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Författare, årtal, 

artikelns titel, tidskrift & 

land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Ablett, JR. & Jones, RSP. 

(2006). Resilience and 

Well-being Palliative Care 

Staff: A Qualitative Study 

of Hospice 

Nurses´Experience of 

Work. Psycho-Oncology, 

16, 733-740. 

England 

Att beskriva hospice 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter i palliativ fas 

samt deras inställningar till 

arbetet och livet. 

Kvalitativ studie 

 

Design Fenomenologisk 

design 

 

Population 10st 

sjuksköterskor som arbetar 

med palliativ vård.  

 

Inklusion Ej tydligt 

angivet 

 

Exklusion Ej angivet 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval 

 

Urval 10st hospice 

sjuksköterskor blev 

tillfrågade att delta i 

intervjuer och alla tackade 

ja. 

 

Studiegrupp 10st hospice 

sjuksköterskor som arbeta 

på ett hospice i nord västra 

Styrkor Alla 

sjuksköterskor som blev 

tillfrågade att delta i 

studien tackade ja.  

 

 

Svagheter Designen var ej 

angiven. 

 

Inklusion och 

exklusionskriterier var ej 

angivna.  

Resultatet presenterades i 

tio teman.  

 

Det var ett positivt val att 

arbeta som sjuksköterska, 

speciellt inom palliativ 

omvårdnad. 

 

Sjuksköterskor beskrev att 

deras tidigare erfarenhet 

av anhöriga som var 

döende påverkade deras 

sätt att vårda.  

 

Sjuksköterskorna beskrev 

att medvetenhet om deras 

egna 

spirituella/existentiella 

åsikter hjälpte de att hitta 

behoven om existentiellt 

stöd hos patienten och 

familjen.  

 

Jobb stress beskrev vara 

relaterat till bland annat 

perioder med stor 



 

 

England.  

Deltagarna var 9st kvinnor 

och 1 man i spridda åldrar.  

 

Datainsamlingsmetod 

Semi-strukturerade 

intervjuer utfördes på 

arbetsplatsen i form av 

samtal.  

 

Analysmetod Intervjuerna 

analyserades med en 

analys teknik från en 

tolknings fenomenologisk 

analys.  

 

 

 

 

arbetsbelastning. 

 

Några sjuksköterskor 

beskrev att de upplevde 

”frustration” på jobbet, 

mer än stress.  

 

Många sjuksköterskor 

beskrev att de använde sig 

av sina kollegor, humor, 

hälsosam jobb och liv 

balans samt ett brett socialt 

nätverk som coping 

strategier.  

 

Sjuksköterskorna beskrev 

att de var medvetna om att 

hålla professionella 

gränser. 
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Författare, årtal, 
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Boyd, D., Merkh, 

K., Rutledge, DN. 

& Randall, V. 

(2011). 

Nurses´ 

Perceptions and 

Experiences With 

End-of Life 

Communication 

and Care.  

Oncology Nursing 

Forum, 38(3), 

E229-E239.  

USA 

Att kartlägga 

onkologi- 

sjuksköterskors 

attityder till vård 

vid livets slut och 

deras upplevelser i 

vården av döende 

patienter, 

diskussioner om 

hospice med 

patienter och 

familjer, samt 

användning av 

palliativ vård i 

praktiken. 

Kvantitativ studie 

 

Design Deskriptiv korrelation 

 

Population 

Onkologisjuksköterskor som jobbar på sjukhus och 

cancercenter. 

 

Inklusion Onkologisjuksköterskor 

 

Exklusion Ej angivet  

 

Urvalsförfarande Strategiskt urval 

 

Urval 66 stycken onkologisjuksköterskor blev tillfrågade 

att delta i studien. 31 stycken svarade på enkäten och 35 

stycken avstod att svara på enkäten. Det finns ingen given 

anledning till varför 35 sjuksköterskor inte ville svara på 

studien.  

 

Studiegrupp  29 kvinnliga onkologisjuksköterskor och 2 

manliga onkologisjuksköterskor.  

 

 

 

Styrkor Tydligt 

beskriven metod 

och analysmetod. 

 

Svagheter Stort 

antal 

sjuksköterskor 

som tackade nej 

till att delta i 

studien 

 

Exklusions-

kriterier var ej 

angivna.  

Sjuksköterskorna 

diskuterade hospice 

vård med familjen 

hellre än med 

patienterna.  

Sjuksköterskor 

beskrev att hospice 

vård kanske skulle 

ha behövts i ett 

tidigare skede för 

patienten i palliativ 

fas. 

Döende patienter 

skulle få veta sin 

prognos. 

Attityder till 

hospice vård var 

gynnsamma.  

 

 



 

 

 

Datainsamlingsmetod: Enkätstudie. Enkäter skickades ut 

till 66 stycken onkologisjuksköterskor som jobbade på 

sjukhus och cancercenter. Sjuksköterskorna mailade 

tillbaka deras svar till forskningscentret.  

 

Analysmetod: Statistisk analys användes för att beskriva 

frekvenser. 
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artikelns titel, tidskrift & 

land 
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Iranmanesh, S., Dargahi, 

H. & Abbaszadeh, A. 

(2007). Attitudes of 

Iranian Nurses Toward 

Caring For Dying Patients. 

Palliative and Supportive 

Care, 6, 363-369. 

Iran 

Syftet med studien var att 

undersöka attityder till 

döden och vården för 

personer i livets slut hos 

iranska sjuksköterskor i 

Irans huvudstad Tehran.  

Kvantitativ studie 

 

Design Deskriptiv  

 

Population 114st 

sjuksköterskor som jobbar 

på cancer institutet och 

Valiasr sjukhus i Tehran. 

 

Inklusion Ej tydligt 

angivet 

 

Exklusion Ej angivet 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval 

 

Urval 120st sjuksköterskor 

som jobbade på två 

sjukhus i Tehran blev 

tillfrågade att svara på två 

frågeformulär. 114st 

sjuksköterskor valde att 

svara på frågeformulären 

och 6st svarade inte. 

Bortfall beskrivs ej.  

Styrkor Stor population 

 

 

Svagheter Inklusion och 

exklusionskriterier var ej 

angivna.  

De flesta sjuksköterskorna 

i studien beskrev att de 

gav vård och emotionellt 

stöd till patienterna och 

deras familjer.  

 

De flesta av 

sjuksköterskorna 

tenderade till att inte 

involvera den döende och 

dennes familj i vården 

eller i beslutstaganden.  

 

Sjuksköterskorna beskrev 

att de troligen inte skulle 

prata med patienten om 

döden eller utbilda 

patienten om döendet.  

 

 



 

 

 

Studiegrupp 114st 

sjuksköterskor i åldrarna 

20-50 år. 81% av 

deltagarna var kvinnor och 

19% av deltagarna var 

män. 68 % av deltagarna 

var gifta. 64% av 

deltagarna var 

onkologisjuksköterskor. 

Ca 58 % av deltagarna 

hade mindre än två års 

erfarenhet av att vårda 

patienter i livets slut.  

 

Datainsamlingsmetod Två 

frågeformulär delades ut 

till 120 sjuksköterskor som 

var introducerade av 

verksamhetschefen på 

deras jobb under två 

månader på cancer 

institutet och Valiasr 

sjukhus i Tehran.  

 

Analysmetod 

Frågeformulären 

analyserades med en 

statistisk analys. 
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artikelns titel, 
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Syfte Design Värdering Resultat 

Iranmanesh, S., 

Häggström, T., 

Axelsson, K. & 

Sävenstedt, S. 

(2009). 

Swedish Nurses´ 

Experiences of 

Caring for Dying 

People-A Holistic 

Approach. 

Holistic Nursing 

Practice, 23(4), 243-

252. 

Sverige 

Syftet med 

denna studie var 

att förtydliga 

innebörden av 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda döende 

personer i 

hemmet och på 

en särskild 

avdelning på 

sjukhuset 

Kvalitativ studie 

 

Design Ej tydligt angivet 

 

Population 

Registrerade sjuksköterskor som har erfarenhet av att 

jobba med döende patienter under minst 2 år  

 

Inklusion Ej angivet 

 

Exklusion Ej angivet 

 

Urvalsförfarande  Strategiskt urval 

 

Urval  

Alla sjuksköterskor som blev tillfrågade valde att ställa 

upp på intervjuerna.  

 

Studiegrupp 8st kvinnliga sjuksköterskor i åldrarna 35-

58. 4st jobbade på en speciell avdelning på sjukhuset 

och 4st jobbade i privata hem. 

 

Datainsamlingsmetod Intervjuer med öppna frågor. 

Huvudpersoner på arbetsplatserna blev kontaktade och 

fick information om studien och därefter tillfrågades 

personalen som uppfyllde kriterierna för att delta i 

Styrkor Tydligt 

urval och ingen 

deltagare tackade 

nej.  

 

Tydligt syfte 

 

Svagheter Metod 

delen saknade delar 

för studien t.ex. 

inklusion och 

exklusionskriterier.  

Sjuksköterskor 

beskrev att teamwork 

var viktigt och 

stimulerande för 

utvecklingen. 

Att vara tyst och 

aktivt lyssna var lika 

viktigt som fysisk 

vård. 

 

Viktigt att ta tag i de 

existentiella frågorna 

patienten kan ha. 

Viktigt att låta 

patienten aktivt delta 

i sin egen vård. 

Viktigt att stötta 

familjen genom 

förtroende, ärlighet 

och information om 

patientens tillstånd.  

 

Förbereda 

familjemedlemmarna 

på den oundvikliga 

döden. 



 

 

studien. De blev verbalt informerade och fick ett brev 

om de ville delta i studien.  

 

Analysmetod Texten översattes ordagrant och 

analyserades med en fenomenologisk/hermeneutisk 

tolkning.  

 

 

 

 

Att vårda palliativa 

patienter krävde att 

sjuksköterskans 

omvårdnad 

utvecklades. 

Sjuksköterskorna 

kände att vårda 

palliativa patienter 

gav dem mer 

erfarenhet. 

 

Sjuksköterskorna 

värderade livet och 

uppskattade vardagen 

mer av att vårda 

palliativa patienter. 

 

Sjuksköterskorna 

lärde sig acceptera 

döden som en del av 

livet.   
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Knapp, CA., Madden, V., 

Wang, H., Kassing, K., 

Curtis, C., Sloyer, P. & 

Shenkman, EA. (2011). 

Pediatric Nurses´Attitudes 

Toward Hospice and 

Pediatric Palliative Care. 

Pediatric Nursing, 37 (3), 

121-126. 

USA 

Studien har två syften.  

 

Första syftet är att 

bedöma attityder till 

hospice och palliativ 

vård.  

 

Det andra syftet är att 

undersöka sambandet 

mellan 

omvårdnadsfaktorer 

och sjuksköterskornas 

attityder till hospice 

och palliativ vård. 

Kvantitativ studie 

 

Design Beskrivande tvärsnittsstudie 

 

Population 279 pediatriska 

sjuksköterskor som arbetade 

utspridda över 21 olika 

arbetsplatser i Florida. 

 

Inklusion Ej angivet 

 

Exklusion Ej angivet 

 

Urvalsförfarande Strategiskt urval 

 

Urval 454 pediatrik sjuksköterskor 

blev tillfrågade att delta. 279 

stycken valde att delta i studien och 

175 stycken valde att inte delta. 

Alla 279 stycken sjuksköterskorna 

svarade inte på alla frågor i 

enkäten.  

 

 

 

Styrkor Stor 

population  

 

Svagheter Ej 

angivet inklusion 

och 

exklusionskriterier.  

 

Könsfördelningen 

kan anses som en 

svaghet då nästan 

alla deltagare var 

kvinnor och då får 

man inte männens 

perspektiv.  

Sjuksköterskorna tyckte att 

hospicevård ska bli 

diskuterad med patienten 

prioriterat till den 

terminala fasen av deras 

sjukdom. 

 

De flesta sjuksköterskorna 

var bekväma med att 

diskutera hospicevård med 

patienten och dennes 

familj.  

 

 



 

 

 

 

Studiegrupp 279st pediatriska 

sjuksköterskor i åldrarna 20-50+. 

2kvinnor var män och 273st var 

kvinnor. Resterande 4st svarade 

inte på vilket kön de var.  

 

 

Datainsamlingsmetod Enkätstudie. 

Enkäter var mailade till varje 

arbetsplats och deltagarna kunde 

svara anonymt över internet.  

 

Analysmetod Deskriptiv analys 

användes för att kunna sortera 

informationen.  
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Författare, årtal, 
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Källström Karlsson, IL., 

Ehnfors, M. & Ternestedt, 

B-M. (2008).  

Five Nurses´ Experiences 

of Hospice Care in a 

Long-Term Perspective. 

Journal of Hospice and 

Palliative Nursing, 10(4), 

224-232. 

Sverige 

Syftet med denna studie 

var att undersöka fem 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

regelbundet möta 

patienters obotliga 

sjukdomar, döende och 

död. Särskild fokus var på 

deras tankar, känslor och 

attityder när man jobbat på 

en hospice avdelning 

under en längre period. 

Kvalitativ studie 

 

Design Deskriptiv 

 

Population 

5st sjuksköterskor som jobbade 

på hospice och hade minst 2års 

erfarenhet.  

 

Inklusion Att sjuksköterskorna 

deltagit i studien 1993 och i 

studien 2004.  

 

Exklusion Ej angivet 

 

Urvalsförfarande Strategiskt 

urval 

 

Urval 

5st hospice sjuksköterskor som 

deltog i 2 intervjuer under 2 

olika årtal. 1993 och 2004.  

 

Studiegrupp 5st sjuksköterskor 

som jobbade på hospice.   

Styrkor Rätt 

population att 

undersöka utifrån 

syftet.  

 

Svagheter Ej tydligt 

angivna inklusion 

och 

exklusionskriterier.   

 

 

Att möta döende patienter 

hade stort inflytande på 

sjuksköterskorna på jobbet 

och i privat livet. 

 

Sjuksköterskan tyckte att 

stötta patienter i svåra 

livssituationer var 

vägledande i arbetet.  

 

Att möta döden bidrog till 

en djupare förståelse om 

att alla kommer någon 

gång att dö.  

 

Existentiella problem ska 

inte ignoreras.  

 

Om sjuksköterskan själv 

fick välja så ville hon dö 

smärtfritt och med 

anhöriga i närheten. 

Sjuksköterskans erfarenhet 

av att vårda döende 

patienter gav invit till att 



 

 

 

 

Datainsamlingsmetod Intervjuer 

med öppna frågor. Alla 

intervjuer gjordes på 

sjuksköterskornas arbetsplatser.  

 

Analysmetod Intervjuerna 

spelades in och översattes 

ordagrant av författaren som 

gjorde intervjuerna. Deskriptiv 

analys där intervjuerna 

transkriberades och 

analyserades. 

 

 

samtala med familjen om 

döden. 

Viktigt att leva i nuet och 

inte låta dagarna rinna 

iväg. 

 

Det kunde vara svårt att 

sluta tänka på patienterna 

på fritiden. 

 

Familjen och 

fritidsintressen är viktigt 

för sjuksköterskan för att 

återvinna energi. 

 

Efter 11års erfarenhet var 

attityden om att leva här 

och nu djupare. 

 

Erfarenheterna om att vara 

nära döden kunde resultera 

i personlig och 

professionell utveckling.  

 

Det kunde vara stressigt 

när många patienter dog 

snabbt och oväntat. 
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Malloy, P., Virani, R., 

Kelly, K. & Munévar, C. 

(2010). 

 Beyond Bad News- 

Communication Skills of 

Nurses in Palliative Care. 

Journal of Hospice and 

Palliative Nursing, 12(3), 

166-174.  

USA 

 

Studiens syfte var att bidra 

till litteraturen genom att 

beskriva sjuksköterskans 

perspektiv på 

kommunikation i palliativ 

vård 

Kvantitativ studie 

 

Design Beskrivande 

design 

 

Population 333 

sjuksköterskor, 34 stycken 

pediatriska sjuksköterskor 

och 90 stycken är 

geriatriska sjuksköterskor 

och 47 stycken jobbar på 

intensiven och 162 stycken 

jobbade på hjärtavdelning. 

 

Inklusionskriterier Att 

sjuksköterskorna deltog i 

ett palliativt vårdprogram. 

 

Exklusionskriterier Ej 

angivet 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval 

 

Urval 333 sjuksköterskor 

Styrkor Stor population  

 

Svagheter Ingen tydlig 

design. 

 

Inga exklusionskriterier 

angivna. 

 

Ingen angiven 

analysmetod. 

Sjuksköterskorna med 

mindre erfarenhet tyckte 

att det var svårast att prata 

med patienter efter 

patienterna fått ”dåliga 

nyheter”. 

 

Sjuksköterskor med några 

år mer erfarenhet tyckte att 

det var svårare att prata 

med patienter eller 

familjer från olika 

kulturer. 

 

Majoriteten av alla 

sjuksköterskor oavsett 

erfarenhetens längd tyckte 

det var svårt att prata med 

patienter/familjer om 

spirituella/religiösa 

erfarenheter.  

 

De flesta sjuksköterskor 

beskrev frekvent hur deras 

agerande sa mycket mer än 



 

 

som deltog i en kurs om 

omvårdnad vid livets slut. 

 

Studiegrupp 333 

sjuksköterskor som deltog 

i ett palliativt vård 

program. 

 

Datainsamlingsmetod 

Enkätstudie som skickades 

till 333 sjuksköterskor som 

deltog i ett palliativt vård 

program. 

 

Analysmetod Ej tydligt 

angiven  

 

 

ord. 

 

 

Sjuksköterskorna var där 

för patienterna även vid 

den svåraste tiden och de 

lyssnade.  

 

Sjuksköterskorna stötta 

familjen som en huvuddel 

av vården.  

 

Sjuksköterskorna blev 

frustrerade i komplexa 

vårdsituationer och vid 

kommunikationen i de 

situationerna. Många fick 

dock enorm 

tillfredställelse när de 

kände att de lyckats främja 

kommunikationen.  
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Miyashita, M., Nakai, Y., 

Sasahara, T., Koyama, Y., 

Shimizu, Y., Tsukamoto, 

N. & Kawa, M. (2007) 

Nursing autonomy place 

and important role in 

nurses´ attitudes toward 

caring for dying patients.  

American journal of 

hospice and palliative 

medicin, 24(3), 202-210.  

Japan 

Syftet med denna studie 

var att klargöra 

förhållandet mellan 

omvårdnadens autonomi 

och andra faktorer 

relaterade till attityder till 

vård av döende patienter 

 

Kvantitativ studie 

 

Design Jämförande studie 

 

Population 184 stycken 

sjuksköterskor på 

allmänna vårdavdelningar 

svarade på enkäten. 178 

sjuksköterskor som 

jobbade på allmänna 

vårdavdelningar valdes ut 

för att deras enkäter var 

fullständiga.  

 

Inklusion Sjuksköterskor i 

personalen och som chefer 

på allmänna 

vårdavdelningar valdes ut 

som potentiella deltagare 

till studien.  

 

Exklusion Sjuksköterskor 

som jobbade inom 

pediatrik, förlossning, 

psykiatriska avdelningar, 

Styrkor Stor population 

vilket ger ett 

generaliserbart resultat. 

 

Svagheter Tydligt 

beskriven metod 

 

Könsfördelningen kan 

anses vara en svaghet då 

deltagarna nästan bara var 

kvinnor och då får man 

inte männens perspektiv.  

De flesta sjuksköterskorna 

hade en positiv attityd till 

att vårda döende. 

 

Sjuksköterskorna kände att 

patient och 

familjecentrerad vård var 

nödvändig. 

 

 

Sjuksköterskorna tyckte att 

de skulle vara personen 

som pratade med patienten 

om döden. 

 

Sjuksköterskorna var 

osäkra på om de skulle bli 

upprörda om patienterna 

de vårdade förlorade 

hoppet om att bli bättre. 

Sjuksköterskorna var emot 

att försöka byta ämne om 

patienterna frågade om de 

var döende. 

 



 

 

IVA eller på 

operationssalar 

exkluderades. 10% av de 

som svarade på enkäten 

exkluderades för att de 

inte svarat på alla 

enkätfrågor.  

 

Urvalsförfarande 

Bekvämlighetsurval  

 

Urval Alla sjuksköterskor 

som jobbade på allmänna 

vårdavdelningar på ett 

privat sjukhus i en förort i 

Tokyo blev tillfrågade att 

delta i studien. 178st 

sjuksköterskor svarade på 

enkäten. 

 

Studiegrupp 175st 

kvinnliga sjuksköterskor 

och 1 manlig 

sjuksköterska. De 

resterade 2 deltagarna 

hade inte angivet deras 

kön.  

 

Datainsamlingsmetod 

Kuvert med frågeformulär 

och följebrev skickades till 

237 sjuksköterskor som 

 

Sjuksköterskorna tyckte att 

familjen skulle vara 

involverade i den fysiska 

vården kring den döende 

patienten.  

 

 Sjuksköterskorna var 

osäkra på om patienten 

skulle få ett ärligt svar 

angående prognos. 

 

 



 

 

jobbade på allmänna 

vårdavdelningar.  Ifyllda 

frågeformulären klistrades 

igen i kuvert och postades 

inom 2veckor.  

 

Analysmetod Analysen 

genomfördes i 2steg. 

Statistisk analys användes.  
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Seno, VL. (2010). 

Being with dying: 

Authenticity in end-of-life 

encounters.  

American journal of 

hospice and palliative 

medicin, 27(6), 377-386. 

USA 

Syftet med denna 

fenomenologiska studie 

var att gå på djupet och att 

förklara den 

underförstådda visheten 

inbäddad i praktiken hos 

sjuksköterskor som var 

erfarna och kända för 

deras vård av döende 

patienter.  

Kvalitativ studie 

 

 

Design Fenomenologisk 

design 

 

Population 

6 sjuksköterskor som var 

kända av deras 

jobbkollegor för deras 

kunskap om att främja 

fridfull död.  

 

Inklusion 

Sjuksköterskor som 

nuvarande jobbar på 

hospice och sjuksköterskor 

som jobbade på akuten 

och inom intensivvård.  

 

Exklusion 

Ej angivet 

 

Urvalsförfarande 

Strategiskt urval 

Styrkor Rätt population 

studerades utifrån syftet. 

 

Svagheter Brister i metod 

delen som t.ex. ej angiven 

design.  

 

 

Sjuksköterskorna 

accepterade att döden var 

äkta. 

 

Sjuksköterskorna hade 

personliga erfarenheter av 

död och döende som 

gjorde att de fick kontakt 

och kunde engagera sig 

och anpassa sig till 

patienterna och deras 

familjer. 

 

En sjuksköterska upplevde 

att många andra människor 

var obekväma med döden 

och det påverkade den 

palliativa vården negativt.  

Om döden ignoreras blir 

det svårt att tillgodose 

patientens behov.  

 

Sjuksköterskorna gav bra 

fysisk vård men missade 

att ge existentiella aspekter 



 

 

Urval 

6st sjuksköterskorna som 

var kända för deras 

kunskap att främja 

fridfulla död upplevelser.  

 

Studiegrupp 6st 

sjuksköterskor som var 

mellan 40-56år och 

kvinnor. De var 

amerikanska och nordiska 

kvinnor.  

 

Datainsamlingsmetod 

Efter att ha avslutat två 

pilotintervjuer för att testa 

intervjuguiden blev sex 

sjuksköterskor rekryterade 

för att delta i intervjuer 

som var djupgående 

samtal och de ägde rum i 

de valda platserna av 

deltagarna. 

 

Analysmetod 

Fenomenologisk tolkande 

och djupsökande innehålls 

analys användes.  

 

 

i situationerna.  

 

Viktigt att vara lugn och 

att lyssna när 

sjuksköterskan går in i 

situationer med döende 

patienter. 

 

En hospice sjuksköterska 

upplevde att hon fick 

mycket mer än vad hon 

gav när hon vårdade 

människor i deras sista tid.  

 

Att komma i kontakt med 

döden som en del av 

vardagen gjorde att 

sjuksköterskan 

uppskattade livet mer och 

hjälpte andra att också 

göra det.  

 

Sjuksköterskorna beskrev 

att de var lugna och tysta, 

öppna, redo, icke dömande 

och helt tillgängliga för 

patienterna och familjerna.  

 

 


