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Inga-Lill Källström Karlsson fil. mag., leg. sjuk-
sköterska. IngaLill har erfarenhet av att ha arbetat 
som sjuksköterska och avdelningschef inom medicinsk 
specialitet. Hon har sedan ett par decennier arbetat som 
universitetsadjunkt inom ämnet omvårdnad och främst 
undervisat i omvårdnad som relation samt arbetsledning 
på Hälsoakademin, Örebro universitet. Avhandlingsar-
betet har genomförts inom ramen för forskarutbildning 
i ämnet Vårdvetenskap. 

Avhandlingsarbetet ingår i forskningsprogrammet “Omsorg vid livets slut och 
andra kritiska livshändelser”. I avhandlingen beskrivs hur personer som snart 
ska dö upplever den sista tiden av livet. Vidare belyses hur personal inom hos-
picevård beskriver hur det är att i arbetet möta människors lidande under lång 
tid, samt hur det är att vårda patienter med sviktande kroppsfunktioner. Även 
ett organisatoriskt perspektiv ingår genom att patientkaraktäristika för per-
soner som vårdats vid en hospiceavdelning under en 10-årsperiod beskrivs.
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