synpunkter mellan sjuksköterska och närstående. 

Det framgick att det inte var ovanligt att närstående och sjuksköterskor var av olika åsikter 

gällande interventioner. Exempelvis medicinering, näringsintag och förlängande av livet 

(Broom et al., 2015; Liu & Chiang, 2017; Tse, Hung, & Pang, 2016). Sjuksköterskorna 

upplevde det som jobbigt och ledsamt att hantera de uppkomna situationerna. Samtidigt fanns 

det en förståelse för närståendes agerande i en stressfull situation (Kisorio & Langley, 2016; 

Tse et al., 2016).  
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6.1.2 Stöd 

Att tillgodose närstående både i tid och rum var något som framhävdes som meningsfullt för 

sjuksköterskorna. Det kunde exempelvis handla om att se till att närstående hade tillgång till 

patienten 24 timmar om dygnet och att patienten blev tilldelad ett större rum där det fanns 

utrymme för de närstående att vistas i (Arbour & Wiegand, 2014; Jang, Park, Kim, & Chang, 

2019; Kisorio & Langley, 2016; Stokes, Vanderspank-Wright, Fothergill Bourbonnais, & 

Wright, 2019; Tse et al., 2016). Att tillgodose patient och närstående med ett tillräckligt stort 

rum kunde även tillåta dem att utöva sina religioner, till exempel buddhistiska ritualer. Det 

upplevdes som en viktig del av arbetet i att stödja närstående vilket gav sjuksköterskan en 

känsla av tillfredställelse då de gjort något extra för patienten och dess närstående (Kisorio & 

Langley, 2016; Tse et al., 2016). En del närstående uttryckte dock en ovilja att vara 

närvarande och då upplevdes det viktigt att även respektera och stödja deras beslut (Endacott 

et al., 2016). 

 

Genom att demonstrera omtanke gentemot patienten inför närstående upplevde 

sjuksköterskorna att de tillhandahållit även ett stöd för närstående, då de närstående uttryckte 

tacksamhet för omhändertagandet av deras anhöriga (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 

2016; Endacott et al., 2016; Stokes et al., 2019; Tse et al., 2016). Att fråga och låta närstående 

vara delaktiga i omvårdnadsåtgärder så som munvård och hygienskötsel ansågs som viktigt 

för sjuksköterskan och som en möjlighet för närstående att visa omtanke gentemot den 

anhörige (Endacott et al., 2016; Tse et al., 2016). 

 

6.1.3 Skapa relation. 

Det ansågs fundamentalt att snabbt kunna skapa en relation till de närstående då 

sjuksköterskorna upplevde att det underlättade arbetet men även att det föll sig naturligt när 

patienten spenderat en lång tid på avdelningen (Arbour & Wiegand, 2014; Endacott et al., 

2016; Liu & Chiang, 2017; Stokes et al., 2019). Svårigheter att skapa relationer kunde uppstå 

när sjuksköterskan upplevde en brist på tid eller en oenighet med familjen (Stokes et al., 

2019). 

 

6.2 Kategori 2: Symtomlindring 

 

6.2.1 Minska lidande. 

Att säkerställa att patienten inte lider och är bekväm från början till slut upplevdes som en 

grundläggande del i den palliativa vården. Det innebar också ett tankesätt att fortsätta ge god 

omvårdnad på samma sätt som om det var en del i kurativ behandling (Arbour & Wiegand, 

2014; Decker, Lee, & Morphet, 2015; Endacott et al., 2016; Kisorio & Langley, 2016; 

McCaughan et al., 2019; Nascimento de Morais et al., 2018; Stokes et al., 2019). Det kunde 

även uttryckas som ett sätt där sjuksköterskan upplevde att patientens värdighet bevarades 

(Arbour & Wiegand, 2014; Broom et al., 2015; Jang et al., 2019). Det fanns en medvetenhet 

om betydelsen av psykosocial omvårdnad som en del i den totala omsorgen av patienten 

(Andersson et al., 2016; Broom et al., 2015; Nascimento de Morais et al., 2018; Tse et al., 

2016).  

 

6.2.2 Vara närvarande 

Genom att som sjuksköterska vara närvarande hos patienten, upplevdes det i sig som en 

lindrande åtgärd (Broom et al., 2015; Jang et al., 2019; Stokes et al., 2019). Att vara 
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uppmärksam på patientens smärtproblematik och att som sjuksköterska reagera med 

tillräckliga insatser upplevdes som centralt för vårdandet (Andersson et al., 2016; Arbour & 

Wiegand, 2014; Decker et al., 2015; Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016; McCaughan 

et al., 2019; Nascimento de Morais et al., 2018; Stokes et al., 2019; Tse et al., 2016). 

 

6.3 Kategori 3: Kommunikation 

 

6.3.1 Kommunikation med närstående. 

God kommunikation med närstående upplevdes som en förutsättning för vårdandet av 

patienten (Andersson et al., 2016; Arbour & Wiegand, 2014; Tse et al., 2016). Även som ett 

verktyg för att lära känna patienten bättre och förstå dennes önskningar (Stokes et al., 2019). 

Information sågs som en vital del av kommunikationen med närstående, dels som en 

förberedelse inför patients bortgång (Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016), men även i 

utbildningssyfte om det palliativa förloppet (Arbour & Wiegand, 2014; Broom et al., 2015; 

Tse et al., 2016).  

 

Utmaningar som upplevdes i kommunikationen var när det var svårt att nå fram till de 

närstående och de endast hörde vad de ville höra och accepterade ej beskeden de mottog 

(Kisorio & Langley, 2016; McCaughan et al., 2019; Nascimento de Morais et al., 2018). Det 

ansågs vara särskilt ansträngande i de samtal som berörde nära förestående död (Broom et al., 

2015; Decker et al., 2015; Liu & Chiang, 2017). Att som sjuksköterska ständigt få hantera de 

närståendes frågor upplevdes som påfrestande och tidskrävande (Tse et al., 2016). 

 

6.3.2 Patientens röst 

Att kommunicera med patienten i ett stödjande syfte med tryggande och varm kommunikation 

upplevdes viktigt för att patient skulle känna sig omhändertagen (Broom et al., 2015; Jang et 

al., 2019). Sjuksköterskan såg det också som sitt ansvar att ta reda på vad patienten kände 

samt vad deras egentliga önskemål var (Broom et al., 2015; Stokes et al., 2019). Det uppstod 

svårigheter i form av osäkerhet i det stödjande arbetet när önskemålen inte framkom hos 

patienten (Decker et al., 2015; McCaughan et al., 2019). När samtal relaterat till döden 

uppstod mellan patienten och sjuksköterskan upplevde sjuksköterskan att det var 

ansträngande och svårt att hantera samtalen. Det fanns en ovisshet kring ordvalen och vad 

som kunde sägas och inte sägas (Broom et al., 2015; Jang et al., 2019; Liu & Chiang, 2017).  

Att agera som en brygga mellan patienten och vårdens ställningstaganden upplevdes vara en 

del av rollen som sjuksköterska. Det innebar dels att agera som advokat för patientens 

önskemål och behov, samt förklara och förtydliga informationen från till exempel doktorerna 

(Arbour & Wiegand, 2014; Broom et al., 2015; McCaughan et al., 2019). I vissa hänseenden 

framkom även detta förhållande gentemot närstående, när de upplevdes gå emot patientens 

önskningar och sjuksköterskan kände det nödvändigt att agera för patientens välmående 

(Arbour & Wiegand, 2014; Liu & Chiang, 2017; McCaughan et al., 2019; Stokes et al., 2019; 

Tse et al., 2016). Även i syftet att stödja närstående och patient genom att uppmuntra 

ömsesidig kommunikation dem emellan (Kisorio & Langley, 2016).  

 

6.4 Kategori 4: Emotionella upplevelser 

6.4.1 Emotionella utmaningar  

Att vårda patienter med palliativa behov upplevdes stundtals som emotionellt dränerande 

(Andersson et al., 2016; Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016). Det upplevdes tärande 
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att bevittna patientens och de närståendes lidande (Decker et al., 2015; Liu & Chiang, 2017; 

Nascimento de Morais et al., 2018). När patient och närstående spenderat en längre tid på 

avdelningen skapades en relation och sjuksköterskan upplevde att ett emotionellt band skapats 

(Broom et al., 2015; Endacott et al., 2016; Kisorio & Langley, 2016; Liu & Chiang, 2017; 

Nascimento de Morais et al., 2018). I vissa fall ledde detta till en känsla av förlust och sorg 

när patienten gått bort (Liu & Chiang, 2017; Nascimento de Morais et al., 2018). En 

upplevelse av att vara oförberedd på ett känslomässigt plan beskrevs som en orsak till detta 

(Nascimento de Morais et al., 2018). Även en känsla av maktlöshet uppstod när 

sjuksköterskorna inte kände att de kunde ge patienten en tillfredställande död (Andersson et 

al., 2016; Decker et al., 2015; Nascimento de Morais et al., 2018). Det uttrycktes även att brist 

på möjligheten att hantera sina känslor ledde till en ackumulation som till slut blev 

överväldigande (Liu & Chiang, 2017). I några studier upplevdes den emotionella aspekten av 

arbetet inte ha någon påverkan på sjuksköterskan (Kisorio & Langley, 2016; Nascimento de 

Morais et al., 2018). 

 

6.4.2 Emotionell support  

En brist på formell emotionell support upplevdes saknas (Broom et al., 2015; Endacott et al., 

2016; Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016). Det upplevdes även att det inte fanns tid 

för att hantera de uppkomna känslorna (Endacott et al., 2016; Liu & Chiang, 2017). I motsats 

till detta beskrevs även upplevelsen av sjuksköterskor att det fanns formell support och att det 

var lättillgängligt (Stokes et al., 2019). En del sjuksköterskor upplevde en trygghet i deras 

religion och dess syn på döden eller använde meditation som ett sätt att finna frid (Jang et al., 

2019; Nascimento de Morais et al., 2018; Stokes et al., 2019). 

 

6.4.3 Sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård som berikande  

Att arbeta med palliativ vård upplevdes tillfredställande när sjuksköterskorna kände att de 

gjort en skillnad för patient och närstående och det upplevdes som ett privilegium att få 

möjligheten att ge vård i livets slutskede (Andersson et al., 2016; Arbour & Wiegand, 2014; 

Broom et al., 2015; Liu & Chiang, 2017; McCaughan et al., 2019; Stokes et al., 2019). Det 

uppgavs även att det gett sjuksköterskorna en upplevelse av ökad livserfarenhet att jobba med 

palliativ vård, som lett till ett reflekterande över livet (Andersson et al., 2016; Liu & Chiang, 

2017; Tse et al., 2016). De närståendes tacksamhet som visades efter avslutad vård på 

avdelningen upplevdes som motiverande för det fortsatta arbetet (Endacott et al., 2016; Tse et 

al., 2016). 

 

6.5 Kategori 5: Förutsättningar för sjuksköterskans arbete 

6.5.1 Teamarbete 

Sjuksköterskan upplevde frustration när läkarna fokuserade på kurativa patienter och höll ett 

kurativt förhållningssätt mot de patienter som hade palliativa behov. Det minskade 

sjuksköterskornas möjlighet att kunna ge adekvat palliativ vård till patienterna och 

sjuksköterskorna upplevde att deras kompetenser om palliativ vård förbisågs (Andersson et 

al., 2016; Arbour & Wiegand, 2014; Endacott et al., 2016; McCaughan et al., 2019; Tse et al., 

2016). När beslut om vårdinsatser relaterat till den palliativa vården togs kände sig 

sjuksköterskorna ej delaktiga i beslutsfattandet trots att de upplevde att de spenderat mer tid 

med patienten och därför hade en större kännedom om patienten (Broom et al., 2015; 

Endacott et al., 2016; Kisorio & Langley, 2016; Stokes et al., 2019). Ett omvänt förhållande 

beskrevs även, där teamarbetet fungerade väl och medlemmarna i teamet upplevde varandra 

som resurser (Andersson et al., 2016; Stokes et al., 2019).  
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6.5.2 Kompetens 

Det upplevdes en brist på kunskap av palliativ vård, både formell och erfarenhetsmässig 

(Andersson et al., 2016; Arbour & Wiegand, 2014; Broom et al., 2015; Jang et al., 2019; 

Kisorio & Langley, 2016; Tse et al., 2016). Det kunde leda till frustration i arbetet då 

vägledning upplevdes saknas (Andersson et al., 2016). Det fanns även en upplevd önskan från 

sjuksköterskan om behovet av ytterligare utbildning för att klara av de utmaningar som 

palliativ vård ställde (Broom et al., 2015; Jang et al., 2019). Från en hematologisk avdelning 

uttrycktes det motsatta, att sjuksköterskorna upplevde tillräcklig kompetens att hantera de 

flesta symtom inklusive den emotionella supporten till patient och närstående (McCaughan et 

al., 2019). 

 

Det upplevdes även kompetensutvecklande att arbeta med palliativ vård då sjuksköterskorna 

ansåg att de tillförskaffade sig nya kunskaper och erfarenheter, exempelvis i form av en bättre 

kommunikation mot patient och närstående men även i den känslomässiga supporten 

gentemot dessa (Andersson et al., 2016; Liu & Chiang, 2017; Nascimento de Morais et al., 

2018; Tse et al., 2016). 

 

6.6 Resultatsammanfattning  
 

Sjuksköterskor upplevde palliativ vård som komplex med många olika aspekter att ta i 

beaktning. Det upplevdes viktigt att med god kommunikation kunna skapa relationer och 

möjliggöra tillgänglighet för patient och närstående för att underlätta deras behov. För att 

bevara patientens värdighet och minska lidandet upplevde sjuksköterskan att det var av stor 

vikt att göra det bekvämt för patienten genom att uppmärksamma fysiska och psykiska 

symtom och agera därefter. Sjuksköterskan upplevde att samtal relaterade till döden var 

ansträngande men även viktig då sjuksköterskan har ett ansvar för patientens behov och 

önskemål. Vården kunde både upplevas som givande men även utmanande för 

sjuksköterskan. En förutsättning för att kunna bidra med en god vård var ett gott teamarbete 

vilket kunde vara bristfälligt då det upplevdes finnas en viss hierarki mellan läkare och 

sjuksköterskan. Att kunna hantera och bearbeta de känslor som kunde uppstå inom palliativ 

vård upplevdes bristfälligt och ytterligare stöd och utbildning uttrycktes som nödvändig.  

 

 

7. Diskussion 
 

7.1 Metoddiskussion 
 

7.1.1 Design 

 

Studien som utfördes var en litteraturstudie som skulle svara på syftet att beskriva 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter på sjukhus. Författarna utgick från 

en induktiv ansats då ambitionen var att förutsättningslöst försöka beskriva fenomenet utan 

antaganden om hur fenomenet förelåg. Den kunskap som uppkommit efter analys av resultatet 

ställdes senare mot ett teoretiskt begrepp (Henricson, 2017).  

 

7.1.2 Sökstrategi  
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Sökningen gjordes i tre databaser för att öka chansen att finna relevanta artiklar och på så sätt 

öka studiens trovärdighet (Henricsson, 2017). Majoriteten av artiklar valdes från databasen 

Cinahl som var den sökning som gjordes först. Ett mindre antal artiklar valdes från de övriga 

databaserna som ett resultat av flertalet förekommande dubbletter. Ingen särskiljning gjordes 

avseende palliativ vård och palliativ vård i livets slutskede då gränsdragningen är en 

svårnavigerad process och påverkar inte syftet med studien. När författarna identifierade de 

sökord som skulle svara på syftet gjordes det först på svenska och sedan översattes dem till 

engelska genom att använda svenska meshtermer. Termerna hospice care, palliative care samt 

terminal care används ibland ombytligt i forskningen (Abu-Ghori, Bodrick, Hussain, & 

Rassool, 2016). Författarna valde att utesluta hospice care i sökningen då det syftar till vård 

utanför sjukhuset. Det är tänkbart att det påverkade sökningen i den bemärkelsen att vissa 

resultat som skulle kunna varit relevanta för studien inte inkluderades. 

Engelskan är ett bredare språk än svenskan och rymmer fler synonymer till ord och därför 

fördes diskussioner om vilka specifika synonymer som skulle svara på syftets tyngdpunkt som 

var upplevelser. Det ledde till att sökningarna blev bredare med en högre sensitivitet för att 

täcka in de tänkbara artiklar som skulle svara på syftet. Specificiteten blev således även 

mindre då det ledde till ett antal irrelevanta artiklar. (Rosén, 2017). I de testsökningar som 

inledningsvis gjordes, upplevdes det dock att det var nödvändigt då mindre sensitivitet samt 

högre specificitet utelämnade relevanta artiklar. I första hand har ämnesord använts som 

sedan kombinerats med fritextsökning för att finna artiklar som inte varit indexerade under 

ämnesord (Henricson, 2017). 

 

7.1.3 Urval 

 

I sökningen exkluderades inte kvantitativa studier men samtliga artiklar som valdes till 

resultatet var kvalitativa intervjustudier. Kvantitativa studier kan även svara på upplevelser, 

dock så ansågs det att de kvantitativa studier som granskades inte beskrev upplevelsen 

tillräckligt när det gällde deltagarnas erfarenheter, åsikter och känslor. Att just studera 

upplevelser genom intervjustudier anses vara en lämplig metod för att skapa förståelse och 

insikt om fenomenet (Henricson & Billhult, 2017; SBU, 2017).  

Ett tidigt val gjordes att exkludera barn från studien då författarna ansåg att det är stor skillnad 

att vårda barn och vuxna inom palliativ vård, då barn i större utsträckning vårdas på 

specialiserade barnavdelningar. 

 

Kvalitetsgranskningen utgick från SBU:s mall för kvalitativ forskning där 

kvalitetsbedömningen utgick från låg, medel och hög kvalitet (SBU, 2019). De artiklar som 

inkluderades till resultat var samtliga bedömda som medelkvalitet. Kvalitetsgranskningen 

utgick från en modell där hög kvalité bedömdes vara minst 18 poäng av 21 möjliga eftersom 

författarna ansåg att vid kraven att benämna en studie som av hög kvalité bör nivån också 

vara hög. Det innebär inte att de inkluderade studierna var av en undermålig kvalité utan 

snarare som ett resultat av en kritisk granskning. En diskussion fördes mellan författarna när 

olika åsikter uppstod kring värderingen av studierna för att nå en samsyn över vad kvalité 

innebar. Sammantaget rådde en samstämmighet bland författarna till studien.    

 

Av sammanlagt tolv artiklar redovisade åtta stycken könsfördelningen mellan deltagarna. 

Antal kvinnor var 94 stycken och antal män var 15 stycken. Antalet kvinnor som arbetar som 

sjuksköterskor i länderna som berörs i studien varierar mellan 79-86 % (WHO, 2019). Det går 

därför att anta att om de övriga fyra studierna också redovisat detta skulle fördelningen bli 

likvärdig. I en litteraturstudie är det eftersträvande att ha variation i de berättelser som 

framkommer oavsett om ett avsiktligt urval gjorts (Henricson & Billhult, 2017). Studiens 
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författare menar att det kan vara problematiskt att åstadkomma en jämn fördelning mellan 

könen i studier som bedrivs i ett kvinnodominerat yrke som samtidigt har ett avsiktligt urval 

riktat mot de som upplevt det undersökta fenomenet. Det går inte att frångå möjligheten att 

utfallet av resultatet eventuellt skulle ha blivit annorlunda om fördelningen varit jämn mellan 

könen. 

 

Examensarbetets struktur, tidsram och omfattning begränsande antalet artiklar som 

inkluderades till resultatet. Slutsatser som dras från resultatet blir således inte överförbara i 

samma grad som en mer omfattande studie. Även om författarna ansåg att syftet med studien 

uppfyllts går det inte heller att bortse från att resultatet kunde ha blivit annorlunda i en större 

studie och ingen slutsats om datamättnad kan därför dras av denna studie. 

 

7.1.4 Dataanalys 

 

Inför studien diskuterades den egna förförståelsen kring palliativ vård. Intresset för studien 

väcktes ur en negativ syn på den palliativa vård som författarna kommit i kontakt med. Det 

går inte att utesluta att denna syn kan ha påverkat dataanalysen. Steg för att försöka begränsa 

påverkan togs dock i form av en medvetenhet och en klargörande diskussion för att undvika 

att tolka resultatet utifrån tidigare erfarenheter.  

 

Studierna som valdes ut hade sitt ursprung i flertalet olika länder med olika sjukvårdssystem 

och utformning vilket kan problematisera att överföra resultatet till en annan kontext då 

förutsättningarna kan se olika ut för sjuksköterskor i olika länder. Även om författarna fann 

likheter mellan upplevelserna hos sjuksköterskor i olika länder fanns det även skillnader som 

skulle kunna grunda sig i kulturella, religiösa och även strukturella skillnader.   

 

Författarna till studien läste båda samtliga artiklar som redovisades i resultatet och 

diskuterade hur respektive författare hade tolkat resultatet innan det började kategoriseras 

vilket bidrog till en högre trovärdighet då delar av resultatet inte tolkats av endast en person. 

Kommunikation med närstående valdes till kategorin kommunikation istället för kategorin 

närstående då författarna ansåg att kategorin i sig var omfattande och framstod som en egen 

kategori. Motsatt förhållande diskuterades även.  

 

7.1.5 Etisk diskussion 

 

Studien utgick från Helsingforsdeklarationen (WMA, 2018) samt de fyra etiska principerna. 

Det betydde att författarna ej inkluderade studier som inte genomgått etisk prövning eller 

deklarerat etiska ställningstaganden. En artikel som valdes till resultatet saknade beskrivning 

av etisk prövning och etiska ställningstaganden men uppfyllde tillräckligt många kriterier i 

kvalitetsgranskningen samt svarade på studiens syfte. Artikeln upplevdes värdefull för 

studiens resultat och därför inkluderades den (Nascimento de Morais et al, 2018). Därför 

efterforskade författarna vilka etiska krav som ställdes för publicering i tidskriften där artikeln 

publicerats (Mårtensson & Fridlund, 2017). Tidskriften krävde att studier som publiceras 

måste redovisa både etiska ställningstaganden samt genomgå en etisk prövning av en 

etikkommitté. Saknas etiska ställningstaganden och bevis om etisk prövning i artikeln ska 

detta skickas in separat på tidskriftens begäran i granskningsprocessen (Elsevier, 2017).  

 

Att genomföra studier där sjuksköterskan berättar om sina upplevelser, tankar och känslor i 

relation till döden kan vara emotionellt ansträngande eftersom det behandlar ett känsloladdat 

ämne. Även om denna studie inte direkt kommit i kontakt med deltagarna så bör hänsyn tas 
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eftersom deras redogörelser används indirekt och samma ansvar på ett etiskt förhållningssätt 

bör därför gälla. Av den anledningen har författarna till den här studien ett ansvar att medvetet 

och med eftertanke återge redogörelserna på ett så korrekt och ärligt sätt som möjligt. 

 
7.2 Resultatdiskussion 

 
7.2.1 God död 

 

För att sjuksköterskan ska kunna uppnå en god död för patienten bör det centrala utifrån det 

teoretiska begreppet vara att arbeta personcentrerat, minska lidandet, och skapa en känsla av 

kontroll för patienten. Det innebär även att skapa relation till patient och närstående genom en 

god kommunikation.  

 

Omvårdnad som är sjuksköterskans huvudområde är både ett teoretiskt ämne och ett praktiskt 

arbete. Det innebär att tillgodose grundläggande mänskliga och personliga behov men även se 

till individens och närståendes egna resurser för att bibehålla eller återfå hälsa samt tillgodose 

behov av vård i livets slutskede (Jakobsson Ung & Lützén, 2014). Målsättningen är också att 

balansera maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att både patient och närstående känner 

trygghet, upplever respekt och känner sig delaktiga. Sjuksköterskan besitter både kunskap och 

befogenheter och i ett maktförhållande hamnar patienten i beroendeställning. Därför är det 

också viktigt att beakta patientens värdighet, integritet och autonomi. Om sårbarhet, integritet, 

värdighet och självbestämmande respekteras ges en möjlighet till patienter och närstående att 

uppleva hopp och mening vilket kan bidra till ett minskat lidande (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016). Omvårdnad sammanfaller delvis med medicinsk vård och ett 

beaktande av såväl psykiska, sociala, religiösa och kulturella aspekter och sammanslaget ger 

det sjuksköterskan en förutsättning för att hindra lidande och skapa en förutsättning för en 

fridfull död (Jakobsson Ung & Lützén, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2014). 

Sjuksköterskan utgår från 6 stycken kärnkompetenser som innefattar: personcentrerad vård, 

teamarbete, evidensbaserad vård, förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och 

informatik samt ledarskap och pedagogiska insatser i arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Utifrån de kompentenser och förhållningssätt som omvårdnad innebär borde rimligen 

sjuksköterskan ha grundförutsättningarna att kunna skapa en god död för patienten och dess 

närstående. 

 

Studiens resultat visade även på upplevelser som kan styrka bilden av sjuksköterskans 

möjlighet att utifrån omvårdnadskunskap och kompetenser kunna ge patienten och närstående 

en god död. I resultatet framkom det att sjuksköterskan upplevde att det fanns ett behov av att 

tillgodose patient och närstående i både tid och rum och på så sätt skapa tillgänglighet för 

deras sociala och religiösa behov (Arbour & Wiegand, 2014; Jang et al., 2019; Kisorio & 

Langley, 2016; Stokes et al., 2019). Att demonstrera omtanke genom omvårdnadshandlingar 

såsom munvård visade även närstående och patient att de blev omhändertagna och närstående 

bjöds även in till deltagande i omvårdnaden som ett led i att beakta deras egna resurser 

(Andersson et al., 2016; Endacott et al., 2016; Stokes et al., 2019; Tse et al., 2016). Att 

fortsätta ge en god omvårdnad ansågs grundläggande i den palliativa vården för att säkerställa 

att patienten bevarade sin värdighet och uppnådde så god livskvalitet som möjligt (Arbour & 

Wiegand, 2014; Broom et al., 2015; Decker et al., 2015; Endacott et al., 2016; Jang et al., 

2019; Kisorio & Langley, 2016; McCaughan et al., 2019; Nascimento de Morais et al., 2018).  

Det fanns även en medvetenhet om att uppmärksamma lidande och smärtproblematik och att 

genom som sjuksköterska vara närvarande för att minska lidandet hos patienten. De skapade 
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på så sätt en trygghetskänsla och besvarade patientens sociala behov (Andersson et al., 2016; 

Arbour & Wiegand, 2014; Decker et al., 2015; Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016; 

McCaughan et al., 2019; Nascimento de Morais et al., 2018). 

 

Sjuksköterskorna i studien förstod även vikten av att snabbt skapa relationer genom en god 

kommunikation med patient och närstående som möjliggjorde ett informationsbyte och 

dessutom kunde förberedda patienten på livets slut (Arbour & Wiegand, 2014; Endacott et al., 

2016; Liu & Chiang, 2017). Att kommunicera med en trygg och varm kommunikation för att 

patienten skulle känna sig omhändertagen upplevdes som viktigt för sjuksköterskorna. Att 

dessutom bevara patientens autonomi genom att tala för patientens önskemål upplevdes av 

sjuksköterskorna som deras ansvar (Broom et al., 2015; Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 

2016; Stokes et al., 2019). 

 

Trots att sjuksköterskan borde fått förutsättningar för att bedriva omvårdnad påvisade 

resultatet även svårigheter att uppnå en god död för patienten och närstående. Det fanns en 

osäkerhet i kommunikationen med patienter i behov av palliativ vård som manifesterades i 

form av svårigheter kring diskussioner som relaterade till döden (Broom et al., 2015; Jang et 

al., 2019; Liu & Chiang, 2017). Det är möjligt att osäkerheten grundar sig i en ovana att föra 

diskussioner av denna typ samt att utgångspunkten på avdelningarna utanför den 

specialiserade palliativa vården till stor del riktar sig mot ett kurativt förhållningssätt. Om 

kommunikation med patient och närstående då istället blev en envägskommunikation istället 

för en interaktiv dialog så riskerade sjuksköterskan att missa chansen till kommunikation i 

terapeutiskt syfte (Ganz, 2019). Patient och närstående ska ses som en enhet i omvårdnaden 

men resultatet visade på svårigheter att skapa relation, nå fram med information och uppnå en 

samstämmig syn på vården med närstående (Arbour & Wiegand, 2014; Broom et al., 2015; 

Endacott et al., 2016; Kisorio & Langley, 2016; Liu & Chiang, 2017; McCaughan et al., 

2019; Nascimento de Morais et al., 2018; Tse et al., 2016). Det kunde skapa hinder i 

möjligheten för sjuksköterskan att minska lidandet då det påverkade patientens möjlighet till 

kontroll och acceptans av situationen. Bristande kommunikation mellan sjuksköterskan och 

närstående kunde också bidra till en ökad belastning för patienten. Beslutsfattandet kring 

vården runt patienten kunde upplevas hierarkisk mellan läkare och sjuksköterska vilket kunde 

leda till att patientens autonomi begränsades då sjuksköterskan inte kunde förmedla patientens 

behov och önskemål (Broom et al., 2015; Endacott et al., 2016; Kisorio & Langley, 2016; 

Stokes et al., 2019).  

 

Ett hinder som påverkade samtliga aspekter av den palliativa vården var när det upplevdes 

som att patienter med palliativa behov nedprioriterades på grund av tid- och resursbrist. 

Speciellt när arbetsbördan med övriga patienter på avdelningen var högre (Andersson et al., 

2016; Arbour & Wiegand, 2014; Kisorio & Langley, 2016; McCaughan et al., 2019; Tse et 

al., 2016). Sammantaget går det att finna förutsättningar för att skapa en god död på 

avdelningar utanför specialiserade palliativa avdelningar men eftersom dessa inte är 

utformade i syftet att bedriva palliativ vård kan svårigheter uppstå i form av organisatoriska, 

kompetens- och relationsrelaterade hinder. Dessutom bör avgörandet om en god död falla på 

patienten och inte enbart diskuteras utifrån sjuksköterskans uppfattning om det palliativa 

förloppet.    

 

 

7.2.2 Genus 
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Genusperspektivet berördes inte i de studier som valdes till resultatet och kvinnliga 

sjuksköterskor var överrepresenterade i studierna. Endast 16% av deltagarna i de studier som 

redovisat könsfördelning var män. Det finns en föreställning om att den maskulina normen 

förhindrar uttryckandet av känslor och att män hade en tendens att inte visa känslighet i 

kontexten kring döden (Cecil, McCaughan, & Parahoo, 2009). Även om män kan ha 

svårigheter att överkomma den maskulina normen så tenderade manliga sjuksköterskor kunna 

bryta den barriären lättare, kanske som en konsekvens av sjuksköterskans arbete och när 

fokus hamnade på vårdandet av döende patienter (Wu, Oliffe, Bungay, & Johnson, 2015). 

Skillnader i upplevelser av palliativ vård kanske därför inte påverkas märkbart om 

könsfördelningen varit jämn. De män som söker sig till sjuksköterskeyrket kan ha en större 

kontakt med känslorna och dessutom i yrkesutövningen utsätts för situationer där de utvecklar 

förmågan att bättre reflektera kring de upplevda känslorna.  

 

7.2.3 Etik 

 

I de situationer sjuksköterskan upplevde att läkaren var mer fokuserad på kurativ vård snarare 

än palliativ vård kunde moralisk ångest uppstå hos sjuksköterskan. Även när sjuksköterskan 

upplevde att de närstående gick emot patientens önskan (White & Meeker, 2019). 

Moralisk ångest skiljer sig från ett moraliskt dilemma där den rätta etiska vägen genom ett 

problem är oklar. Sjuksköterskan som upplevde moralisk ångest hade en uppfattning om vad 

som var det etiskt korrekta tillvägagångssättet i en situation, men var förhindrad att agera 

vilket ledde till en känsla av integritetsförlust (Altaker, Howie-Esquivel, & Cataldo, 2018; 

White & Meeker, 2019). När olika åsikter mellan sjuksköterskan, läkaren eller närstående 

uppstod kunde sjuksköterskan känna en rädsla att de gjorde skada genom att förlänga livet på 

patienten (Koesel & Link, 2014; White & Meeker, 2019). En möjlig förklaring till varför 

situationer som framkallade moralisk ångest hos sjuksköterskan uppstod, kunde vara läkarens 

bristande uppfattning av vad målen med palliativ vård var (Altaker, Howie-Esquivel, & 

Cataldo, 2018). Andra tänkbara förklaringar var en brist i kommunikationen mellan dessa 

parter samt närstående. De olika etiska principer som existerar inom vården kunde ibland 

ställas mot varandra och en osäkerhet i vad som var etiskt korrekt kunde uppstå. Exempelvis 

kunde patientens autonomi hamna i konflikt med vårdens mål att inte göra skada. Trots 

sjuksköterskans medvetenhet om den etiska diskursen för att kunna skapa en god död för 

patienten var det dock inte sjuksköterskans eller läkarens etiska principer som skulle väga 

tyngst, utan det var utifrån patientens personliga kontext och önskemål som de etiska 

principerna måste utgå ifrån (Hold, 2017; Koesel & Link, 2014). 

 

7.2.4 Hållbar utveckling 

 

Även om vårdandet av palliativa patienter kan vara givande och ge ökad livserfarenhet så 

kunde det vara en källa till utbrändhet (Zheng, Lee, & Bloomer, 2018). Ungefär 40% av 

patienter med palliativa behov vårdas på avdelningar som inte är specialiserade i palliativ 

vård. Det kan antas att denna siffra inte kommer att sjunka markant i den närmaste framtiden 

då utvecklingen av vården bidrar till en livsförlängning hos patienter. Även om palliativ vård 

ingår i grundutbildningen av sjuksköterskor i Sverige, så är den möjligen inte tillräcklig för att 

hantera den känslomässiga stress som kan uppkomma speciellt på avdelningar som inte är 

specialiserade inom palliativ vård. En enkätundersökning som jämförde förekomsten av 

utbrändhet hos sjuksköterskor relaterat till vård i livets slutskede fann en skillnad mellan den 

specialiserade palliativa vården och övriga avdelningar. Sjuksköterskor på specialiserade 

palliativa avdelningar upplevde mindre utbrändhet än de som jobbar med palliativ vård på 

andra avdelningar (Gama, Barbosa, & Vieira, 2014). Emotionell support uttrycktes både 
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saknas och vara en nödvändighet för sjuksköterskan att hantera den emotionella stressen som 

uppkom i samband med en patients palliativa förlopp (Broom et al., 2015; Endacott et al., 

2016; Jang et al., 2019; Kisorio & Langley, 2016). För att hantera de emotionella 

utmaningarna som sjuksköterskorna ställs inför utvecklade de egna copingstrategier så som 

att själva söka konsultering utanför jobbet, att prata med vänner och kollegor (Andersson et 

al., 2016; Endacott et al., 2016). Författarna menar att i ett samhälle där sjukvården är alltmer 

pressad ekonomiskt och sjuksköterskans arbetsbörda ökar är det orimligt att sjuksköterskan 

ska klara av arbetet utan emotionell support och tillräckliga kunskaper. Om utbrändhet är en 

faktor som ökar på icke-specialiserade avdelningar som vårdar patienter med palliativa behov 

och som samtidigt ansvarar för en signifikant del av den totala palliativa vården behövs 

förändring. Om sjuksköterskan förväntas ha kraft till att arbeta ett fullt yrkesliv bör 

förutsättningarna vara sådana som möjliggör och erbjuder ett yrke med tillfredställande 

arbetsvillkor. 

 

7.3 Slutsats 
 

Det är möjligt att erbjuda en god död på icke-specialiserade avdelningar. Det upplevdes dock 

av sjuksköterskan att emotionell support och vidare utbildning behövs för att sjuksköterskan 

ska ha tillräckliga verktyg för att kunna erbjuda en tillfredställande vård till patienter i behov 

av palliativ vård på icke-specialiserade avdelningar.  

 

7.3.1 Kliniska implikationer 

 

Även om sjuksköterskans grundutbildning ger bra förutsättningar för att arbeta med palliativ 

vård bör vidare utbildning i exempelvis kommunikation med närstående och patienter 

erbjudas på avdelningar som vårdar palliativa patienter. Dels som ett stöd och möjlighet att 

fördjupa kunskaperna och på så sätt bättre kunna erbjuda patienter en god död.  

 
7.3.2 Förslag till vidare forskning 

 

De copingstrategier som används av sjuksköterskor för att hantera den känslomässiga stressen 

är ofta självutvecklade strategier så som fysisk aktivitet, samtala med vänner och familj 

utanför arbetet. Författarna till denna studie anser att forskning behövs för att utveckla 

verktyg eller strategier så som en handbok som guidar sjuksköterskan genom de emotionella 

utmaningar som kan uppstå i samband med palliativ vård. Handboken kan därefter 

implementeras på avdelningar där palliativ vård bedrivs. 
 

 

 

 

 

  



18 

 

Referenser 

Abu-Ghori, I. K., Bodrick, M. M. E., Hussain, R., & Rassool, G. H. (2016). Nurses’ 

involvement in end-of-life care of patients after a do not resuscitate decision on general 

medical units in Saudi Arabia. Intensive & Critical Care Nursing, 33, 21–29. 

https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.10.002 

 

Andersson, E., Salickiene, Z., & Rosengren, K. (2016). To be involved — A qualitative study 

of nurses’ experiences of caring for dying patients. Nurse Education Today, 38, 144–149. 

https://doi.org/10.1016/j.nedt.2015.11.026 

 

Altaker, K. W., Howie-Esquivel, J., & Cataldo, J. K. (2018). Relationships Among Palliative 

Care, Ethical Climate, Empowerment, and Moral Distress in Intensive Care Unit Nurses. 

American Journal of Critical Care, 27(4), 295–302. https://doi.org/10.4037/ajcc2018252 

 

Arbour, R. B., & Wiegand, D. L. (2014). Self-described nursing roles experienced during care 

of dying patients and their families: A phenomenological study. Intensive and Critical Care 

Nursing, 30(4), 211–218. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2013.12.002 

 

Broom, A., Kirby, E., Good, P., Wootton, J., Yates, P., & Hardy, J. (2015). Negotiating 

Futility, Managing Emotions: Nursing the Transition to Palliative Care. Qualitative Health 

Research, 25(3), 299–309. https://doi.org/10.1177/1049732314553123 

 

Cecil, R., McCaughan, E., & Parahoo, K. (2009). ‘It’s hard to take because I am a man’s 

man’: an ethnographic exploration of cancer and masculinity: Ethnographic exploration of 

cancer and masculinity. European Journal of Cancer Care, 19(4), 501–509. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2354.2009.01085.x 

 

Decker, K., Lee, S., & Morphet, J. (2015). The experiences of emergency nurses in providing 

end-of-life care to patients in the emergency department. Australasian Emergency Nursing 

Journal, 18(2), 68–74. https://doi.org/10.1016/j.aenj.2014.11.001 

 

Eckerdal, G. (2012). Sluten palliativ vård och hospice. I P. Strang & B. Beck-Friis (Red.), 

Palliativ medicin och vård (s.162-168). Stockholm:Liber. 

 

Elsevier. (2017). Ethical Guidelines for Journal Publication. Hämtad 20 november, 2019, 

från Elsevier, https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0009/300888/Ethical-

guidelines-for-journal-publication-V2.0-May-2017-Elsevier.pdf 

 

Endacott, R., Boyer, C., Benbenishty, J., Ben Nunn, M., Ryan, H., Chamberlain, W., … Ganz, 

F. D. (2016). Perceptions of a good death: A qualitative study in intensive care units in 

England and Israel. Intensive and Critical Care Nursing, 36, 8–16. 

https://doi.org/10.1016/j.iccn.2016.04.004 

 

Fridh, I., Forsberg, A., & Bergbom, I. (2009). Doing one’s utmost: Nurses’ descriptions of 

caring for dying patients in an intensive care environment. Intensive and Critical Care 

Nursing, 25(5), 233–241. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2009.06.007 

 

Friedrichsen, M. (2012). Sjuksköterskans roll vid symtomkontroll. I P. Strang & B. Beck-

Friis (Red.), Palliativ medicin och vård (s. 197-206). Stockholm: Liber. 



19 

 

 

Gama, G., Barbosa, F., & Vieira, M. (2014). Personal determinants of nurses’ burnout in end 

of life care. European Journal of Oncology Nursing, 18(5), 527–533. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2014.04.005 

 

Ganz, F. D. (2019). Improving Family Intensive Care Unit Experiences at the End of Life: 

Barriers and Facilitators. Critical Care Nurse, 39(3), 52–58. 

https://doi.org/10.4037/ccn2019721 

 

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från 

idé till examination inom omvårdnad (s.411-420). Lund: Studentlitteratur. 

 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.111-120). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Hold, J. L. (2017). A good death: Narratives of experiential nursing ethics. Nursing Ethics, 

24(1), 9–19. https://doi.org/10.1177/0969733015602051 

 

Isaacson, M. J., Minton, M. E., DaRosa, P., & Harming, S. (2019). Nurse Comfort With 

Palliative and End-of-Life Communication: A Rural and Urban Comparison. Journal of 

Hospice & Palliative Nursing, 21(1), 38–45. https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000483 

 

Jakobsson, E., Andersson, M., & Öhlén, J. (2014). Livets slutskede. I F. Friberg & J. Öhlén 

(Red.), Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt (s. 179-209). Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jakobsson Ung, E., & Lützén, K. (2014). Sjuksköterskeyrket som profession och omvårdnad 

som akademiskt ämne. I A. Ehrenberg & L. Wallin (Red.), Omvårdnadens grunder: Ansvar 

och utveckling (s. 27-44). Lund: Studentlitteratur.  

 

Jang, S. K., Park, W. H., Kim, H.-I., & Chang, S. O. (2019). Exploring nurses’ end-of-life 

care for dying patients in the ICU using focus group interviews. Intensive and Critical Care 

Nursing, 52, 3–8. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.09.007 

 

Kehl, K. A. (2006). Moving Toward Peace: An Analysis of the Concept of a Good Death. 

American Journal of Hospice and Palliative Medicine®, 23(4), 277–286. 

https://doi.org/10.1177/1049909106290380 

 

Kisorio, L. C., & Langley, G. C. (2016). Intensive care nurses’ experiences of end-of-life 

care. Intensive & Critical Care Nursing, 33, 30–38. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.11.002 

 

Koesel, N., & Link, M. (2014). Conflicts in Goals of Care at the End of Life: Are Aggressive 

Life-Prolonging Interventions and a “Good Death” Compatible? Journal of Hospice & 

Palliative Nursing, 16(6), 330–335. https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000068 

 

Kvarnstrom, S., & Cedersund, E. (2006). Discursive patterns in multiprofessional healthcare 

teams. Journal of Advanced Nursing, 53(2), 244–252. https://doi.org/10.1111/j.1365-

2648.2006.03719.x 

 



20 

 

Lindqvist, O., Tishelman, C., Hagelin, C. L., Clark, J. B., Daud, M. L., Dickman, A., … 

Rasmussen, B.H. (2012). Complexity in Non-Pharmacological Caregiving Activities at the 

End of Life: An International Qualitative Study. PLoS Medicine, 9(2), e1001173. 

https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001173 

 

Lindqvist, O., & Rasmussen, B-H. (2014). Omvårdnad i livets slutskede. I A.-K. Edberg & H. 

Wijk (Red.), Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa (s.757-796). Lund: Studentlitteratur. 

 

Liu, Y.-C., & Chiang, H.-H. (2017). From vulnerability to passion in the end-of-life care: The 

lived experience of nurses. European Journal of Oncology Nursing, 31, 30–36. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.09.002 

 

Martinsson, L., Fürst, C. J., Lundström, S., Nathanaelsson, L., & Axelsson, B. (2012). 

Registration in a quality register: a method to improve end-of-life care—a cross-sectional 

study. BMJ Open, 2(4), e001328. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2012-001328 

 

McCaughan, D., Roman, E., Smith, A. G., Garry, A. C., Johnson, M. J., Patmore, R. D., … 

Howell, D. A. (2019). Haematology nurses’ perspectives of their patients’ places of care and 

death: A UK qualitative interview study. European Journal of Oncology Nursing, 39, 70–80. 

https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.02.003 

 

McMillen, R. E. (2008). End of life decisions: Nurses perceptions, feelings and experiences. 

Intensive and Critical Care Nursing, 24(4), 251–259. 

https://doi.org/10.1016/j.iccn.2007.11.002 

 

Miller, K.-L., Reeves, S., Zwarenstein, M., Beales, J. D., Kenaszchuk, C., & Conn, L. G. 

(2008). Nursing emotion work and interprofessional collaboration in general internal 

medicine wards: a qualitative study. Journal of Advanced Nursing, 64(4), 332–343. 

https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2008.04768.x 

 

Mårtensson, J., & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbetet.  I M. 

Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad 

(s.425-436). Lund: Studentlitteratur. 

 

Nascimento de Morais, E., Conrad, D., Moreira de Mattos, E., Chaves da Cruz, S. A., Costa 

Machado, G., & de Oliveira Abreu, M. (2018). Palliative care: coping nurses in a private 

hospital in the city of Rio de Janeiro -- RJ. Revista de Pesquisa: Cuidado e Fundamental, 

10(2), 318–325. https://doi.org/10.9789/2175-5361.2018.v10i2.318-325 

 

Oliveira, I., Fothergill-Bourbonnais, F., McPherson, C., & Vanderspank-Wright, B. (2016). 

Battling a Tangled Web: The Lived Experience of Nurses Providing End-of-Life Care on an 

Acute Medical Unit. Research and Theory for Nursing Practice, 30(4), 353–378. 

https://doi.org/10.1891/1541-6577.30.4.353 

 

Rosén, M. (2017). Systematisk litteraturöversikt. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod: från idé till examination inom omvårdnad (s.375-390). Lund: Studentlitteratur. 

 

Rydholm, M., & Strang, P. (2002). Physical and psychosocial impact of xerostomia in 

palliative cancer care: A qualitative interview study. International Journal of Palliative 

Nursing, 8(7), 318-323. Från https://web-b-ebscohost-



21 

 

com.db.ub.oru.se/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=49e36b8d-6647-4fe3-a84d-

11441f70c796%40pdc-v-sessmgr03 

 

SBU. (2014). Mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik: 

patientupplevelser. Hämtad 27 november, 2019, från SBU, 
https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_kvalitativ_forskningsmetodik.pdf 
 

SBU. (2017). Utvärdering av metoder i hälso- och sjukvården. Hämtad 12 december, 2019, 

från SBU, 

https://www.sbu.se/contentassets/d12fd955318f4feab3709d7ebcc9a72b/sbushandbok.pdf  

 

SOU 2001:6. Döden angår oss alla: Värdig vård vid livets slut. Stockholm: Fritzes offentliga 

publikationer. Från https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-

utredningar/2001/01/sou-20016/ 

 

Strang, P. (2012). Ett palliativt förhållningssätt: Enligt WHO. I P. Strang & B. Beck-Friis 

(Red.), Palliativ medicin och vård (s.30-34). Stockholm:Liber. 

 

Strang, Susan, Strang, Peter, & Ternestedt, B-M. (2001). Existential support in brain tumour 

patients and their spouses. Supportive Care in Cancer, 9(8), 625-633. Från https://link-

springer-com.db.ub.oru.se/article/10.1007/s005200100258 

 

Stokes, H., Vanderspank-Wright, B., Fothergill Bourbonnais, F., & Wright, D. K. (2019). 

Meaningful experiences and end-of-life care in the intensive care unit: A qualitative study. 

Intensive & Critical Care Nursing, 53, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.iccn.2019.03.010 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2014). Omvårdnad och god vård. Hämtad 19 december, 2019, 

från Svensk sjuksköterskeförening, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.omvardnad.och.god.vard_april_2014.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad. Hämtad 19 december, 

2019, från Svensk sjuksköterskeförening, https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/vardegrund.for.omvardnad_reviderad_2016.pdf 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. 

Hämtad 19 december, 2019, från https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf 

 

Ternestedt, B-M. (2013). Döden i samhället. I B. Andershed, B-M. Ternestedt & C. Håkanson 

(Red.), Palliativ vård: Begrepp & perspektiv i teori och praktik (s. 34-46). Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Ternestedt, B.-M., Andershed, B., Eriksson, M., & Johansson, I. (2002). A Good Death: 

Development of a Nursing Model of Care. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 4(3), 

153–160. https://doi.org/10.1097/00129191-200207000-00015 

 



22 

 

Tse, J. W. K., Hung, M. S. Y., & Pang, S. M. C. (2016). Emergency Nurses’ Perceptions of 

Providing End-of-Life Care in a Hong Kong Emergency Department: A Qualitative Study. 

JEN: Journal of Emergency Nursing, 42(3), 224–232. 

https://doi.org/10.1016/j.jen.2015.10.025 

 

White, D., & Meeker, M. A. (2019). Guiding the Process of Dying: The Personal Impact on 

Nurses. Journal of Hospice & Palliative Nursing, 21(5), 390–396. 

https://doi.org/10.1097/NJH.0000000000000539 

 

WHO. (2002). National Cancer Control Programmes: Policies and managerial guidelines. 

Hämtad 18 november, 2019, från WHO, 

https://www.who.int/cancer/publications/nccp2002/en/ 

 

WHO. (2019). Gender eguity in the health workforce: Analysis of 104 countries. Hämtad 13 

december, 2019, från WHO, https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/311314/WHO-

HIS-HWF-Gender-WP1-2019.1-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

WMA. (2018). WMA Declaration of Helsinki: Ethical principles for medical research 

involving human subjects. Hämtad 9 december, 2019, från WMA, 

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-

medical-research-involving-human-subjects/ 

 

Wu, T. W., Oliffe, J. L., Bungay, V., & Johnson, J. L. (2015). Male ICU Nurses’ Experiences 

of Taking Care of Dying Patients and Their Families: A Gender Analysis. American Journal 

of Men’s Health, 9(1), 44–52. https://doi.org/10.1177/1557988314528236 

 

Zheng, R., Lee, S. F., & Bloomer, M. J. (2018). How nurses cope with patient death: A 

systematic review and qualitative meta-synthesis. Journal of Clinical Nursing, 27(1–2), e39–

e49. https://doi.org/10.1111/jocn.13975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



1 

 

Bilaga 1. 

 Sökmatris Bilaga 1 

 

Databas 
Cinahl 
2019-11-08 
Kl. 12.00 

Sökord Resultat av 
sökningen 
Antal träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 Antal 
artiklar till 
studien 

Cinahl  
2019-11-15 
Kl. 12.00  

1. 
MH ”Nurses”  

60,659    

 2. 
MH ”Nurse 
Attitudes” 

28,000    

 3. 
MH ”Palliative 
Care” 

32,539    

 4.  
MH ”Terminal 
Care” 

16,818    

 5. ”End of life 
care” 

36,082    

 6.  
MH 
”Emotions” 

30,313    

 7. 
MH 
”Narratives” 

16,110    

 8. 
MH 
”Perception” 

27,693    

 9. 
Experience* 

380,886    

 10. 
S1 OR S2 

86,816    

 11. 
S3 OR S4 OR 
S5 

47,614    

 12. 
S6 OR S7 OR 
S8 OR S9 

434,775    

Cinahl 
2019-11-15 
Kl. 12.00 
Begränsningar 

• English Language 

• 2014-2019 

• peer reviewed 

13. 
S10 AND S11 
AND S12 
NOT Child 

273 273 68 9 



2 

 

 

Sökmatris Bilaga 1 

 
Databas 
PsycInfo 
2019-11-08 
Kl. 14.00 

Sökord Resultat av 
sökningen 
Antal träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 Antal 
artiklar till 
studien 

PsycInfo 
2019-11-15 
Kl. 14.00  

1. 
DE ”Nurses”  

27,001    

 2. 
Nurse 
Attitudes 

23,707    

 3. 
DE ”Palliative 
Care” 

13,136    

 4.  
Terminal Care 

6,686    

 5. ”End of life 
care” 

12,120    

 6.  
DE ”Emotions” 

70,305    

 7. 
DE 
”Narratives” 

19,028    

 8. 
DE 
”Perception” 

33,431    

 9. 
Experience* 

652,178    

 10. 
S1 OR S2 

37,768 

 
   

 11. 
S3 OR S4 OR 
S5 

16,972    

 12. 
S6 OR S7 OR 
S8 OR S9 

741,451    

PsycInfo 
2019-11-15 
Kl. 14.00 
Begränsningar 

• English Language 

• 2014-2019 

• peer reviewed 

13. 
S10 AND S11 
AND S12 
NOT Child 

174 174 33 5 
(4 Dubbletter) 

 



3 

 

 
Sökmatris Bilaga 1 

 
Databas 
PubMed 
2019-08-11 
Kl. 16.00 

Sökord Resultat av 
sökningen 
Antal träffar 

Urval 1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 Antal 
artiklar till 
studien 

PubMed 
2019-11-15 
Kl. 16.00 

1.  
MH ”Nurses” 

86,447    

 2. 
Nurse 
Attitudes 

65,161    

 3. 
MH ”Palliative 
Care” 

52,307    

 4.  
MH ”Terminal 
Care” 

49,983    

 5. ”End of life 
care” 

10,542    

 6. 
MH 
”Emotions” 

232,468    

 7. 
MH 
”Narration” 

8000    

 8. 
MH 
”Perception” 

419,602    

 9. 
Experience* 

1,026,619    

 10. 
S1 OR S2 

135,036 

 
   

 11. 
S3 OR S4 OR 
S5 

95,580    

 12. 
S6 OR S7 OR 
S8 OR S9 

1,596,560    

PubMed 
2019-11-15 
Kl. 16.00 
Begränsningar 

• English Language 

• 2014-2019 

• Humans 

 

13. 
S10 AND S11 
AND S12 
NOT Child 

339 339 20 10 
(8 Dubbletter) 

 



1 

 

Bilaga 2.  

Artikelmatris Bilaga 2 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Andersson, E., 
Salickiene, Z., & 
Rosengren, K. (2016). 
 
To be involved — A 
qualitative study of 
nurses’ experiences of 
caring for dying patients. 
 
Nurse Education Today, 
38, 144–149. 
https://doi.org/10.1016/j.
nedt.2015.11.026 
 
Sverige 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To describe 
nurses’ 
experiences 
of caring for 
dying 
patients in 
surgical care 

Inklusionskriterier: 
Legitimerad sjuksköterska med 
upp till 2 års erfarenhet inom 
kirurgi. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. 
N: 6 
Kvinnor: 5 
Män: 1 
 
Datainsamlingsmetod: 
Öppna intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 

 
 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Öppna intervjuer som 
fokuserar på sjuksköterskans 
egna upplevelser. 
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier framgår 
ej.  
Bekvämlighetsurval medför 
en risk för att variationen blir 
mindre då deltagarna 
rekryterats från samma 
kontext.  

-Beskriver hur sjuksköterskan upplevde sin roll i att ge 
support till anhöriga och patienter inom palliativ vård. 
 
-Sjuksköterskan upplevde teamwork som något positivt 
i den dagliga verksamheten, även frustration mot 
andra professioner om prioriteringarna angående 
palliativa patienter. 
 
-Sjuksköterskor beskrev vikten av psykosocial 
omvårdnad samt vikten av smärtlindring.  
 
-Sjuksköterskor beskrev det också som något 
meningsfullt men emotionellt krävande att vårda 
palliativt.  
 
-Information till närstående ansågs viktigt för 
sjuksköterskan. 
 



2 

 

Artikelmatris Bilaga 2 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Arbour, R. B., & 
Wiegand, D. L. (2014).  
Self-described nursing 
roles experienced 
during care of dying 
patients and their 
families: A 
phenomenological 
study.  
Intensive and Critical 
Care Nursing, 30(4), 
211–218. 
https://doi.org/10.1016/j.
iccn.2013.12.002 

 
USA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To understand 
the experiences 
of critical care 
nurses and to 
understand their 
perceptions of 
activities and 
roles that they 
performed while 
caring for 
patients and 
families during 
the transition 
from aggressive 
life-saving care 
to palliative and 
end-of-life care 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som haft 
tidigare erfarenhet att vårda 
döende patienter och deras 
anhöriga på en 
intensivvård. Även 
erfarenhet övergången från 
kurativ behandling till 
palliativ behandling. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urval: 
Avsiktligt urval. 
N:19 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ analysmetod 

 
 
 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Att urvalet skulle vara bred i 
form av ålder, etnicitet och 
olika års erfarenhet av att 
arbeta som sjuksköterska. 
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier framgår ej.  

-Beskrev hur sjuksköterskor förstod vikten med 
att uppmuntra och stödja samt utbilda anhöriga 
i palliativ vård.  
 
-Beskrev hur sjuksköterskan upplevde rollen 
som patientens röst mot andra professioner 
och till anhöriga vid palliativ vård. 
 
-Beskrev hur sjuksköterskor upplevde att 
kunna hantera och förstå de symtom som kan 
uppkomma vid palliativ vård. 
 
-Beskrev hur sjuksköterskor upplevde sin roll 
som mentorer åt mindre erfarna sjuksköterskor 
vid palliativ vård. 
 
-Sjuksköterskor beskrev palliativ vård som 
givande. 



3 

 

Artikelmatris Bilaga 2 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Broom, A., Kirby, E., Good, P., Wootton, 
J., Yates, P., & Hardy, J. (2015). 
 
Negotiating Futility, Managing Emotions: 
Nursing the Transition to Palliative Care.  
 
Qualitative Health Research, 25(3), 299–
309. 
https://doi.org/10.1177/1049732314553123 
 
Australien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To unpack 
nurses 
accounts of 
the transition 
to palliative 
care. 
 
 

Inklusionskriterier: 
Framgår ej 
 
Exlusionskriterier: 
Framgår ej 
 
Urval:   
Avsiktligt urval 
N=20 
 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
enskilda intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Grounded theory 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Väl beskriven analysmetod 
 
Svagheter:  
Ej tydligt formulerat syfte. 
 
Inklusionskriterier framgår ej.  
Exlusionskriterier framgår ej.  
 
Bristfällig information om 
urvalet. 

-Beskrev möjligheterna att ge en god 
död och vilka förutsättningar som 
krävdes. 
 
-Beskrev hur familjen var mer 
resurskrävande än patienten inom 
palliativ vård. 
 
-Beskrev en brist på kunskap i palliativ 
vård. 
 
-Beskrev en brist på emotionell 
support. 
 
-Sjuksköterskan upplevde att det var 
viktigt att tala för patientens behov. 

 

  



4 

 

Artikelmatris Bilaga 2 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Decker, K., Lee, S., & Morphet, J. (2015). 
 
The experiences of emergency nurses in 
providing end-of-life care to patients in 
the emergency department. 
 
Australasian Emergency Nursing Journal, 
18(2), 68–74. 
https://doi.org/10.1016/j.aenj.2014.11.001 
 
Australien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To describe the 
experiences of 
emergency nurses 
in providing end-

of-life care.  

Inklusionskriterier 
Sjuksköterskor med minst 2 
års erfarenhet inom 
akutsjukvård. 
 
Exklusionskriterier 
Framgår ej 
 
Urval: 
Avsiktligt urval. 
Rekryterade från 3 olika 
akutavdelningar 
N: 25 
 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer i 
fokusgrupper. 
 
Analysmetod: 
Grounded theory 
 

 
 
 
 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
3 olika 
fokusgrupper 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier 
framgår ej.  

 
 

- Sjuksköterskan beskrev att det var 
viktigt att göra det bekvämt för 
patienten. 
 
-Beskrev hur palliativa patienter var 
nedprioriterade. 
 
-Beskrev att de hade brist på tid och 
personal men även en viss brist på 
kunskap och tron på sin egen 
förmåga.  
 
-Sjuksköterskor beskrev svårigheter 
att kommunicera med närstående 
och patient. 
 
-Sjuksköterskor beskrev att de 
upplevde obehag när de inte kunnat 
ge en patient en god död. 

 

  



5 

 

Artikelmatris Bilaga 2 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Endacott, R., Boyer, C., Benbenishty, J., 
Ben Nunn, M., Ryan, H., Chamberlain, 
W., … Ganz, F. D. (2016).  
 
Perceptions of a good death: A 
qualitative study in intensive care units in 
England and Israel.  
 
Intensive and Critical Care Nursing, 36, 
8–16. 
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2016.04.004 
 
England, Israel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore factors 
perceived to contribute 
to ‘a good death’ and 
the quality of end of life 
care in two countries 
with differing legal and 
cultural contexts 

Inklusionskriterier: 
Registrerade 
sjuksköterskor. 
 
Exlusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urval:   
Avsiktligt urval. 
N=55 
 
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
Enskilda intervjuer N=10 
Fokusgrupper N=45 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Utförlig förklaring 
av modellen med 
två olika 
intervjuformer. 
 
Svagheter:  
Otydliga 
inklusionskriterier. 
 
Exlusionskriterier 
framgår ej.  
 
Intervjuer i Israel 
hölls inte på 
modersmål.  
 

-Sjuksköterskan upplevde att 
närståendes involvering samt att 
skapa relation var betydande inom 
palliativ vård. 
 
-Sjuksköterskan beskrev olika 
syner på palliativ vård mellan 
doktorer och sjuksköterskor. 
 
-Sjuksköterskan beskrev att det 
inte ideal miljö för palliativa 
patienter. 
 
-Sjuksköterskan upplevde att det 
var emotionellt ansträngande inom 
palliativ vård och att det var brist 
på formell support efter dödsfall.  
 
-Det beskrevs som viktigt av 
sjuksköterskor att fortsätta ge god 
omvårdnad från början till slut.  
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Artikelmatris Bilaga 2 
 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Jang, S. K., Park, W. H., Kim, H.-I., & 
Chang, S. O. (2019). 
 
Exploring nurses’ end-of-life care for 
dying patients in the ICU using focus 
group interviews. 
 
Intensive and Critical Care Nursing, 52, 
3–8. 
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2018.09.007 
 
Sydkorea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To illuminate how 
nurses working in 
an intensive care 
unit perceive 
their professinal 
duties regardning 
end-of-life care 
based on their 
end-of-life care 
experience  

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med 
minst 5 års med klinisk 
erfarenhet 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urval: 
Avsiktligt urval. 
N:12 
 
Datainsamlingsmetod: 
Öppen intervju följt av 
semi-strukturerad 
intervju 
Fokusgrupper. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ analysmetod 
 

 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
En öppen intervju som 
analyserats och legat som 
grund för en andra semi-
strukturerad intervju. 
 
Svagheter:  
Exklusionskriterier 
framgår ej. 

-Sjuksköterskan beskrev 
tillgänglighet för närstående som 
viktigt.  
 
-Beskrev hur sjuksköterskor 
upplevde kommunikationen med 
palliativa patienter 
 
-Beskrev närvaro som en 
omvårdnadsåtgärd i palliativ vård. 
 
-Beskrev en brist på kunskap. 
 
-Beskrev hur sjuksköterskor 
upplevde det emotionellt 
utmattande att hantera palliativa 
patienter och eventuella dödsfall. 
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Artikelmatris Bilaga 2 

 

Författare Syfte Metod  Värdering Resultat 
Kisorio, L. C., & Langley, G. C. (2016). 
Intensive care nurses’ experiences of 
end-of-life care. Intensive & Critical Care 
Nursing, 33, 30–38. 
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2015.11.002 
 
Sydafrika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore 
intensive care 
nurses’ 
experiences 
of end-of-life 
care in adult 
intensive care 
units 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med minst 6 månaders 
erfarenhet av intensivvård. 
 
Exlusionskriterier: 
Framgår ej 
 
Urval:   
Ändamålsenligt urval 
N=24 
Kvinnor=22 
Män=2 
Ålder: 
31-40=7 
41-50=6 
51-59=9 
60-69=2 
Utbildning:  
Post basic diploma in critical care=14 
Postgraduate diploma in critical care 
nursing=8 
Masters degree in critical care 
nursing=2 
 
Datainsamlingsmetod: 
3 Fokusgrupper 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ analysmetod 
 
 
 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
3 olika 
fokusgrupper 
 
Väl redovisat av 
deltagarnas 
erfarenheter 
 
Svagheter:  
Exlusionskriterier 
framgår ej.  
 

-Att vårda palliativa patienter 
beskrevs som emotionellt utmanande 
av sjuksköterskan. 
 
-Svårigheter för sjuksköterskan att 
hantera närstående.  
 
-Information upplevdes som viktigt 
men utmanande.  
 
-Att göra det bekvämt för patienten 
upplevdes som viktigt för 
sjuksköterskan. 
 
-Kunskap och träning i att hantera 
palliativa patienter samt närstående 
var bristande. 
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Artikelmatris Bilaga 2 

 

Författare Syfte Metod  Värdering Resultat 
Liu, Y.-C., & Chiang, H.-H. (2017). 
 
From vulnerability to passion in the end-
of-life care: The lived experience of 
nurses. 
 
European Journal of Oncology Nursing, 
31, 30–36. 
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.09.002 
 
Taiwan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

How EOL nurses 
interpret their 
care experience 
and how they 
transform their 
experience and 
mindset.  

Inklusionskriterier: 
Registrerade 
sjuksköterskor. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urval: 
Avsiktligt urval. 
N:13 
 
Datainsamlingsmetod: 
Gruppbaserade öppna 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Fenomenologisk metod 
 

 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Väl beskriven metod 
om hur forskarna 
bekräftar 
tillförlitligheten och 
överförbarheten i 
studien. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier 
framgår ej.  

  

-Sjuksköterskor upplevde det 

emotionellt krävande att jobba med 
palliativa patienter- 
 
-Sjuksköterskan upplevde ibland 
svårigheter att hantera närstående 
när de var av olika åsikter angående 
vården. 
 
-Sjuksköterskan upplevde att prata 
om döden som något svårt och 
krävande. 

 
-Sjuksköterskan beskrev palliativ 

vård som kompetensutvecklande.  
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Artikelmatris Bilaga 2 
 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
McCaughan, D., Roman, E., Smith, A-G., 
Garry, A-C., Johnson, J-M., Partmore, R-
D., Howard, M-R & Howell, D-A. (2019).  
 
Heamatology nurses’ perspecitves of 
their patients’ places of care and death: A 
UK qualitative interview study.  
 
European Journal of Oncology Nursing: 
The Official Journal of European 
Oncology Nursing Society, 39, 70–80. 
https://doi.org/10.1016/j.ejon.2019.02.003 
 
Storbritannien   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore 
haemoatology 
nurses’ 
perspective of 
their patient’s 
place of care and 
death. 

Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor med 
flera års erfarenhet. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urval: 
Avsiktligt urval 
N:8 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 

 
Analysmetod: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

 

Kvalitet: 
Medel. 
 
Styrkor: 
Analys av data 
gjordes av 2 
personer. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier 
framgår ej. 

 
  

 -Beskrev hur sjuksköterskor upplevde 
vikten av kommunikation gentemot 
familjen.  
 
-Beskrev hur sjuksköterskor upplevde 
tidsbrist som hinder för att kunna ge 
palliativ vård. 
 
-Sjuksköterskor upplevde det som viktigt 
att se hela patienten och deras behov.  
 
-Beskrev en tillfredställelse med att vårda 
palliativa patienter.  
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Artikelmatris Bilaga 2 

 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Nascimento de Morais, E., 
Conrad, D., Moreira de 
Mattos, E., Chaves da Cruz, 
S. A., Costa Machado, G., & 
de Oliveira Abreu, M. (2018). 
 
Palliative care: coping nurses 
in a private hospital in the 
city of Rio de Janeiro -- RJ. 
 
Revista de Pesquisa: 
Cuidado e Fundamental, 
10(2), 318–325. 
https://doi.org/10.9789/2175-
5361.2018.v10i2.318-325 
 
Brasilien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To highlight the 
nurses’ 
understandning 
regardning the 
palliative care; to 
identify the main 
challenges faced 
by nurses who 
care for patientes 
outside the 
therapeutic 
possibility, and 
also to detect the 
confrontation of 
these nurses in 
dealing with this 

clientele.  

Inklusionskriterier: 
Minst ett års erfarenhet på 
sjukhus och har varit 
delaktig i palliativ vård. 
 
Exklusionskriterier: 
Framgår ej. 
 
Urval: 
Avsiktligt urval. 
N: 13 
Kvinnor: 9 
Män: 4 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 
 

 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Illustrerande citat 
 
Svagheter: 
Ej utförlig metod. 
Saknas utförligt hur 
urvalsprocessen gått till. 
Ej beskrivit att den 
genomgått etisk 
prövning.   

-Beskrev hur sjuksköterskor upplevde 
omvårdnaden i den palliativa vården. 
 
-Sjuksköterskor upplevde en känsla av 
otillräcklighet inför de utmaningar som den 
palliativa vården ställde. 
 
-Sjuksköterskor upplevde svårigheter att 
hantera den emotionella påfrestningen.  
 
-Beskrev hur sjuksköterskor upplevde 
kommunikation med de närstående.  
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Artikelmatris Bilaga 2 

 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Stokes, H., Vanderspank-Wright, B., 
Fothergill Bourbonnais, F., & Wright, D. 
K. (2019).  
 
Meaningful experiences and end-of-life 
care in the intensive care unit: A 
qualitative study.  
 
Intensive & Critical Care Nursing, 53, 1–
7. 
https://doi.org/10.1016/j.iccn.2019.03.010 
 
Kanada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To explore 
what is 
meaningful 
practice for 
nurses 
regarding end-
of-life care and 
to describe how 
nurses create a 
good death in 
the intensive 
care unit. 

Inklusionskriterier: 
6 månaders erfarenhet av 
intensivvård.  
Erfarenhet av palliativ 
vård. 
 
Exlusionskriterier: 
Framgår ej 
 
Urval:   
Avsiktligt urval 
N=6 
Ej specialister inom 
intensivvård. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade enskilda 
intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ analysmetod 
 
 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Väldefinierad metod 
 
Svagheter:  
Exlusionskriterier 
framgår ej.  
 
Vidare detaljer om 
deltagarna så som ålder 
och kön framgår ej. 
 

-Sjuksköterskan beskrev vilka 
förutsättningar som behövdes för att 
skapa en god död.  
 
-Sjuksköterskan beskrev 
kommunikation som ett viktigt 
verktyg för att kunna ge tillräcklig 
vård till både patienten och familjen.  
 
-Sjuksköterskan beskrev 
utmaningarna kopplat till olika syner 
på vården mellan familj och 
vårdteamet.  
 
-Sjuksköterskan beskrev olika 
strategier att hantera de 
känslomässiga utmaningar som 
palliativ vård innebar. 

          
  



12 

 

Artikelmatris Bilaga 2 
 

Författare  Syfte Metod  Värdering Resultat 
Tse, J. W. K., Hung, M. S. Y., & Pang, 
S. M. C. (2016).  
 
Emergency Nurses’ Perceptions of 
Providing End-of-Life Care in a Hong 
Kong Emergency Department: A 
Qualitative Study.  
 
JEN: Journal of Emergency Nursing, 
42(3), 224–232. 
https://doi.org/10.1016/j.jen.2015.10.025 
 
Hongkong särskild administrativ region i 
Kina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

To 
understand 
emergency 
nurses’ 
perceptions 
regarding 
the 
provision of 
end-of-life 
care in the 
emergency 
department 

Inklusionskriterier: 
Minst 6 månaders 
erfarenhet av arbete inom 
akutsjukvård 
 
Exlusionskriterier: 
Framgår ej 
 
Urval:   
Avsiktligt urval 
N=16 
Kvinnor=8 
Män=8 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 
enskilda intervjuer. 
 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys 
 
 
 
 

Kvalitet: 
Medel 
 
Styrkor: 
Jämn fördelning mellan 
könen. 
Utförlig beskrivning av 
metod.  
 
Svagheter:  
Exlusionskriterier 
framgår ej.  
 
 

-Beskrev närstående som både 
ansträngande och motiverande inom den 
palliativa vården.  
 
-Sjuksköterskan beskrev betydelsen av 
psykosocial vård. 
 
-Sjuksköterskorna upplevde att de växte i 
rollen som advokat för patienten. 
 
-Sjuksköterskan beskrev att tidsbristen 
var ett hinder för att ge adekvat palliativ 
vård.  

 
-Beskrev palliativ vård som 

livsutvecklande. 

 

 


