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Sammanfattning 
Bakgrund Palliativ vård beskrivs ha sitt ursprung från hospicerörelsen. Palliativ vård är ett 

förhållningssätt med syftet att förbättra livskvaliteten och anpassa vården till varje individs 

behov.  

Syfte Syftet med studien var att beskriva betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ 

omvårdnad. 

Metod Studien hade en beskrivande design och metoden var en systematisk litteraturstudie. 

Sökningar efter artiklar genomfördes i databaserna CINAHL, Medline, Amed och PsycINFO. 

Totalt användes nio artiklar till litteraturstudien. Analysen var inspirerad av en 

innehållsanalys.  

Resultat Kategorierna i resultatet var: Vikten av en god kommunikation, betydelsen av 

samverkan med patienten och familjen samt sjuksköterskan inom palliativ vård. 

Kommunikation var en central del i resultatet. Att spendera tid och kommunicera med 

patienten i palliativ fas och dennes familj ansågs förbättra vården. Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att leva i nuet. Palliativ omvårdnad beskrevs vara känslomässigt utmattande 

och krävde egna reflektioner.  

Slutsats Ökad erfarenhet hos sjuksköterskan ledde till bättre bemötande och omvårdnad. 

Ytterligare forskning kan behövas för att utveckla sjuksköterskors sätt att vårda patienter i 

palliativ fas. Genom personlig och professionell utveckling kan sjuksköterskan utföra en 

bättre omvårdnad av patienten i palliativ fas. 

 

Nyckelord Erfarenhet, Hospice, Kommunikation, Palliativ omvårdnad och Sjuksköterskor 
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2. Bakgrund 

2.1 Hospice 
Begreppet hospice uppkom under medeltiden och betyder härbärge för pilgrimer. Historiskt 

sätt fanns då ett samband mellan kyrkan och hospice. Från början riktade sig hospice till 

cancersjuka patienter (Batchelor, 2010;Eckerdal, 2005). År 1967 var Dame Cicely Saunders 

en huvudperson i hospicerörelsen, då hon startade St. Christophers hospice i England 

(Batchelor, 2010; Eckerdal, 2005).  Att hospice är en filosofi och inte en byggnad nämns av 

flera källor (Corr, 2007; Eckerdal, 2005). Det finns idag en benägenhet att ordet hospice 

kommer att ersättas av ordet palliativ vård (Källström Karlsson, 2009).  

När det inte längre var möjligt med botande och läkande vård så åsyftade hospicerörelsen att 

uppnå holistisk och lindrande vård för patienterna i livets slut. Hospice som en vårdfilosofi 

påvisade hur viktigt det är att bekräfta livet, fast döden är nära, och att det inte längre finns 

något botemedel (Corr, 2007). På senare tid har hospicefilosofin spridit sig till fristående 

vårdhem, hemsjukvårdsteam, avdelningar på sjukhus, rådgivningsgrupper på sjukhus och 

dagsjukvård. Hospicevård omfattar patienter som är döende i sjukdomar som t.ex. cancer, 

multiplescleros, ALS, hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, demens och AIDS (Batchelor, 

2010;Corr, 2007;Eckerdal, 2005).  

Inom hospice finns det flera mål. Psykologisk stöttning till patienten och familjen under 

vårdtiden och i sorgeprocessen är ett mål. Ett annat mål är att lindra smärta och symtom som 

patienten kan uppleva som besvärliga. Ytterligare ett mål är att hjälpa patienten i palliativ fas 

med informationen om döende och att patienten får möjlighet att leva aktivt till slutet 

(Eckerdal, 2005).  

2.2 Palliativ vård 
Palliativ vård beskrivs ha sitt ursprung från hospicerörelsen (Eckerdal, 2005). Ordet palliativ 

uppkom ur det latinska ordet pallium som betyder mantel och står för lindrande av lidande.  

En person befinner sig i palliativ fas när dennes sjukdom eller skador inte längre går att bota 

och döden är väntad (Batchelor, 2010;Beck-Friis & Strang, 2005;Friedrichsen, 2002). Tidig 

palliativ fas kan i vissa fall pågå under flera år. Under den tidiga palliativa fasen är målet att 

ge patienten symtomkontroll och bättre livskvalité. Sen palliativ fas pågår oftast i veckor eller 

månader. Under den sena palliativa fasen är målet att ge patienten livskvalité men att inte 

förlänga eller förkorta livet (Friedrichsen, 2002). När det inte är möjligt att bota kan det vara 

svårt att bestämma när det är rätt tidpunkt att diskutera palliativ vård (Batchelor, 2010). 

Palliativ vård är ett förhållningssätt som har till syfte att förbättra livskvaliteten för patienter 

och deras anhöriga som möter problem relaterade till en livshotande sjukdom. Det innebär att 

förebygga och lindra lidandet (Världshälsoorganisationen [WHO], 2002). Genom tidig 

upptäckt samt väl genomförd bedömning kan smärta och andra fysiska och psykosociala 

problem behandlas. Palliativ vård bejakar livet och ser döden som något naturligt. Döden ska 

inte skyndas på eller uppskjutas (WHO, 2002). Vårdteamet är en viktig del i den palliativa 

vården och i teamet ingår sjuksköterskor, läkare och undersköterskor samt ofta psykologer, 

kurator, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och präst kan ingå (Eckerdal, 2005).  

Palliativ vård kan anpassas för vem som helst som är döende i en kronisk sjukdom eller har 

livshotande skador från t.ex. olyckor (Ferrell et al., 2007). Behandlingen för patienter i 

palliativ fas ska specialiseras så att varje enskild person får sina behov tillfredsställda. 

Pediatrisk palliativ vård kan bli aktuellt för barn med en sjukdom som kan leda till döden 

(Batchelor, 2010). 
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2.3 Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans uppgifter vid omvårdnad av patienter i palliativ fas är inte bara att vårda utan 

också att se hela människan och familjens behov (Kirkevold, 2000). Inom palliativ 

omvårdnad kan sjuksköterskan arbeta utifrån familjefokuserad omvårdnad, vilket innebär att 

låta familjen vara en del av omvårdnaden (Batchelor, 2010;Friedrichsen, 2005). Wright, 

Watson och Bell (2002) beskrev att omvårdnadens centrala del är att ta tillvara på familjens 

resurser och styrkor samt betona att familjen är experter i vårdsituationen. Det är viktigt att ge 

familjemedlemmarna valmöjligheter och hjälpa dem att bestämma sig hur de vill hantera den 

aktuella vårdsituationen. Sjuksköterskans kunskaper om patientens sjukdom och situation kan 

hjälpa familjemedlemmarna med hanteringen av patientens vårdsituation (Wright et al., 

2002). En viktig roll som sjuksköterskan har kan vara att förbereda och informera familjen 

inför en familjemedlems död (Batchelor, 2010). 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Kirkevold (2000) redogör för Joyce Travelbees omvårdnadsteori som innehåller 

omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Teorin utgår ifrån att människan är unik och att 

omvårdnad innebär att sjuksköterskan hjälper en unik person och dennes familj att hantera 

sjukdom och lidande samt att hjälpa personen finna en mening i situationen. Teorin 

poängterar att människan är en oersättlig, unik individ som bara har ett liv (Kirkevold, 2000).  

Teorin innebar också att det är viktigt att se lidandet och sjukdomen ur patientens synvinkel. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2005) ICN:s etiska kod ska sjuksköterskan 

respektera människors rättigheter, tro, värderingar, patienten och familjen. Sjuksköterskan har 

fyra grundläggande ansvarsområden som lyfts fram: att främja och återställa hälsa, att 

förebygga sjukdom och att lindra lidande (SSF, 2005). 

 

En av sjuksköterskans roller i den palliativa omvårdnaden kan vara att agera spindeln i nätet 

dvs. att kommunicera med övriga professioner eller kontakter, skapa relationer och stödja 

patienten (Friedrichsen, 2005). Enligt Kirkevold (2000) ansåg Travelbee att kommunikation 

var en utmaning för sjuksköterskan som kräver goda förkunskaper i känslighet, 

kommunikationstekniker och i att tala vid rätt tillfälle. 

2.4 Problemformulering 
Att som sjuksköterska dagligen möta patienter som är i palliativ fas kan upplevas utmanande. 

Genom att veta betydelsefulla erfarenheter av palliativ omvårdnad kan sjuksköterskan få mer 

kunskap om vad som fungerar och vilka problem som kan uppstå inom palliativ vård. Det är 

viktigt att öka förståelsen och kunskapen om vad som är betydelsefullt när sjuksköterskor 

vårdar patienter i palliativ fas för att identifiera förbättringsområden. Genom personlig och 

professionell utveckling kan sjuksköterskan utföra en bättre omvårdnad för patienten i 

palliativ fas.  

3. Syfte 
Syftet med studien var att beskriva betydelsen av sjuksköterskors erfarenhet av palliativ 

omvårdnad.  
 

4. Metod 
4.1 Design 
Studien hade en beskrivande design och metoden är en systematisk litteraturstudie. 

Utgångspunkten är artiklar publicerade med hög vetenskaplig kvalitet. Artiklarna granskades 

och analyserades innan resultatet kunde sammanställas (Forsberg & Wengström, 2008).  
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4.2 Sökstrategi  
Sökningen efter artiklar gjordes i följande databaser: CINAHL, Medline, Amed och 

PsycINFO. Begränsningar som användes var att artiklarna skulle vara publicerade under år 

2006-2011. Artiklarna skulle även vara vetenskapligt granskade och skrivna på engelska. Inga 

begränsningar i ålder gjordes.  

I CINAHL valdes sökorden job experience AND hospice and palliative nursing OR palliative 

care. Sökorden identifierades i MeSH och användes i databasen. Sökningen gav 41 artiklar. 

Av de 41 artiklarna valdes 3 artiklar ut. En manuell sökning gjordes efter artikeln av 

Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009). En senare sökning utfördes i 

CINAHL på sökorden hospice care AND nurses AND palliative care. Sökningen gav 21 

artiklar. Av de 21 artiklarna valdes 2 artiklar ut. I Medline valdes sökorden nurses AND 

palliative care AND hospices. Sökorden föreslogs av databasen. Nurses valdes med ”explode” 

för att få en bredare sökning. Sökningen gav 6 artiklar. Av dem 6 artiklarna valdes 1 artikel 

ut. I Amed valdes sökorden palliative care AND nurses AND hospice care. Sökorden 

föreslogs av databasen. Sökningen gav 65 artiklar. Av dem valdes två artiklar ut. I PsycINFO 

valdes sökorden hospices AND care palliative AND nurses AND experience. Sökorden 

föreslogs av databasen. Sökningen gav 41 artiklar. Av dem valdes ingen artikel ut. Se sök och 

urvalsmatriser bilaga 1.   

4.3 Urvalskriterier 
Inklusionskriterierna var att det framgick i abstraktet eller i metoden att det var 

sjuksköterskans erfarenhet inom palliativ omvårdnad som studerades. Exklusionskriterierna 

var artiklar som beskrev medicinska behandlingar eller som var review artiklar, d.v.s. 

sekundära källor. 

4.4 Urval  
I första urvalet valdes artiklar utifrån om titeln kunde relateras till syftet. I andra urvalet 

valdes artiklarna efter innehållet i abstraktet. Slutligen i det tredje urvalet valdes artiklarna 

genom läsning och granskning (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Se sök och urvalsmatris 

bilaga 1. Vid granskningen av artiklarna användes en kvalitativ och en kvantitativ 

granskningsmall för att kritiskt granska de vetenskapliga artiklarna (Forsberg & Wengström, 

2008). Nio artiklar valdes slutligen till litteraturstudien varav 4 artiklar var kvalitativa och 5 

artiklar kvantitativa.  

4.5 Analys 
Analysen som användes var inspirerad av Hsieh och Shannons (2005) konventionella 

innehållsanalys. Analysen utfördes i flera steg. I det första steget söktes en helhetsbild av 

resultatet genom att läsa artiklarna. I det andra steget sorteras det resultatet som svarade på 

litteraturstudiens syfte genom att markera meningar som svarade på syftet. Texten 

bearbetades och sorterades för att få fram ett resultat. I det tredje steget sorterades innehållet 

med liknande betydelse och strukturerades in under samma subkategorier (Hsieh & Shannon, 

2005). Sju subkategorier skapades vilket bildade tre huvudkategorier som utgör rubriker i 

litteraturstudiens resultat. Citat användes för att förtydliga och styrka en subkategori. 

Meningar i studier som påvisade likande resultat skrevs ihop för att få ett tydligt resultat. 

Meningarna beskrev sällan exakt samma sak men om de var lika kunde de skrivas ihop. 

Forskningsetiska överväganden 

Etisk kod för sjuksköterskor gäller inom det praktiska yrkesutövandet och även inom 

forskningen. För att skydda patienterna vid forskning finns etiska regler (Polit & Beck, 2008). 

Forskningsetikens grundläggande principer är autonomi, integritet, värdighet och att främja 
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livet (Socialstyrelsen [SOFS], 2005).  Litteraturstudien måste innehålla allt resultat som svarar 

på studiens syfte oavsett författarnas perspektiv.  En litteraturstudie kräver att artiklarna som 

ska användas till arbetet är etiskt granskade (Forsberg & Wengström, 2008). Samtliga studier 

var etiskt granskade. Patienter i palliativ fas är en speciellt sårbar grupp att studera (Polit & 

Beck, 2008).  

5. Resultat  

Efter analys av studiernas resultat framkom subkategorier som bildade tre kategorier som 

utgör litteraturstudiens huvudfynd som återkommer i de flesta artiklarna.  

Tabell 2. De kategorier som bildades vid analys utgav rubriker i litteraturstudien.  

Subkategorier Kategorier 

Stödets betydelse inom palliativ omvårdnad Vikten av god kommunikation 

 

Patienten och familjen Betydelsen av samverkan med patienten och 

familjen 

Att finna självtillit och möjlighet att hämta 

kraft 

Den egna relationen av döden 

Utmaningar av att vårda patienter i palliativ 

fas 

Personlig och professionell utveckling 

Betydelsen av arbetskollegor 

 

Sjuksköterskan inom palliativ vård 

 

5.1 Vikten av en god kommunikation 

Sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh et al. (2009) poängterade betydelsen av aktivt 

lyssnande till patienten i palliativ fas och dennes familj. Istället för att bara fokusera på den 

fysiska omvårdnaden. Det krävde att sjuksköterskorna var fullt närvarande speciellt när 

patienterna eller familjemedlemmarna var ledsna eller upprörda. Att vara en bra, aktiv och 

lugn lyssnare innebar att sjuksköterskan skulle kunna vara tyst och aktivt lyssna (Iranmanesh 

et al., 2009; Seno, 2010). Sjuksköterskor i dessa studier upplevde att patienterna i palliativ 

vård och deras familjer var tacksamma för den icke verbala kommunikationen med dem och 

att den kunde säga mer än ord (Iranmanesh et al., 2009;Malloy, Virani, Kelly & Munévar, 

2010). Sjuksköterskor i studierna av Malloy et al. (2010) och Seno (2010)  uttryckte att de 

avsiktligt var lugna och tysta, öppna, icke dömande samt tillgängliga för patienten i palliativ 

vård och dennes familj.  

Sjuksköterskor i studien av Iranmanesh et al. (2009) beskrev att de kunde känna sig som 

containrar för patienternas negativa känslor och ångest. Några sjuksköterskor beskrev att när 

de spenderade tid med patienter i palliativ fas och deras familj och kommunicera med dem så 

kunde vården förbättras. Sjuksköterskor i studien beskrev också att lyssna, att vara medvetna 

om patientens samt familjens situation och deras önskningar hade en tröstande effekt för 
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patienten. Det var underförstått att en inbjudan till samtal skulle vara baserat på förtroende, 

ärlighet och ge tydlig information om hur patientens tillstånd såg ut beskrev sjuksköterskor i 

studien av Iranmanesh et al. (2009).  

Flertalet pediatriksjuksköterskor i en studie av Knapp et al. (2011) uttryckte sig positiva till att 

samtala om hospice med patienter i palliativ vård och deras familjer. I en annan studie av 

Boyd, Merkh, Rutledge och Randall (2011) diskuterade sjuksköterskor hellre med 

familjemedlemmarna om hospicevård än med patienten i palliativ fas. Sjuksköterskor beskrev 

att de kunde bli frustrerade vid otydlig kommunikation med patienten i studien av Malloy et 

al. (2010). I en studie av Malloy et al. (2010) beskrev sjuksköterskorna en enorm 

tillfredställelse när de kände att de lyckats med att främja en effektiv kommunikation med 

patienten och anhöriga. 

Stödets betydelse inom palliativ omvårdnad 

En inspirationskälla till sjuksköterskans yrkesval beskrevs vara att kunna stötta patienten i 

deras sårbara livssituation (Källström Karlsson, Ehnfors & Ternestedt, 2008). I en studie 

menade flera sjuksköterskor att det var ett privilegium att vara sjuksköterska inom palliativ 

vård (Ablett & Jones, 2006). Sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh et al. (2009) beskrev 

betydelsen av att stötta hela patienten och vara fullt närvarande för patienten i palliativ fas och 

dennes familj. Att erbjuda assistans och stöd efter patientens behov beskrev sjuksköterskorna 

vara en del av deras roll. I en studie av Malloy et al. (2010)  beskrev sjuksköterskorna stödet 

till familjen som en central del i vården. Att sjuksköterskan visade uppskattning för nuet 

beskrevs givande till stöttningen av patienten i palliativ fas (Iranmanesh et al., 2009). 

Sjuksköterskor beskrev också i studien av Iranmanesh el al. (2009) att de erbjöd fysisk vård 

kombinerad med psykosocialt stöd, för att det ansågs vara lika viktigt. 

5.2 Betydelsen av samverkan med patienten och familjen 
Sjuksköterskor uttryckte att för att bäst använda tiden var det viktigt att aktivt samverka med 

patienten i palliativ fas samtidigt som sjuksköterskor tillgodosåg patienten med praktisk vård 

(Iranmanesh et al., 2009). Flera sjuksköterskor i studien av Iranmanesh, Dargahi och 

Abbaszadeh (2007) svarade att de ansåg att det är betydelsefullt att familjen deltar i den 

fysiska vården och får psykosocialt stöd. Miyashita et al. (2011) och Seno (2010) beskrev i 

sina studier att sjuksköterskorna svarade att patient och familjecentrerad omvårdnad hade 

betydelse inom palliativ omvårdnad. Sjuksköterskorna i studien av Seno (2010) beskrev även 

att patienterna kunde påverkas negativt om döden ignorerades och det kunde då bli svårt att 

tillgodose patientens och dennes anhörigas behov. Enligt sjuksköterskor i studien var det 

också betydelsefullt att patienten i palliativ fas och dennes familj var beslutsfattarna i 

omvårdnaden (Miyashita et al., 2011).  De flesta sjuksköterskor i studien av Iranmanesh et al. 

(2007) förklarade att de inte involverade patienten i palliativ fas och dennes familj i vården. 

Familjen samt patienten accepterades inte som huvudbeslutsfattarna i vården. 

Att undervisa patienten i palliativ fas och dennes familj beskrevs av sjuksköterskor i studien 

av Miyashita et al. (2011) som deras ansvar. Närhet samt att dela bra och dåliga erfarenheter i 

vårdsituationer med patienten och dennes familj beskrev sjuksköterskor i studien av 

Iranmanesh et al. (2009) gav möjligheter att upptäcka nya sätt att skapa personliga relationer. 
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5.3 Sjuksköterskan inom palliativ vård 
 

Att finna självtillit och möjligheten att hämta kraft 
Vård av patienter i palliativ fas gav sjuksköterskorna ökad självtillit. Den erfarenheten hjälpte 

dem att vara nära patienten i palliativ vård och dennes familj. Erfarenhet av närhet lärde 

sjuksköterskan att hantera situationer som var mycket svårare än han/hon förutsett 

(Iranmanesh et al., 2009).  Sjuksköterskorna upplevde tillfredställelse och bekräftelse i att 

vara en del av patienternas liv och det kompenserade för de svårigheter som det innebar att 

vårda patienter i palliativ fas (Källström Karlsson et al., 2008). En erfaren sjuksköterska inom 

palliativ omvårdnad på hospice beskrev sig ha fått större självtillit, starkare personlighet och 

större förtroende i relationen med patienterna efter elva års erfarenhet av palliativ omvårdnad 

(Källström Karlsson et al., 2008). Sjuksköterskor beskrev att på fritiden var en god 

familjerelation önskvärd och fritidsintressen var viktiga för att återfå sina krafter. De flesta 

sjuksköterskor i studien av Källström Karlsson et al. (2008) beskrev också att en promenad i 

skogen var en bra strategi för att återfå energi. Att möta människor som var fulla av liv och att 

prata om helt andra saker beskrev sjuksköterskor som avslappnande. 

Den egna relationen till döden  

Erfarenheter av hospice bidrog till att sjuksköterskor i studien av Källström Karlsson et al. 

(2008) beskrev att de fått en djupare förståelse om att döden var närvarande i livet. En 

sjuksköterska beskrev att hon ville uppnå sina önskningar samt leva i nuet, inte bara låta 

dagarna passera: ”Don´t think you can do everything later on. It´s today, you´re alive.” 

(Källström Karlsson et al., 2008, s. 229). Förståelsen ledde också till egna reflektioner om 

sjuksköterskans egna liv och framtida död (Ablett & Jones, 2006; Källström Karlsson et al., 

2008). När sjuksköterskor i studien funderade över sin egen död önskade de att de skulle få dö 

smärtfritt och med anhöriga nära. Erfarenheter av att vårda patienter i palliativ fas ledde till att 

sjuksköterskan tog initiativ till konversationer om döden med sin egen familj (Källström 

Karlsson et al., 2008). 

Sjuksköterskor i studien av Källström Karlsson et al. (2008) uttryckte att existentiella problem 

inte skulle bli ignorerade utan måste bemötas. För att etablera en trovärdig kommunikation 

med patienten i palliativ fas var det nödvändigt att sjuksköterskan försökte att vara ärlig om 

sin tro och sina värderingar kring existentiella frågor. När sjuksköterskor var involverade i de 

existentiella frågorna försökte de respektera patientens tro och hopp även om sjuksköterskans 

åsikter var annorlunda (Iranmanesh et al., 2009). Sjuksköterskorna beskrev att fundera över 

sina spirituella tankar hjälpte dem att upptäcka patientens och dennes familjs behov (Ablett & 

Jones, 2006). De flesta sjuksköterskor i studien av Iranmanesh et al. (2007) svarade att de såg 

döden som ett naturligt fenomen och också en väg till ett liv efter döden.  

I en enkät studie av Miyashita et al. (2011) beskrev sjuksköterskor att de skulle vara den 

personen som kommunicerade med patienten i palliativ fas om döden. I en annan studie av 

Iranmanesh et al. (2007) svarade sjuksköterskor att de själva troligen inte pratade om döden 

med patienten i palliativ fas eller undervisade dem om döden. Humor kunde användas som ett 

skydd emot obehagliga samtal om döden beskrev sjuksköterskor i studien av Ablett och Jones 

(2006). Sjuksköterskor var emot att försöka byta samtalsämne till något positivare när 

patienterna frågade om de var döende (Miyashita et al., 2011). I studien av Ablett och Jones 

(2006) menade några sjuksköterskor att de inte poängterade de existentiella och spirituella 

problemen. De uttryckte att humor var viktigt och hade många funktioner i vården av 

patienter i palliativ fas (Ablett & Jones, 2006). I två kvalitativa studier uttryckte 

sjuksköterskor att personliga erfarenheter av död och döende gjorde att de fick kontakt med 
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patienterna och deras familjer. De kunde då engagera och anpassa sig till patienterna och 

deras familjer, vilket ansågs påverka deras patientbemötande (Iranmanesh et al., 2009; Seno, 

2010). 

Att komma i kontakt med döden som en del av vardagen gjorde att sjuksköterskor 

uppskattade livet mer och kunde hjälpa andra i sin närhet i att också leva i nuet (Seno, 2010). 

Många sjuksköterskor i studien av Ablett och Jones (2006) beskrev att deras egna erfarenheter 

av nära anhörigas döende påverkade deras sätt att vårda. Antingen för att deras anhöriga fått 

väldigt god omvårdnad eller för att de var missnöjda med vården och ville därför ge vård med 

högre kvalitet till sina patienter (Ablett & Jones, 2006). Attityden om att livet måste levas här 

och nu var fortfarande tydlig efter en uppföljning elva år senare hos sjuksköterskor i studien 

av Källström Karlsson et al. (2008). Förståelsen var dock på ett djupare plan, de förstod att 

alla mål måste prioriteras och vara rimliga. Sjuksköterskor med elva års erfarenhet av att 

vårda patienter i palliativ fas uttryckte också att de hanterade det vardagliga livet på ett annat 

sätt än elva år tidigare. Sjuksköterskorna beskrev att erfarenheten lärde dem att uppskatta 

egentiden mer. Sjuksköterskorna lärde sig också att det var viktigt att sätta gränser och inte 

tillåta sig att bli för djupt påverkade och grubbla (Källström Karlsson et al., 2008). Att vårda 

patienter i palliativ fas gjorde att sjuksköterskor i studien uppskattade de små sakerna mer 

som de annars tagit för givet. Det blev enklare att ta hand om familj och vänner samt 

uppskatta att vara tillsammans med dem (Källström Karlsson et al., 2008). 

Utmaningar av att vårda patienter i palliativ fas 

Genom att vårda patienter i palliativ fas beskrev sjuksköterskor i en studie att de utsattes för 

emotionellt svåra situationer. Sjuksköterskor uttryckte att de måste kunna acceptera 

känslomässigt svåra situationer utan att försöka undvika dem. Det handlade om att ha en 

balans mellan att vara professionell och att vara nära patienten i palliativ fas och dennes familj 

(Iranmanesh et al., 2009). Att vårda patienter i palliativ fas som snart skulle dö gav en känsla 

av frustration hos sjuksköterskorna. De beskrev också att de kunde känna sig ledsna, speciellt 

i de fall där de identifierade sig med patienten eller dennes situation (Iranmanesh et al., 2009; 

Ablett & Jones, 2006).  Sjuksköterskor i Källström Karlsson et al. (2008) studie beskrev att 

det var svårt att undvika att reflektera över sina patienter på fritiden. Att vårda patienter i 

palliativ fas kunde kännas stressigt för sjuksköterskorna. De kände att de gjort allt i sin makt 

för att hjälpa patienten och ändå var detta inte tillräckligt för att lindra patientens lidande helt. 

Det gjorde det svårt för sjuksköterskor att släppa de känslor som uppkommit i den kontakt 

som etablerats mellan dem och patienterna i palliativ fas. Sjuksköterskor brukade drömma om 

sina patienter vilket kunde vara känslomässigt utmattande (Källström Karlsson et al., 2008). 

Stress var ofta relaterat till en för hög arbetsbelastning som kändes mindre hanterbart beskrev 

sjuksköterskor i studien av Ablett och Jones (2006). Det kunde fortfarande kännas stressfullt 

när många patienter dog under en kort period eller om deras död kom snabbt. Oavsett år av 

erfarenhet var det ibland svårt för sjuksköterskorna att fly ifrån att bli känslomässigt berörda, 

speciellt om patienter upplevde en smärtsam död (Källström Karlsson et al., 2008). 

Sjuksköterskor uttryckte att det var viktigt med professionella gränser för att skydda sig emot 

stress i studien av Ablett och Jones (2006). 

I en studie av Seno (2010) beskrev en hospicesjuksköterska en svår situation med en bebis i 

palliativ fas och dennes familj.  Hon beskrev att situationen var så jobbig att hon ignorerade 

sina egna känslor och la all energi på familjen. Hon hade en känsla av att den svåra 

situationen lärde henne mer om livet som hon aldrig lärt sig annars och det gjorde henne 

tacksam.  
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I vissa situationer kände sig sjuksköterskor som advokater för patienternas åsikter eller som 

agenter när det var konflikter (Malloy et al., 2010). I en studie av Miyashita et al. (2011) 

beskrev sjuksköterskor att de var osäkra på hur de skulle agera om patienten som de vårdade 

skulle ge upp hoppet. I studien av Miyashita et al. (2011) beskrev också sjuksköterskor att de 

var osäkra på om patienten i palliativ fas skulle få ett ärligt svar om dennes prognos. I en 

studie av Iranmanesh et al. (2007) svarade sjuksköterskor att det var en utmaning i att vara 

ärlig till patienten i palliativ fas om dennes prognos.  I en annan studie av Boyd et al. (2011) 

beskrev de flesta av sjuksköterskor att de var starkt överens om att patienten i palliativ fas 

skulle få veta sin prognos.  

Pediatriska sjuksköterskor i studien av Knapp et al. (2011) beskrev att de höll med om att 

hospicevård skulle diskuteras med patienten i palliativ vård prioriterat till slutskedet i deras 

sjukdom. Sjuksköterskor upplevde att de haft flera patienter som inte fått hospicevård fastän 

de behövt och när hospicevård använts skulle de ha använts tidigare i vården (Boyd et al., 

2011;Knapp et al., 2011). Sjuksköterskor med mindre erfarenhet i studien av Malloy et al. 

(2010) uttryckte att det var en utmaning att samtala med patienter om ”dåliga besked”. 

Sjuksköterskor med längre erfarenhet i denna studie upplevde att det var en större utmaning 

att kommunicera med patienter och familjer från olika kulturer. Oavsett kort eller lång 

erfarenhet så beskrev sjuksköterskor att det var en utmaning att samtala med patienter och 

familjer om spirituella/religiösa åsikter (Malloy et al., 2010). 

Personlig och professionell utveckling 

Sjuksköterskor beskrev att de fick mycket mer än de gav tillbaka när de följde patienter i 

palliativ fas under deras sista tid i livet (Seno, 2010). Att vårda patienter i palliativ fas 

beskrevs som en betydelsefull erfarenhet av sjuksköterskor i studien av Iranmanesh et al. 

(2007). I en annan studie beskrev sjuksköterskor palliativ vård som ett bra karriär val (Ablett 

& Jones, 2006). Åsikter från patienter beskrev sjuksköterskorna vara källor till lärande och 

utveckling i studien av Iranmanesh et al. (2009). Genom reflektioner blev sjuksköterskor 

också medvetna om sina känslor, förhållningsätt, reaktioner och agerande i relation till deras 

egen familj och arbetskamrater.  

Sjuksköterskor i studien av Källström Karlsson et al. (2008) med elva års erfarenhet inom 

hospice svarade att de utvecklades både personligt och professionellt. Genom att vårda 

patienter i palliativ fas beskrev sjuksköterskorna i denna studie att det krävdes egen utvecklig 

i sättet att vårda (Iranmanesh et al., 2009). Genom erfarenhet kunde några sjuksköterskor i 

studien av Iranmanesh et al. (2009) lära sig att med sin intuition känna på sig när en patient 

var på väg att dö. Sjuksköterskorna beskrev att de använde kunskaperna för att informera och 

förbereda familjen på den kommande döden.  

Betydelsen av arbetskollegor  

I en studie av Ablett och Jones (2006) uttryckte sjuksköterskor att för att må bra på jobbet var 

det viktigt med arbetskamrater, lagom arbetsbelastning för att få tid för patienten i palliativ fas 

samt en bra arbetsmiljö. Sjuksköterskor i studien av Ablett och Jones (2006) beskrev också att 

det var viktigt att använda humor för att skapa och behålla en bra arbetsmiljö med kollegorna. 

Sjuksköterskor i en studie av Iranmanesh et al. (2009) uttryckte att det var stimulerande att 

vara en del av ett palliativt team. De beskrev också att det var viktigt att lita på varandra och 

dela värderingar mellan medlemmar i teamet om meningen med patientcentrerad omvårdnad. 

Det var viktigt att ha en förtroendefull relation och ett positivt klimat för att uppnå god 

omvårdnad. Lagsamarbetet ansåg sjuksköterskor främja lärandet och att det utvecklade deras 

personliga och professionella identitet. Att arbeta i team gjorde det möjligt för sjuksköterskor 

att hantera svåra situationer och att ta beslut (Iranmanesh et al., 2009). 
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6. Diskussion  

Metoddiskussion  

Flera relevanta databaser inom ämnet omvårdnad användes för att svara på syftet vilket kan 

vara en styrka för studien. En annan aspekt som kan styrka studien är att studierna som 

användes var både kvantitativa och kvalitativa (Forsberg & Wengström, 2008). 4 studier som 

användes var kvalitativa och 5 studier som användes var kvantitativa.  Siffror i t.ex. procent i 

studiernas resultat arbetades om till text till denna studies resultat t.ex. 75 % skrev som till de 

flesta. Siffrorna i procent byttes ut till begrepp som de flesta, några eller många 

sjuksköterskor. Författarna till denna studie granskade studierna genom läsning och 

granskningsmallar som två oberoende granskare vilket gav granskningen styrka, de styrks av 

Willman et al. (2006). Kategorierna omprövades flera gånger vilket också är en styrka för att 

få ett trovärdigt resultat. Resultatet kunde sorteras under flera av kategorierna och 

kategorierna framkom inte tydligt ur resultatet, vilket kan vara en svaghet i studien. Det är 

viktigt att kategorierna beskriver de centrala i resultatet. Enligt Polit och Beck (2008) ska 

resultatet redovisas på ett logiskt och korrekt sätt. Meningar om kommunikation kunde passa 

in under flera olika kategorier för att de t.ex. handlade om både kommunikation och 

utmaningar.  

 

Sökordet hospice kan ha begränsat antalet studier och användbara studier kan ha exkluderats. 

Studiens syfte har bearbetas om ett flertal gånger under studien, i början var hospice med i 

syftet och därför användes sökordet hospice. Sökordet hospice valdes för det fanns med i det 

första syftet, för att få en snävare sökning och för att hospice och palliativ omvårdnad handlar 

om samma typ av vård.  Årtalen 2006-2011 valdes för att få den aktuellaste forskningen inom 

området. Årtalen kunde ha utökats för att få fler studier till resultatet. En manuell sökning 

efter en studie av Iranmanesh et al. (2009) utfördes för att den upptäcktes i en annan studies 

referenslista och den passade till denna studies syfte. I PsycINFO valdes ingen studie för att 

de inte motsvarade urvalsmetoden eller inklusionskriterierna. Många studier innehöll 

medicinska behandlingar eller var reviewer och därför exkluderades dem. Det som påverkade 

resultatet var antalet studier som användes, sökorden som kunde utvecklats efter revideringar 

av syftet, då enbart sökningar på palliative care AND nurses kunde utförts samt att årtalen 

kunde utökats för att få fler studier. Något som också kunde ha påverkat resultatet för antalet 

studier var att de flesta sökningar utfördes med AND istället för en kombination med OR. Om 

fler sökningar skulle utförts med OR kunde fler studier funnits som kunde ha varit användbara 

för studien. Nio studier användes totalt till studien.  

Sju studier användes först till resultatet, vilket är ett litet urval och resultatet kunde blivit 

utförligare och generera en bredare kunskap om t.ex. erfarenheter med fler studier. För att få 

ett utförligare resultat utfördes därför en senare litteratursökning i CINAHL då ytterligare två 

studier inkluderades. Studierna granskades med en kvantitativ och en kvalitativ 

granskningsmall som finns i boken av Forsberg & Wengström (2008). Granskningen påvisade 

att studierna som valdes hade svagheter och styrkor. Några studier saknade tydlig design och 

fullständig metod vilket gjorde att forskarnas noggrannhet kan ifrågasättas. Se artikelmatris 

bilaga 2. Vissa studier hade svår engelska och dålig struktur vilket gjorde dem svårlästa och 

svåra att översätta, vilket kunde leda till misstolkningar.  

Resultatet i denna studie anses tillförlitligt och trovärdigt eftersom att i de kvantitativa 

studierna ingick ofta en stor population vilket ger beskrivningar av många sjuksköterskors 

åsikter. I de kvalitativa studierna var de färre sjuksköterskor men studierna var tydligt 

genomförda och resultatet innehöll djupare beskrivning av erfarenheter. Bortfall i studierna 

framkom inte tydligt men en anledning till att alla sjuksköterskor inte svarade på enkäterna 
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kunde ofta vara att många inte tog sig tid till att svara på enkäterna eller inte svarade på alla 

frågor. Bortfallet påverkar resultatet genom att det blir färre deltagare i studien och det gör att 

alla tillfrågade sjuksköterskors erfarenheter inte kommer fram i resultatet för studierna. 

Resultatdiskussion  

Resultatdiskussionen visar att sjuksköterskans erfarenheter handlar om betydelsen av 

kommunikation, av lagsamarbetet, hantering av känslor, sjuksköterskans ansvar och familjens 

roll inom den palliativa omvårdnaden. Subkategorierna som presenterar resultatet är: Stödets 

betydelse inom palliativ omvårdnad, att finna självtillit och möjlighet att hämta kraft, den 

egna relationen till döden, utmaningar av att vårda patienter i palliativ fas, personlig och 

professionell utveckling och betydelsen av arbetskollegor. Kategorierna var: Vikten av en god 

kommunikation, betydelsen av samverkan med patienten och familjen och sjuksköterskan i 

palliativ vård.  

I studien är det tydligt att kommunikationen är kärnan och beskrivs också som en utmaning. 

Resultatet visar enligt författarna till denna studie att utan kompetens i att kommunicera samt 

en bra patientrelationer kan inte sjuksköterskan utvecklas inom palliativ omvårdnad vilket 

bekräftas av sjuksköterskor i Johnston och Smith (2006) studie. Travelbees omvårdnadsteori 

styrker resultatet i litteraturstudien.  Hon menar att kommunikation är en utmaning för 

sjuksköterskan som kräver goda förkunskaper i kommunikationstekniker och i att tala vid rätt 

tillfälle (Kirkevold, 2000). Sjuksköterskor i studien av Johnston och Smith (2006) styrker 

resultatet med deras beskrivning över att vara en bra, aktiv och lugn lyssnare. Vilket innebär 

att sjuksköterskan skulle kunna vara tyst och aktivt lyssna. I resultatet framkom att patienterna 

och familjerna uppskattar den icke verbala kommunikationen som en viktig del i den 

palliativa vården. 

I studien av Johnston och Smith (2006) beskrev sjuksköterskor att lagsamarbete är viktigt 

inom palliativ omvårdad och de kände att patienten gynnades av lagsamarbetet vilket styrker 

resultatet. Det är viktigt att sjuksköterskan utvecklar förståelse för de andra yrkesrollerna i 

arbetslaget, vilket bekräftas i ICN:s etiska kod (SSF, 2005).  Sjuksköterskorna betonade i 

resultatet att de slits mellan krav och de behöver mer tid till att fokusera på vårdandet.  De 

behöver även handskas med sina känslor för att hantera att förlora patienter som betytt mycket 

känslomässigt för dem vilket kan styrkas i studien av Pavlish och Ceronsky (2007). 

Sjuksköterskor utsätts för känslomässiga situationer dagligen vilket kan leda till en emotionell 

överbelastning. I studien av Sandgren, Thulesiues, Fridlund och Petersson (2006) betonar 

sjuksköterskor att reflektion är ett hjälpmedel som lär dem att hantera sina känslor på ett 

bättre sätt vilket styrker resultatet. Var den sjuke befinner sig i livet ska inte spela någon roll, 

dagens omvårdnad är så inriktad på att rädda liv att en del av professionen glöms bort, vård 

ska även ges till de som inte kan botas (Friedrichsen, 2005). En bidragande faktor till att bli 

sjuksköterska kan vara för att kunna rädda liv men å andra sidan beskriver ICN:s etiska kod 

att sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden. De är att främja och återställa 

hälsa, att förebygga sjukdom och att lindra lidande (SSF, 2005). Sjuksköterskans roll är inte 

enbart att rädda liv utan också att stötta patienten och familjen, hjälpa människor att få 

livskvalitet och ett så värdigt slut som möjligt (WHO, 2002). Kirkevold (2000) beskrev att 

Travelbee poängterar att människan är en oersättlig individ som bara har ett liv. Travelbees 

synpunkt stärker resultatet om att se hela människan vilket var en erfarenhet som många 

sjuksköterskor beskrev som viktigt för en bra palliativ vård.  

 

Ett intressant resultat enligt författarna till denna litteraturstudie var att några sjuksköterskor i 

studien av Iranmanesh et al. (2009) beskrev att med erfarenhet lärde de sig att med intuition 
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ha en känsla om när deras patient var på väg att dö. Att erfarna sjuksköterskor kan känna på 

sig när deras patienter är på väg att dö styrks av Hjort (2010). 

Författarna till denna litteraturstudie anser att en sådan intuition kan användes till 

förberedelser och information till patienten och dennes familj när döden är nära. 

Ett mål inom hospice är att hjälpa patienten i palliativ fas med information om att den snart 

kommer att dö enligt Eckerdal (2005). Å andra sidan i studien av Miyashita et al. (2011) och 

Iranmanesh et al. (2007) beskrev sjuksköterskor att de var osäkra på om patienten i palliativ 

fas skulle få ett ärligt svar om sin prognos och att de troligen inte skulle ge ett ärligt svar. De 

flesta av sjuksköterskor i studien av Boyd et al. (2011) uttryckte att de var starkt överens om 

att patienten förtjänar ett ärligt svar om sin prognos och det styrks av Eckerdal (2005). 

Sjuksköterskan är ansvarig för att patienten får information som ger förutsättningar till 

samtycke för vård och behandling (SSF, 2005). Vilket innebär att patienten har rätt att få veta 

sin prognos och patienten har också rätt att inte veta sin prognos.  

Flera sjuksköterskor i studierna av Boyd et al. (2011) och Knapp et al. (2011) beskrev att de 

kände sig bekväma att prata om hospice med patienterna i palliativ fas och familjerna men 

hospicevård diskuterades hellre med familjen istället för med patienten i palliativ vård för att 

det upplevdes lättare. Det resultatet kan styrkas av Hatano, Yamada och Fukui (2011) som 

beskrev att barnet ska delta i vården i största möjliga utsträckning men hur mycket barnet kan 

delta beror på barnets kognitiva förmåga och känslomässiga mognad. I studien av Knapp et al. 

(2011) kan sjuksköterskorna bedömt att barnen inte hade utvecklat den kognitiva förmågan 

ännu och därför pratade de hellre med familjen. 

Sjuksköterskor i studien av Pavlish och Ceronsky (2007) styrker resultatet genom att uttrycka 

att palliativ vård ska vara familjefokuserad. Sjuksköterskorna beskrev också att kommunicera 

och arbeta med familjer är en central del i patientens vård (Pavlish & Ceronsky, 2007). 

Sjuksköterskan vårdar inte enbart patienten i palliativ fas utan måste också se hela människan 

samt även se familjens behov vilket Kirkevold (2000) styrker. Enligt resultatet är familjen en 

viktig del i den palliativa omvården. Sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh et al. (2009) 

beskrev att de aldrig själva skulle försöka lösa konflikter inom patientens familj. 

Sjuksköterskan bör inte ta för givet att alltid kunna lösa problem, då lurar hon/han sig själv 

och det resultatet styrks av Friedrichsen (2005). Å ena sidan beskrev sjuksköterskor i studien 

av Miyashita et al. (2011) att patienten och familjen ska vara beslutsfattarna i omvårdnaden. 

Å andra sidan svarade sjuksköterskor i studien av Iranmanesh et al. (2007) att de tenderade till 

att inte låta patienten och dennes familj vara beslutsfattarna i vården. Studierna påvisar att 

sjuksköterskorna inte var överens om vem som skulle ta beslut om omvårdnaden av patienten 

i palliativ fas.  

Det finns ännu ingen specialistutbildning inom palliativ omvårdnad i Sverige dock finns det 

kurser att läsa på universitet och högskolor (Friedrichsen, 2005). Det finns idag specialist 

utbildningar inom de flesta områdena, ska de då inte få finnas inom palliativ omvårdnad. Den 

ständigt växande utvecklingen inom sjukvården kräver kunskaper inom information och 

kommunikation samt har ökade krav på förbättrad kvalitet vilket kräver att 

sjuksköterskeutbildningen ständigt utvecklas (Socialstyrelsen [SOSFS], 2005). Trots 

utbildningar i palliativ vård i flera kommuner och landsting finns det brister i etik, vårdfrågor 

och bemötande som fortfarande är ett uppenbart problem (SOSFS, 2006). Kursprogrammen i 

grundutbildningen behöver ses över så att palliativ vård blir ett mer studerat område (SOSFS, 

2006). Författarna till litteraturstudien tolkar delar av resultatet som t.ex. kommunikationen 

och bemötandet att det finns behov av en specialist utbildning inom palliativ omvårdnad. Det 
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behövs för att få mer utbildning i att hantera kommunikation, känslor, religion och dödsångest 

i samband med palliativ omvårdnad.   

Studierna var utförda i England, Iran, Japan, Sverige och USA och resultaten skiljdes inte 

mycket åt. Studien från Iran visade skillnader i resultatet t.ex. att patienten och familjen inte 

sågs som beslutsfattarna i vården. Vilket författarna till denna studie anser kan bero på 

kulturen och religionen i Iran. Sverige är ett mångkulturellt land och därför skulle resultatet i 

litteraturstudien kunna användas i ett svenskt kontext inom den palliativa vården i Sverige.  

Nästan alla sjuksköterskor i studierna var av kvinnligt kön vilket gör att resultatet är baserat 

på kvinnliga sjuksköterskors erfarenheter. Eftersom deltagarnas svar inte kunde knytas an till 

ålder kunde skillnader i ålder på sjuksköterskorna inte synbart påverka resultatet. I en studie 

av Källström Karlsson et al. (2008) intervjuades fem sjuksköterskor vid ett tillfälle och sedan 

elva år senare. Det var synligt att erfarenheten påverkade resultatet. Det framkom att 

sjuksköterskorna lärde sig att prioritera och det blev lättare att hantera jobbiga situationer t.ex. 

stress. Samtidigt påvisade resultatet i en annan studie av Malloy et al. (2010) hur erfarenheten 

påverkade synen på vad som sjuksköterskor beskrev som jobbigast inom kommunikation t.ex. 

att sjuksköterskor med mindre erfarenhet upplevde det jobbigare att prata med patienten vid 

”dåliga besked”. Sjuksköterskor med längre erfarenhet upplevde det jobbigare att prata med 

patienter och familjer ifrån andra kulturer.  

Slutsats och klinisk implikation  

Att sjuksköterskans egna relation till döden kan ha betydelse för hans/hennes sätt att ge 

omvårdnad påvisas i resultatet. Sjuksköterskan behöver känna självtillit och veta hur hon/han 

kan hämta kraft för att orka arbeta. Samarbetet mellan sjuksköterskan och övrig personal 

anses betydelsefull för att utvecklas inom palliativ omvårdnad.  Att ge stöd till sin patient och 

dennes familj anses vara betydelsefullt för sjuksköterskorna. Ökad erfarenhet hos 

sjuksköterskan leder till bättre bemötande och omvårdnad av patienten i palliativ vård. Det 

syns som en röd tråd genom hela resultatet. Alla sjuksköterskor kommer under sitt arbetsliv 

att möta patienter i palliativ fas. För att på bästa möjliga sätt bemöta patienterna och deras 

familjer är det viktigt att ständigt utvecklas inom den palliativa omvårdnaden. Att anpassa sig 

efter patienten och familjens önskningar och behov är väldigt viktigt inom vården. I resultatet 

framkommer svårigheter i kommunikation, hantering av känslor och bemötande av familjer. 

Genom att finna problemområden kan förbättringsområden identifieras. Det är viktigt att ta 

del av andra sjuksköterskors erfarenheter för att själv kunna utvecklas som sjuksköterska. Att 

vara sjuksköterska innebär ett yrke med livslångt lärande och det är ett yrke som ständigt 

kräver utveckling. 

Fortsatt forskning 

Det finns idag inte så mycket forskat på vårdpersonalens erfarenheter av att dagligen vårda 

patienter i palliativ fas (SOSFS, 2006). Ytterligare forskning behövs för att identifiera fler 

förbättringsområden.  Forskningsresultatet i litteraturstudien kan användas för att utveckla den 

befintliga palliativa vården och vårdpersonalen. Vårdpersonalen kan utvecklas genom 

forskning då de kan identifiera brister som kan hjälpa dem att utveckla sitt sätt att vårda. 

Vårdpersonalen kan behöva utvecklas i kommunikation, hantering av egna känslor och stress, 

bemötande av familjen, existentiellt stöd och bemötande av barn i palliativ fas.  
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