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Sammanfattning 
Bakgrund: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra 

livskvaliteten för både patienter och deras närstående inför problem associerat med 

livshotande sjukdom. Situationen vid livets slut kan se ut på olika sätt, likaså de palliativa 

insatserna.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

vuxna patienter i palliativ fas. 

 Metod: En litteraturstudie med strukturerad sökning och deskriptiv design har gjorts med 

artikelsökningar i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Tio artiklar, varav nio 

kvalitativa och en kvantitativ, som motsvarade studiens syfte valdes ut och analyserades.  

Resultat: Sjuksköterskor som arbetade med palliativ vård beskrev att de upplevde både 

positiva och negativa känslor i arbetet. Stöd och möjlighet till debriefing ansågs som viktigt 

för en del sjuksköterskor. Många upplevde svårigheter att vårda palliativa patienter, samtidigt 

som de vårdade kurativa patienter. 

 Slutsatser: Resultatet i litteraturstudien visade, att sjuksköterskor har olika och individuella 

upplevelser av att vårda palliativa patienter. Det framkom även att de hade ett professionellt 

perspektiv och en ambition att arbeta personcentrerat, men hindrades av organisatoriska 

förutsättningar, såsom brist på resurser. 
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Summary 

Background: Palliative care is based on an approach that aims to improve the quality of life 

for both patients and their families facing problems associated with life-threatening illnesses. 

The situation at the end of life can take many different forms, as can the palliative care. 
Aim: The aim of this literature study was to describe nurses' experiences of caring for adult 

patients in the palliative phase. 
Methods: This literature study was made using structured search and descriptive design, with 

article searches in the CINAHL, PubMed and PsycINFO databases. Ten articles, of which 

nine were qualitative and one was quantitative, corresponding to the purpose of the study 

were selected and analyzed. 
Results: Nurses who worked with palliative care stated that they experienced both positive 

and negative emotions at work. Support and opportunity for debriefing was considered 

important for some nurses. Many experienced difficulties in caring for palliative patients, 

while simultaneously caring for curative patients. 
Conclusions: The results of the study revealed that nurses have different and individual 

experiences of caring for palliative patients. It also revealed that they had a professional 

perspective and ambition to work person-centered, but was hampered by organizational 

conditions, such as lack of resources. 
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1. Bakgrund  
I bakgrunden beskrivs palliativ vård, värdegrund, sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

och den teoretiska utgångspunkten för litteraturstudien. 

1.1 Palliativ vård 

Enligt världshälsoorganisationens (WHO, 2002) definition av palliativ vård bygger den 

palliativa vården på ett förhållningssätt, som syftar till att förbättra livskvaliteten för patienter 

och deras familjer inför problem associerat med livshotande sjukdom.  Detta sker genom att 

förebygga och lindra lidande, genom tidig identifiering, noggrann analys och behandling av 

smärta och andra fysiska, psykologiska och existentiella besvär. I detta innefattas att bekräfta 

livet och att främja livskvalitet samt att se döendet som en normal process. 

 

Enligt Socialstyrelsen (2006) avlider det varje år drygt 90 000 personer i Sverige, varav ca 

3000 av dessa dör inom Örebro läns landsting (Örebro Läns landsting, 2012). Situationen vid 

livets slut kan se ut på olika sätt och likaså de palliativa insatserna. Döden kan komma som en 

naturlig del av livet, men den kan också komma plötsligt och oväntat. Ibland kan palliativ 

vård pågå under en mycket lång tid samtidigt med en kurativ (botande) behandling. Då den 

kurativa behandlingen slutat ge effekt, nås en brytpunkt och den palliativa vården övergår i en 

sen fas (Socialstyrelsen, 2006). Glimelius (2012) menar att omställningen från en kurativ 

behandling till den palliativa vården kan vara svår för sjukvårdspersonalen. Brattgård (2012) 

beskriver att det är viktigt för både patienter, närstående och personal ”att så tydligt som 

möjligt identifiera det skede där den kurativa behandlingen övergår i en palliativ och kunna 

handla konsekvent därefter” (s. 68).  

 

I WHO:s  (2002)  definition av palliativ vård betonas fyra dimensioner: fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella problem. Strang (2012) beskriver att fysiska symtom är något som är 

vanligt i all sjukvård, men lidande med  

försämrad livskvalitet som följd, kan uppstå från alla fyra dimensionerna och det är viktigt att 

vara uppmärksam på detta. Den psykiska dimensionen beskriver t.ex. ångest, oro och 

nedstämdhet, medan den sociala dimensionen innefattar bl.a. närstående och ekonomi. Den 

existentiella dimensionen innefattar existentiella/andliga symtom t.ex. dödsångest och frågor 

om mening/meningslöshet. Dessutom beskriver Strang att det måste tas hänsyn såväl ”till de 

enskilda dimensionerna, hur de samverkar och till helheten” för att kunna hjälpa patienterna 

uppnå bästa möjliga livskvalitet (s.31). För att tillgodose behoven inom de olika 

dimensionerna används de fyra palliativa hörnstenarna som beskrivs i statens offentliga 

utredningar (SOU, 2001:6) 

 

 Symtomkontroll, ”symtomkontrollen omfattar fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella/andliga behov”( s.54). 

 Stöd till närstående både under och efter vårdtiden, är av mycket stor vikt i den 

palliativa vården. Vid vård i livets slut, är ofta närstående delaktiga i omvårdnaden 

och vården bör utformas tillsammans med dem. 

 Multiprofessionellt teamarbete utformat efter patientens behov. 

 En förutsättning för en god palliativ vård är, att kommunikationen och relationen 

med patient och närstående samt mellan personalen och olika arbetslag fungerar 

väl (s.54-55). 
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1.2 Värdegrund 

Internationella Council of Nurses (ICN) antog en etisk kod för sjuksköterskor år 1953. Den 

har sedan reviderats ett flertal gånger. Den senaste versionen är fastställd 2005, och dessa 

etiska riktlinjer samt ett vetenskapligt förhållningssätt bör enligt Socialstyrelsen vara grunden 

för sjuksköterskans arbete. Det etiska förhållningssättet och en helhetssyn ska sätta sin prägel 

på samtliga kompetensområden för den legitimerade sjuksköterskan (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2007). Enligt Socialstyrelsens (2012) bedömning krävs ofta etiska 

övervägande vid vård i livets slutskede och det är av stor vikt att personalen har kunskap om 

etiska principer, bemötande och förhållningssätt. 

 I en rapport från Socialstyrelsen (2006) framgår det, att palliativ vård är ett lågprioriterat 

område i vård- och omsorgspersonals grundutbildningar och att bristande kunskaper i etik, 

bemötande och vårdfrågor är ett påtagligt problem. 

 

Brattgård (2012) tar upp tre honnörsord som bör vara rättesnöre för sjuksköterskans etiska 

handlande; integritet, värdighet och respekt. 

 

 Integritet. Varje enskild människa är unik och bär sin egen historia. När en människa 

närmar sig livets slut, har hon rätt att behålla sin personlighet och värdighet ända in i 

döden. Sjuksköterskan kan hjälpa till att upprätthålla patientens individualitet genom 

att vara medveten om patientens hela livshistoria, att se hela patienten och historian 

bakom.  

 Värdighet. Den yttre miljön är viktig i livets slutskede och för att uppnå lugn och 

värdighet behöver ofta patienten få möjlighet att ligga i ett enskilt rum. Sjuksköterskan 

måste vara medveten om att ”världen i det rummet är av annan karaktär än världen 

utanför” (s.78). 

 Respekt. Det är viktigt, att efter en patients bortgång visa respekt för den döda 

kroppens okränkbarhet (s.78). 

Palliativ vård och kurativ vård skiljer sig i etiskt avseende, då den palliativa vårdens syfte inte 

är att bekämpa sjukdom, utan istället strävar efter att hjälpa patienten uppnå bästa tänkbara 

livskvalitet (Socialstyrelsen, 2012). 

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL,SFS 1982:763) § 2 a, står beskrivet att vården ska bygga på 

respekt för patientens integritet och självbestämmande. Socialstyrelsen (2012) menar att, då 

patienten saknar förmågan att förmedla sin vilja, blir det ”nödvändigt att andra människor blir 

det skydd som bevarar och försvarar, upprättar och återupprättar det hotande människovärdet 

– integriteten” (s.64).  

1.3 Sjuksköterskans roll i den palliativa vården 

Den legitimerade sjuksköterskan styrs i sitt arbete av ett flertal lagar och förordningar. I 

Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska framgår, att 

oavsett vårdform och verksamhetsområde, ska sjuksköterskans arbete utföras i enlighet med 

gällande författningar och riktlinjer. En helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt ska sätta sin 

prägel på sjuksköterskans arbete. Arbetet ska även bygga på beprövad erfarenhet och 

vetenskap. Kompetensbeskrivningen beskriver tre huvudområden som har betydelse för 

sjuksköterskans arbete, oavsett verksamhet och vårdform. Omvårdnadens teori och praktik 

som innefattar sex kompetensområden; omvårdnadsvetenskap och medicinsk vetenskap, 

bemötande, information och undervisning, undersökningar och behandlingar, främjande av 

hälsa och förebyggande av ohälsa, säkerhet och kvalitet samt vårdmiljö. Forskning, utveckling 

och utbildning som i sin tur innefattar tre kompetensområden; forskning och utveckling, 
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personlig och professionell utveckling och utbildning. Ledarskap som innefattar två 

kompetensområden; arbetsledning och samverkan i vårdkedjan (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskor kan arbeta med palliativ vård i många olika sammanhang och i en varierande 

omfattning. I den palliativa vården har sjuksköterskorna flera olika roller t.ex. 

relationsskapande, kommunikativ, stödjande och koordinerande.  En stor del av 

sjuksköterskans arbete består av att bygga upp förtroendefyllda relationer med både patienter 

och närstående och att bygga upp sådana relationer tar tid och kräver kontinuitet 

(Friedrichsen, 2012). Seymour och Ingleton (2008) menar att frånsett närstående och nära 

vänner, är det sjuksköterskor som har närmast och mest frekvent kontakt med patienter i 

palliativ fas. I en studie av Mok och Chius (2004) konstaterades att en god relation mellan 

sjuksköterskor och patienter i palliativ fas, ledde till att de palliativa patienterna fick styrkan 

att kämpa vidare. Det hjälpte dem även att känna trygghet och gjorde det lättare för 

patienterna att öppna sig och uttrycka sina innersta känslor.  

1.4 Teoretisk utgångspunkt 

De 6 S:n vilken är en modell för personcentrerad palliativ vård, har valts som teoretisk 

utgångspunkt för litteraturstudien, då modellen ansågs vara relevant för det område som har 

studerats. Syftet med modellen är att stödja patienternas delaktighet i vården och möjliggöra 

en så god livskvalitet som möjligt vid livets slut. De 6 S:n kan användas som ett stöd vid 

planering, dokumentation, genomförande och utvärdering av vården utifrån patientens 

perspektiv (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Modellen finns beskriven 

som ett strukturerat arbetssätt i det Nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

 

De 6 S:n utgår från sex frågor som formulerats av den amerikanske psykiatrikern Avery 

Weisman, vars forskning har haft stor betydelse för vården av döende (Ternestedt et al., 

2012). 

 

Begreppen i de 6 S:n har utvecklats över tid och idag benämns de som; självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtom, sammanhang samt strategier. Det första S:t 

självbilden, är den självklara utgångspunkten och kärnan i de 6 S:n, då målet är att främja 

personcentrerad vård. Patientens unika upplevelse måste respekteras, men sjuksköterskan får 

dock inte frångå etiska koder, beprövade erfarenheter eller gällande lagar. Det andra S:t är 

självbestämmande, där målet är att patienten så långt det är möjligt, själv ska få avgöra hur 

vården ska se ut och bedrivas. Tredje S:t sociala relationer, har målet att främja patientens 

möjlighet att behålla viktiga relationer till livets slut. Under sociala relationer ingår även stöd 

till närstående. Fjärde S:t symtom, har målet att främja en så optimal symtomlindring som 

möjligt medan målet i det femte S:t sammanhang är att få patienten att känna en känsla av 

sammanhang. Det sjätte och sista S:t strategier, har målet att främja patientens möjlighet att 

förbereda sig på bästa sätt inför den annalkande döden (Ternestedt et al., 2012). I bilaga 1 

finns en checklista med stödfrågor, som har utformats för att strukturera planeringen och 

dokumentationen av vården. Checklistan kan även användas vid utvärdering av vården 

(Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 2002; Ternestedt et al. 2012). 

 

2. Problemformulering 
Sjuksköterskan ställs i den palliativa vården inför stora utmaningar, som kan röra allt från 

smärtproblematik, existentiella frågor, stöd och samarbete med närstående. ”Sjuksköterskan 

måste ha kunskaper om processerna vid livets slut, men att ha rätt förhållningssätt är nästan 

ännu viktigare. Omvårdnad kräver omsorg och intresse, engagemang, kunskap och 
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erfarenhet” (Hjort, 2008 s.443).  Palliativa patienter och deras närstående, är något som de 

flesta sjuksköterskor kommer i kontakt med i yrkesutövningen, oavsett val av arbetsplats. 

Många sjuksköterskor som arbetar på vårdavdelningar, i primärvården eller på kommunala 

boenden, saknar specialistkunskaper i palliativ vård (Friedrichsen, 2012). För att skapa 

förutsättningar för en god palliativ vård, är det av stor vikt att utforska hur sjuksköterskor 

upplever arbetet med patienter i palliativ fas.  

 

3. Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

vuxna patienter i palliativ fas. 

 

4. Metod 
En litteraturstudie med strukturerad sökning och deskriptiv design genomfördes, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2008) innebär att sammanställa och granska tidigare studier i 

ämnet på ett systematiskt sätt. Polit och Becks (2012) flödesschema (figur 1) angav grunden 

för hur arbetet planerades och genomfördes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1, Grunden för litteraturstudiens arbetsgång. Fritt översatt från Polit och Beck 2012, s.96. 

 

4.1 Sökstrategi 

Systematiska sökningar genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. De 

meningsbärande orden som valdes ut, för att få fram artiklar som svarade mot syftet var; 

palliativ vård (palliative care), sjuksköterska (nurse) och upplevelser (experience). I CINAHL 

översattes de meningsbärande orden i “CINAHL headings”, viket gav ämnesorden; palliative 

care, nurse, job experience och work experience. Sökningen i PubMeds MESH, gav orden; 

palliative care, nurse, life change events och sense of coherence. I PsycINFO blev orden 

palliative care, nurse och experience level när de översattes i tesaurus. En fritextsökning 
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gjordes med ordet experience i alla tre databaserna, då ordet upplevelse uppfattades som ett 

centralt meningsbärande ord i litteraturstudiens syfte. 

 

Sökningen genomfördes på orden enskilt, sedan kombinerades de med booelska termen AND 

och en trunkering användes på ordet nurse (nurse*) och experience (experience*), för att även 

få med pluralformen av orden (Bilaga 2). 

 

De begränsningar som gjordes var; att artiklarna skulle vara publicerade de senaste 5 åren, 

vara vetenskapligt granskade, avse människor, vara skrivna på engelska och gälla vuxna. I 

PubMed kunde begränsningen vetenskapligt granskade inte göras. 

4.2 Urval 

Inklusionskriterier, var både kvantitativa och kvalitativa studier, som handlade om 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda vuxna patienter i palliativ fas. 

Exlusionskriterier, var studier som fokuserade på patientens eller närståendes upplevelser, 

studier som handlade om erfarenheter av att arbeta med barn i palliativ fas och 

litteraturöversikter. 

 

Urvalet genomfördes i fyra steg, för att se om artiklarna svarade mot litteraturstudiens syfte. 

Vid första urvalet, läste författarna rubrikerna på artiklar som hittats i de olika databaserna. 

De artiklar som inte svarade mot syftet exkluderades. Det andra urvalet innebar att 

kvarvarande artiklars sammanfattningar lästes. De artiklar som inte svarade mot syftet 

exkluderades även här. Slutligen lästes de artiklar som fanns kvar, efter första och andra 

urvalet i sin helhet i urval tre. Ett fjärde och sista urval, var att kvarvarande artiklarnas kvalitet 

bedömdes (se rubrik 4.3 Värdering). 

 

I CINAHL lästes 150 titlar, 87 titlar var kvar efter första urvalet, medan 63 titlar som inte 

svarade mot litteraturstudiens syfte, exkluderades. Vid andra urvalet exkluderades nio artiklar, 

som var dubbletter och 68 artiklar som inte svarade mot syftet. Av de tio artiklar som fanns 

kvar till tredje urvalet, fanns fyra tillgängliga på nätet och skrevs ut i fulltext, de övriga sex 

beställdes. En av de beställda artiklarna gick ej att få fram, så totalt lästes nio artiklar i 

fulltext. I tredje urvalet exkluderades fyra artiklar, som inte svarade mot syftet. En artikel 

exkluderades vid fjärde urvalet. Fyra artiklar från CINAHL inkluderades i litteraturstudien 

(Bilaga 2).  

 

I PubMed lästes 137 titlar, 72 titlar var kvar efter första urvalet, medan 65 titlar som inte 

svarade mot litteraturstudiens syfte exkluderades. Vid andra urvalet exkluderades 58 artiklar, 

som inte svarade mot syftet. Av de 14 artiklar som fanns kvar till tredje urvalet, fanns fem 

tillgängliga på nätet och skrevs ut i fulltext, de övriga nio beställdes. Två av de beställda 

artiklarna gick ej att få fram, så totalt lästes 12 artiklar i fulltext. I tredje urvalet exkluderades 

fem artiklar, som inte svarade mot syftet och en artikel som var dubblett från CINAHL, sex 

artiklar från PubMed inkluderades i litteraturstudien (Bilaga 2). 

 

I PsycINFO lästes 217 titlar, 29 titlar var kvar efter första urvalet medan 158 titlar som inte 

svarade mot litteraturstudiens syfte och 30 dubbletter exkluderades. Vid andra urvalet 

exkluderades 27 artiklar, som inte svarade mot syftet. De två kvarvarande artiklarna, fanns 

tillgängliga på nätet och lästes i tredje urvalet i fulltext. Båda exkluderades då de inte svarade 

mot litteraturstudiens syfte. Ingen artikel från PsycINFO inkluderades i litteraturstudien 

(Bilaga 2). 
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Organisatoriska 
förutsättningar 

Möjligheter 

Hinder 

4.3 Värdering 

I det fjärde urvalet genomfördes en värdering av de 11 kvarvarande artiklarna, för att bedöma 

kvalitén användes granskningsmallar från Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Syfte, 

urval, datainsamlingsmetod, analysmetod, huvudresultaten/helheten granskades i alla 11 

artiklar. I den kvantitativa artikeln, granskades även instrumentens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Av 11 artiklar, bedömdes tio ha en god kvalitet och inkluderades därmed i 

litteraturstudien. Efter att artiklarna värderats, sammanställdes artiklarna som inkluderades i 

studien i en artikelmatris (Bilaga 3). 

4.4 Bearbetning och dataanalys 

Artiklarna numrerades från ett till tio och artiklarnas resultat lästes igenom enskilt flera 

gånger av författarna. Textdelar som svarade mot litteraturstudiens syfte, markerades och 

skrevs sedan ned på lappar som numrerades med artikelns nummer. Författarna träffades 

därefter och alla lappar lades ut, så likheter och skillnader mellan de olika artiklarnas resultat 

kunde urskiljas. Innehåll från resultaten som handlade om samma sak sorterades in i nya 

kategorier. Tre kategorier med subkategorier, framkom efter databearbetningen och ligger till 

grund för litteraturstudiens resultat (Friberg, 2006). 

4.5 Etiska överväganden 

Det kontrollerades att artiklarna hade fått tillstånd av etisk kommitté, eller om ett etiskt 

resonemang fanns beskrivet. Allt resultat från artiklarna som svarade mot studiens syfte 

inkluderades i studien, även om författarnas egna åsikter inte överensstämde (Forsberg & 

Wengström 2008). Författarna har presenterat det resultat som de gemensamt analyserat, utan 

att medvetet undanhållit eller förvrängt information. Artiklarna som användes i 

litteraturstudien har fritt översatts till svenska.  

 

5. Resultat  
Syftet med litteraturstudien var, att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda vuxna 

patienter i palliativ fas. Resultatet bygger på tio vetenskapliga artiklar, varav en kvantitativ 

och nio kvalitativa. Resultatet av litteraturstudien redovisas i tre kategorier och sex 

subkategorier. I bilaga 4, finns en överskådlig tabell, där det framgår i vilka studier de olika 

kategorierna och subkategorierna återfinns. 

 

 
 

 

Figur 2, presentation av litteraturstudiens kategorier och subkategorier.   
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5.1 Professionalitet 

Personcentrerad omvårdnad 

Sjuksköterskorna beskrev att de var beredda att försvara patienternas intressen och värdighet. 

Patienterna sågs som experter på sin egen omvårdnad och därför upplevde de att det var 

viktigt att patienternas beslut respekterades (Marchessault, Legualt & Martinez, 2012). 

Studien av Seno (2010) visade att det var viktigt att kunna spendera tid nära patienter och 

närstående, då sjuksköterskorna upplevde att det hjälpte människor i deras svåra situation. Det 

var även viktigt att sjuksköterskorna kände sig bekväma med döden, för att kunna ge en god 

palliativ vård. Genom egna erfarenheter och ett accepterande av döden, skapades ett 

engagemang, och de upplevde då att det var lättare att få kontakt med palliativa patienter. 

 

Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att se det unika hos varje 

patient. Ibland användes flexibla och otraditionella metoder, för att kunna skapa en så god 

livskvalitet som möjligt för patienter och närstående (Wallertedt & Andershed, 2007). I 

studien av Johansson och Lindahl (2011) beskrevs att varje patient och vårdsituation är unik, 

och sjuksköterskorna arbetade för att få alla inblandade att känna att det var så. 

Sjuksköterskorna berättade att det var betydelsefullt att utveckla en god relation med patienter 

och närstående (Marchessault et al., 2012). De påtalade även vikten av att de såg patienten 

och närstående i omvårdnadsarbetet och inte enbart hade fokus på övervakningsutrustningen. 

Genom erfarenhet upplevde sjuksköterskorna att de kunde göra båda uppgifterna samtidigt 

(Seno, 2010). I studien av Glass och Rose (2008) uppgav sjuksköterskorna, att en stor och 

viktig del av den palliativa vården var, att ta hand om patientens emotionella och psykosociala 

behov. 

 

Professionellt perspektiv 

Varje möte med patienter och anhöriga gav sjuksköterskorna ovärderliga erfarenheter och 

kunskaper, vilket de upplevde som användbara, både för professionaliteten och i 

omvårdnadssituationer. De vardagliga mötena bidrog till en kontinuerlig utveckling av 

sjuksköterskans kunskaper, vilket också ökade deras känsla av professionalitet, trygghet och 

säkerhet, och gav dem kraft att anta utmaningar. Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt 

hur de agerade och hur de bemötte patienterna, då det hade betydelse för både närstående och 

patienterna (Wallertedt & Andershed, 2007). I studien av Penz och Duggleby (2011) beskrevs 

vikten av att ha en god självkännedom såväl på det privata som på det yrkesmässiga planet, 

för att hitta en professionell identitet. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det i den palliativa vården fanns en risk att bli för involverad 

och komma för nära patienten. Därför var det angeläget att hitta en balans mellan närhet och 

avstånd, för att kunna hantera det dagliga arbetet. Det var viktigt att de kunde bevara 

distansen i vårdrelationen och inte bli för personligt involverade (Johansson & Lindahl, 

2011). De upplevde att bandet till patienten och närstående var mycket starkare inom 

hemsjukvården, än inom sjukhusvården. Då patienten följdes under en lång tid blev de ofta 

goda vänner. Denna nära relation medförde också att sjuksköterskorna upplevde det svårt att 

delge patienterna svåra besked. Därför beskrev de, att det var viktigt att ha en förmåga att 

kunna stänga av, att vara stark och kunna hantera sina känslor, för att orka med sitt arbete 

(Chong & Poon, 2011). Sjuksköterskorna berättade att det var tungt att vårda nära vänner, 

egna närstående, eller kollegor, då det var svårt att känna professionalitet (Penz & Duggleby, 

2012). Trots att de ansåg att arbetet bara är en liten del av livet, upplevde de att det var svårt 

att separera arbete och privatliv (Glass & Rose, 2008). Med tiden lärde sig sjuksköterskorna 

att dra en gräns i sitt engagemang kring patienten, för att kunna skydda sig själva som 

individer (Marchessault et al., 2012). 
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Johansson och Lindahl (2011) upptäckte att sjuksköterskorna strävade efter att nå 

fullständighet i sitt arbete, vilket beskrevs som en önskan, att göra sitt yttersta för patienter 

och deras närstående. Då de kunde möjliggöra att patienter och deras närstående kunde 

spendera tid tillsammans, upplevde de en tillfredsställelse med sitt arbete. I studien av 

Marchessault et al. (2012) uppgav sjuksköterskorna att de erfarenheter de fått från den 

palliativa vården, hade hjälpt dem att växa som människor, såväl privat som i yrkesrollen. De 

flesta nämnde att den palliativa vården uppmuntrade dem att reflektera över arbetet, vilket 

främjade deras professionella utveckling.  

5.2 Känslomässiga reaktioner 

Positiva reaktioner 

I studierna av Chong och Poon (2011) och Glass och Rose (2008), framkom att 

sjuksköterskorna upplevde det som ett privilegium, att få ta hand om patienter i palliativ fas. I 

Johansson och Lindahls (2011) studie beskrev sjuksköterskorna att de upplevde en slags 

tacksamhet, då de kunde möjliggöra en god palliativ vård. Då patienterna ansåg sig nöjda med 

omsorgen, upplevde sjuksköterskorna en tillfredställelse. Penz och Dugglebys (2011) studie 

visade att sjuksköterskors upplevelse av att kunna hantera sorg och förlust bidrog till att de 

upplevde sig tillfredsställda med sitt arbete. 

 

Även studien av Marchessault et al. (2012) visade, att sjuksköterskorna hade positiva 

upplevelser gällande arbetet med patienter i palliativ fas. En sjuksköterska berättade, att hon 

upplevde att arbetet med palliativa patienter, drev henne till att göra det bästa av sitt liv och 

fick henne att värdesätta livet mer. Sjuksköterskorna i Wallertedt och Andersheds (2007) 

studie menade att då de fick möjligheten att ge något till en svårt sjuk person, kunde uppfylla 

speciella önskemål och kunde ta hand om hela människan, upplevde de en tillfredställelse 

med arbetet. I de tre studierna av: Johansson och Lindahl (2011), Penz och Duggleby (2012) 

och Seno (2010) upplevde sjuksköterskorna att de fick något positivt tillbaka i omvårdnaden 

av palliativa patienter. I Penz och Dugglebys (2012) studie framkom det även att positiva 

aspekter av arbetet, som t.ex. känslan av att vara värdefull och respekterad i yrkesrollen, 

hjälpte till att väga upp de negativa aspekterna av arbetet. Många av dem upplevde en stolthet 

över sin kunskap och erfarenhet inom palliativ vård.  

 

Negativa reaktioner 

Närstående som var arga upplevde sjuksköterskorna som den största utmaningen, för att 

kunna ge en bra palliativ vård (Beckstrand et al., 2009). Studien av Marchessault et al. (2012) 

visade också att sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att hantera närståendes ilska, och att 

det var svårt att hantera situationer, när närstående inte kunde acceptera att deras anhöriga låg 

för döden. I G’elinas et al. (2012) studie beskrevs att sjuksköterskorna upplevde att det var 

tungt att utsättas för patientens och familjens lidande. 

 

Palliativ vård upplevdes som emotionellt uttömmande, krävande och utmattande av 

sjuksköterskorna. Det fanns också de som upplevde den palliativa vården som stressande, då 

det är en emotionellt laddad del av livet för patienten och de närstående (Glass & Rose, 2008). 

I Penz och Dugglebys (2012) studie berättade sjuksköterskorna att de upplevde många 

stressfaktorer såsom tidsbrist, för lite personal och hög arbetsbelastning. I studien framkom 

även, att utmaningar som t.ex. brist på aktuell patientinformation och lättillgänglig utrustning 

i den palliativa vården, fick dem att känna sig hjälplösa.  Även i Penz och Dugglebys (2011) 

studie beskrevs det att sjuksköterskorna upplevde brist på resurser, vilket medförde att de 

ibland ifrågasatte varför de skulle fortsätta arbeta inom yrket. I studien av Johansson och 
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Lindahl (2011) berättade sjuksköterskorna att arbetet med palliativa patienter var 

energikrävande, då de upplevde att de gav mycket av sig själva, både som människa och 

sjuksköterska. I Wallerstedt och Andersheds (2007) studie, upplevde de att känslor av 

otillräcklighet, frustration, sorg och förlust kunde uppstå, när en patient dog. Ett oförutsett slut 

på relationen till en patient, kunde upplevas som extra tungt.  

5.3 Organisatoriska förutsättningar 

Möjligheter 

Sjuksköterskorna i Penz och Dugglebys studie (2011) beskrev en tilltro till systemet, samt att 

de upplevde sig värdefulla och respekterade. I Johansson och Lindahls (2011) studie, 

uttryckte sjuksköterskorna en stark önskan om att ha en separat enhet med tillräckliga 

resurser, för de palliativa patienterna, för att kunna tillmötesgå palliativa patienter och 

närståendes behov.  

 

 Resultatet i Marchessault et al. (2012) studie visade att sjuksköterskorna upplevde ett behov 

av stöd, speciellt från arbetsgivaren. Även i studien av Glass och Rose (2008), beskrivs det att 

sjuksköterskorna upplevde ett behov av emotionellt stöd och debriefing. Vanligtvis bestod 

debriefingen av informella samtal med kollegor, vänner och familj. I Penz och Dugglebys 

(2011) studie berättade sjuksköterskorna att de bearbetade tidigare erfarenheter och 

upplevelser, genom självreflektion och debriefing. De upplevde att det bidrog till en 

utveckling i professionen. Även i Chong och Poons (2011) studie beskrevs debriefing som 

hjälpfullt, oavsett om det gällde varje enskilt fall eller bara i de speciellt utmanande fallen. Att 

delta vid begravningar upplevdes vara värdefullt, vilket de flesta gjorde på sin fritid.  En del 

av sjuksköterskorna ansåg att det borde ingå i arbetet att få göra ett värdigt avslut. 

Två av de viktigaste stödjande faktorerna som identifierades av sjuksköterskorna i en 

kvantitativ studie av Beckstrand et al. (2009), var faktorer som de själva kunde påverka. 

Exempel på sådana faktorer var; att tillåta att närstående fick tillräckligt med tid tillsammans 

med patienten efter döden och att skapa en trivsam atmosfär omkring den avlidne. 

 

Hinder 

Flera studier visade att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att vårda palliativa patienter, 

samtidigt som de vårdade kurativa patienter på vårdavdelning (G’elinas et al., 2012; 

Johansson & Lindahls, 2011; Marchessault et al., 2012; Wallerestedt & Andershed, 2007). De 

ansåg att det var svårt att ge en god palliativ vård, då de tvingades gå ifrån döende patienter 

och närstående, för att ta hand om andra patienter (Beckstrand et al., 2009). 

 

Sjuksköterskorna upplevde, att då de arbetade ensamma i situationer som var känslomässigt 

utmanande, så påverkades det egna välbefinnandet (Glass & Rose, 2008). I Penz och 

Dugglebys (2012) studie, beskrevs att de inte upplevde stöd eller erkännande från annan 

hälso-och sjukvårdspersonal, samt att möjligheter till debriefing saknades. I G’elinas et al. 

(2012) studie framkom det, att då de upplevde svårigheter i samarbetet med det medicinska 

teamet kring palliativa frågor, skapades stress hos dem. Det inträffade att läkarna inte hade tid 

att informera sjuksköterskorna om ändringar i vårdplanen. Vilket medförde att sjuksköterskor 

inte fick kännedom om vad läkarna hade uppdaterat i vårdplanen, utan fick fråga patienter 

eller närstående. Ibland visste närstående mer än sjuksköterskorna. Det framkom även att stöd 

till närstående inte hade tagits med i beräkningen vid planeringen av vården. De flesta 

upplevde att de ofta lämnades själva att hantera såväl de närståendes behov, som patientens 

omvårdnad (G’elinas et al., 2012). 
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Sjuksköterskorna upplevde stress och missnöje, när de inte hade tillräckligt med tid för de 

palliativa patienterna och deras närstående (Johansson & Lindahl, 2011). Bristen på resurser i 

den palliativa vården såsom; brist på tid, personal, lättillgänglig utrustning och tillgång till 

aktuell information, upplevdes som en arbetsbelastning och fick dem att känna sig bortglömda 

och oviktiga. Bristen på resurser gjorde det särskilt svårt att möta förväntningarna från 

patienter och närstående (Penz & Duggleby, 2012). Sjuksköterskorna upplevde sig missnöjda 

med sitt arbete, då de inte kunde ge en optimal vård på grund av att de var stressade och hade 

brist på tid (Gélinas et al., 2012). Även i Wallerstedt och Andersheds (2007) studie framkom 

det, att sjuksköterskorna upplevde att ständig tidbrist, med lite utrymme för akuta 

förändringar var ett hinder för att ge vård av god kvalitet. 

 

Studien av Gelinas et al. (2012) beskrev att sjuksköterskorna upplevde frustration när de inte 

kunde vara ärliga mot patienten och närstående gällande prognosen. De spenderade mycket 

tid nära patienten och närstående och fick många frågor angående patientens tillstånd och om 

hur behandlingsplanen såg ut. De berättade att det var svårt att kommunicera med närstående, 

och upplevde sig obekväma över att de inte fick lämna ut information. Sjuksköterskorna 

beskrev att de fick vara en länk mellan läkaren och de närstående, vilket upplevdes som 

jobbigt. Krävande situationer uppstod då närstående hade svårt att förstå den information, som 

läkaren lämnat ut, och då vände sig till sjuksköterskan för att få ytterligare förklaringar 

(Gelinas et al., 2012). 

 

6. Diskussion  
Diskussionsdelen är uppdelad i två delar, i metoddiskussionen diskuteras val av metod och 

hur detta kan ha påverkat studien. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot den 

teoretiska referensramen och annan litteratur. 

 6.1 Metoddiskussion 

Databaserna som valdes ut för litteratursökningarna var CINAHL, PubMed och PsycINFO. 

De två förstnämnda är databaser som ofta används för att hitta omvårdnadsforskning. 

PsycINFO valdes, eftersom den täcker psykologisk forskning inom bl.a. ämnet omvårdnad 

(Forsberg & Wengström 2008). Författarna valde, att förutom ämnesord, även söka i fritext 

med ordet experience, då detta ansågs vara ett viktigt meningsbärande ord. Relevanta artiklar 

kan ha missats, då palliative care, är det enda ordet som använts som ämnesord för palliativ 

vård i sökningarna. Terminal care och end of life care är exempel på sökord som kunde ha 

använts i sökningarna. Författarna ansåg emellertid att sökningarna gav tillräckligt med 

träffar, som svarade mot litteraturstudiens syfte. Artiklarna begränsades till de senaste fem 

åren, för att få så aktuell forskning som möjligt. 

 

Urvalet genomfördes i fyra steg, i första steget lästes artikelrubrikerna och rubriker som inte 

svarade mot studiens syfte valdes bort. Då det var många artikelrubriker att läsa igenom under 

det första urvalet, skrevs rubrikerna ned i ett dokument, för att inte riskera att missa några 

artikelrubriker. Relevanta artiklar kan ha blivit bortvalda i första urvalet, då endast 

artikelrubrikerna lästes, vilket kan ses som en svaghet i metoden trots att författarna enbart 

valde bort rubriker som tydligt frångick litteraturstudiens syfte. I det andra urvalet, lästes 

sammanfattningarna på de kvarvarande artiklarna, för att kontrollera att artiklarna svarade 

mot studiens syfte. Inför det tredje urvalet, skrevs de utvalda artiklarna ut och lästes i sin 

helhet. Alla artiklar fanns inte i tillgängliga i fulltext utan beställdes. Tre av artiklarna kunde 

inte levereras, detta kan ha påverkat studiens resultat då viktig information kan ha missats. I 

det fjärde urvalet, granskades de utvalda artiklarna enskilt av författarna med hjälp av 

granskningsmallar från Willman, Stolz och Bahtsevani (2011). Av de 11 utvalda artiklarna 
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ansågs 10 hålla en god kvalitét och inkluderades i studien. Artikeln som valdes bort förde 

inget etiskt resonemang och det ansågs att resultatet kunde ha påverkats av att forskaren var 

bekant med deltagarna i studien. Den kvantitativa studien av Beckstrand et al (2009), hade ett 

stort bortfall, vilket är en svaghet. Artikeln bedömdes dock hålla en så god kvalitet, att den 

inkluderades i studien.  

 

Analysmetoden som är inspirerad av Friberg (2006), är beskriven i sin helhet i metoddelen. 

Det kan ha skett misstolkningar i analysen, då författarna översatt resultatet från engelska till 

svenska. De inkluderade artiklarna representerar olika vårdformer och kommer från flera 

olika världsdelar, vilket ger resultatet bredd.  

 

Ett genusperspektiv tas inte upp i litteraturstudien, då de artiklar som ingår, inte särskiljer män 

och kvinnors upplevelser. Bara fyra av tio studier hade med såväl manliga som kvinnliga 

sjuksköterskor. 

6.2 Resultatdiskussion 

Professionalitet 

De 6 S:n, som valts som teoretisk utgångspunkt, har en personcentrerad vård som grund, 

vilket innebär att hela människan ska respekteras. Det är bara den enskilda individen själv 

som bär svaret på vad hon eller han anser vara en god död. Därför är det av stor vikt att 

sjuksköterskan är lyhörd för den unika individen, och hur hon eller han tänker och känner 

(Ternestedt et al., 2012). I fem av studierna (Glass & Rose, 2008; Johansson & Lindahl, 2011; 

Marchessault et al., 2012; Seno, 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007) beskrevs en 

personcentrerad omvårdnad, där sjuksköterskorna ser personen som en unik individ och 

respekterar personens värdighet. Patienterna ansågs vara experter på sin egen omvårdnad och 

sjuksköterskorna upplevde, att det var viktigt att utveckla en god relation med patienter och 

närstående. Detta kan återkopplas till de fyra palliativa hörnstenarna som beskrivs i (SOU, 

2001:6). En väl fungerande kommunikation och relation med patienten och de närstående, är 

en förutsättning för att kunna ge en god palliativ vård. Även Friedrichsen (2012) och 

Ternestedt et al. (2012) menar att grundförutsättningen för en god vård, är att sjuksköterskan 

skapar förtroendefyllda relationer med patienter och närstående. Ternestedt et al. (2012) 

beskriver att en förutsättning för att kunna arbeta utifrån de 6 S:n, är att sjuksköterskan får 

information om hur patienten vill leva sin sista tid. Det är viktigt att ta reda på vad som är 

viktigt för patienten när det gäller omvårdnaden och hur patienten ser på sin situation. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie tror inte att patienter lämnar den typen av 

information till vem som helst. Att delge sina innersta tankar för en annan människa kan vara 

svårt. Då det är en person som patienten inte känner så väl, kan det kännas väldigt 

utlämnande. Detta ställer krav på att sjuksköterskan bygger upp ett förtroende hos patienten, 

men också att sjuksköterskan att kan hanterar denna relation på ett professionellt sätt.  

 

Resultatet i den genomförda litteraturstudien åskådliggjorde att sjuksköterskorna upplevde att 

de blev för personligt involverade i vårdrelationen och att det då var svårt att skilja mellan 

arbete och privatliv. För att kunna klara av sin yrkesroll, upplevdes det som viktigt att kunna 

bevara en viss distans till patient och närstående (Johansson & Lindahl, 2011). I fyra av 

studierna (Chong & Poon, 2011; Glass & Rose, 2008; Marchessault et al., 2012; Penz & 

Duggleby, 2012) framkom att det upplevdes svårt att hitta en slags balans i relationen till 

patienterna. Även Friedrichsen (2012) beskrev att i arbetet med palliativa patienter krävs en 

förmåga att kunna balansera närhet och distans. Om sjuksköterskan inte klarar av detta, och 

har svårt att skilja mellan empati och sympati, är risken stor att engagemanget blir för stort. 

Sjuksköterskan riskerar då att drabbas av fysiska symtom eller en utmattningsdepression.  
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Känslomässiga reaktioner 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde både positiva och negativa reaktioner då de 

vårdade palliativa patienter. De positiva reaktionerna yttrade sig bl.a. i att sjuksköterskorna 

upplevde en tacksamhet (Johanson & Lindahl, 2011), att de fick något positivt tillbaka, då de 

kunde ge en god palliativ vård (Johanson & Lindahl, 2011; Penz & duggleby, 2012) och att de 

såg det som ett privilegium att vårda palliativa patienter ( Chong & Poon, 2001 och Glass 

&Rose, 2008). Positiva reaktioner togs även upp i studier av Burt, Shipman, Addington-Hall 

och White (2008) och Gerow et al. (2009), där sjuksköterskorna beskrev att de upplevde 

tillfredställelse och att det var ett privilegium att vårda palliativa patienter, vilket styrker 

resultatet i litteraturstudien. Författarna till föreliggande studie förvånades över att det i flera 

studier framkom, att sjuksköterskorna upplevde att de fick så mycket positivt tillbaka när de 

vårdade palliativa patienter, då utgången för patienterna är så definitiv. 

 

Flera av de negativa upplevelser som tas upp i resultatet, beror på tidsbrist och för hög 

arbetsbelastning och borde kunna förhindras genom organisatoriska förändringar. I det 

Nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012-2014, beskrivs att ett strukturerat 

arbetssätt som de 6 S:n skapar en bättre arbetsmiljö för sjuksköterskorna och leder till ökad 

kvalitét i den palliativa vården(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). 

  

 

Organisatoriska förutsättningar 

I litteraturstudien framkom tidsbrist som en stor bidragande orsak till att sjuksköterskorna 

upplevde negativa känslor, då det hindrade dem att ge en god palliativ vård. Det styrks av 

Burt et al. (2008), som i sin studie tog upp att sjuksköterskorna upplevde att de inte kunde 

tillbringa så mycket tid, som de önskade med de palliativa patienterna. En förutsättning för att 

kunna arbeta utifrån de sex S:n är, att det finns tid för samtal med patient och närstående 

(Regionala cancercentrum i samverkan, 2012). Aranda (2008) menar att en allt högre 

arbetsbelastning, gör att mindre tid finns för de palliativa patienterna, trots att tid är en så 

viktigt faktor för att kunna tillhandahålla en god palliativ vård. Även Eckerdal (2012) menar 

att om sjuksköterskan är överbelastad leder det till en sämre kvalité av vården. 

 

I fem av studierna framkom det att sjuksköterskorna upplevde svårigheter när palliativa 

patienter vårdades tillsammans med andra patienter (Beckstrand et al., 2009; G’elinas et al., 

2012; Johansson & Lindahl, 2011; Marchessault et al., 2012; Wallertedt och 

Andershed,2007). Sjuksköterskorna i Johansson och Lindahls (2011) studie uppgav att de 

önskade separata enheter för de palliativa patienterna. I Burt et al. (2007) beskrev 

sjuksköterskorna, att då de hade hand om både palliativa patienter och kurativa patienter 

upplevde de att tiden inte räckte till. Resultatet tolkas som att det är just tidsbristen som 

sjuksköterskorna upplever som den största svårigheten, då de vårdar både kurativa och 

palliativa patienter samtidigt. Detta styrks av Ternestedt et al. (2012) som i det femte S:t lyfter 

frågan angående hur man kan få mer tid till att vårda palliativa patienter. Som sjuksköterska 

inom palliativ vård, så är tid ett av de viktigaste redskapen för att möjliggöra en god palliativ 

vård. Genom att visa patienter och närstående att det finns tid för deras funderingar eller deras 

oro så skapas en bra början till en förtroendefylld relation, vilket författarna till denna 

litteraturstudie anser är en förutsättning för en god palliativ vård.  

 

I föreliggande litteraturstudien framkom, att sjuksköterskorna upplevde behov av emotionellt 

stöd från både arbetsgivaren och kollegor, i form av samtal eller debriefing (Glass & Rose, 



 

13 

 

2008; Marchessault et al, 2012; Chong &Poon, 2001). Det styrks i studien av Burt et al. 

(2008) där sjuksköterskorna beskrev att de skulle vara behjälpta av formellt stöd, för att 

bearbeta känslor som uppkommit i arbetet.  Eckerdal (2012), menar att den palliativ vården 

inte är enkel och att det inom hospiceverksamheten ses som en självklarhet, att 

personalgruppen får handledning och informellt stöd som en del av arbetet. Författarna anser 

att det vore önskvärt att alla sjuksköterskor som arbetar med palliativa patienter utanför 

hospice, får samma möjligheter till stöd.   

 

Studierna som ingick i litteraturstudien, gav få beskrivningar om hur sjuksköterskor upplever 

interaktionen med närstående. Detta är överraskande, då närstående är en så stor del av den 

palliativa vården och en av de fyra hörnstenarna i palliativ vård handlar om närståendestöd 

(SOU, 2001:6). Att hjälpa patienten bevara viktiga relationer ingår i de 6 S:n , som 

sjuksköterska är det därför av stor vikt att ta reda på hur nätverket runt patienten ser ut, samt 

att ta reda på hur patienten önskar umgås med sina närstående (Ternestedt et al., 2012). 

 

6.3 Slutsatser  

Resultatet i litteraturstudien visade att sjuksköterskor har olika och individuella upplevelser 

av att vårda palliativa patienter. Det framkom även att de hade ett professionellt perspektiv 

och ambitionen att arbeta personcentrerat, men att de hindrades av organisatoriska 

förutsättningar, såsom brist på resurser.  

6.4 Implikationer 

Då döden är en naturlig del av livet, är det viktigt att sjukvården kan erbjuda en så god 

palliativ vård som möjligt för patienter och närstående. Av litteraturstudiens resultat dras 

slutsatsen, att det finns ett behov av resurser för att möjliggöra en god palliativ vård, både på 

sjukhusen och i hemsjukvården. Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att de inte 

räcker till i den palliativa vården och att detta skapar negativa reaktioner hos dem. 

Sjuksköterskorna efterfrågar stöd och möjlighet till debriefing, och författarna anser att det 

borde finnas utrymme för dem att samtala med varandra och andra yrkesgrupper om deras 

upplevelser och erfarenheter. På så sätt kan de som har mer erfarenhet dela med sig till de 

som är mindre erfarna. Studien visar att palliativ vård är tidskrävande, samt att 

sjuksköterskornas upplevelser indikerar att det behövs mer resurser för att den palliativa 

vården ska bli så bra som möjligt. Författarna hoppas att litteraturstudiens resultat kan bidra 

till en större förståelse för sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter i palliativ fas.  

 

6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Uppslag till fortsatt intressant forskning kan vara att jämföra om upplevelser hos 

sjuksköterskor som arbetar enbart med palliativ vård, skiljer sig från upplevelser hos 

sjuksköterskor som inte vårdar palliativa patienter varje dag. Likaså att undersöka om det 

finns några skillnader i upplevelser mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor, som vårdar 

palliativa patienter. Intressant vore även att undersöka vilka copingstrategier sjuksköterskor 

använder sig av, för att hantera de känslomässiga reaktioner, de ställs inför i den palliativa 

vården. 
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Bilaga 1 Checklista med stödfrågor för att strukturera planeringen och 

dokumentationen av vården 
 (Citerat ur; Ternestedt et al., 2012, s.138-139). 
 

 
 

 

 

 

1 Självbild 

Mål: Att utifrån den enskilda personens behov och vilja, främja personens möjligheter att kunna bevara en så positiv 

självbild som möjligt och att kunna delta i vardagslivet på ett så optimalt sätt som möjligt. 

 Vem är personen och vad är viktigt för henne/honom? (familj, arbete, fritidsintressen, livsåskådning och 

annat) 

 Hur uppfattar personen sin sjukdom/prognos och de förluster som sjukdomen innebär? 

 Hur kan personen stödjas i att bevara en så positiv bild av sig själv som möjligt? 

2 Självbestämmande 

Mål: Att utifrån den enskildes behov och vilja främja personens självbestämmande och självständighet i vardagen. 

 Vad är viktigt för personen att själv bestämma om när det rör innehållet i vardagen? 

 Hur vill personen vara delaktig i vårdens planering? 

 Hur kan personens självbestämmande och självständighet främjas? 
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Bilaga 2 Sökmatris 
Databas Begränsningar Sökord Träffar Kvar efter 

Urval 1 

 

Kvar efter 

Urval 2  

 

Kvar 

efter 

Urval 3 

 

Kvar 

efter 

Urval 4 

CINAHL 

2012-09-11 

Kl.09:20 

 

 

 

 

 

 

 

Språk: Engelska 

Peer Reviewed 

Publication date 2007-2012 

Human 

All adult 

1.Nurse* 

2.Palliative Care 

3. Job experience 

4. 1 AND 2 AND 3 

5.Work Experience 

6. 1 AND 2 AND 5 

7.Experience* 

8. 1 AND 2 AND 7  

 

 

 

 

9876 

1618 

1249 

23 

1495 

14 

20914 

113 

 

 

 

12 (3) 

 

11 (2) 

 

64 (4) 

 

(dubletter 

från PubMed) 

 

 

 

 

 

 

6  

 

0  

 

4  

 

 

 

4 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 
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Databas Begränsningar Sökord Träffar Kvar efter 

Urval 1 

 

Kvar efter 

Urval 2  

 

Kvar 

efter 

Urval 3 

 

Kvar 

efter 

Urval 4 

PubMed 

2012-09-12 

Kl: 09:30 

Språk: Engelska 

Publicerade de senaste 5 

åren 

Human 

Adult 19+ 

 

 

1.Nurse* 

2.Palliative care 

3. Life change events 

4. 1 AND 2 AND 3 

5. Sense of coherence 

6. 1 AND 2 AND 5 

7.Experience* 

8. 1 and 2 and 7 

14188 

4474 

3232 

4 

 

327 

0 

73790 

133 

 

 

 

0 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Databas Begränsningar Sökord Träffar Kvar efter 

Urval 1 

 

Kvar efter 

Urval 2  

 

Kvar 

efter 

Urval 3 

 

Kvar 

efter 

Urval 4 

PsycINFO 

2012-09-12 

Kl. 15.50 

 

Språk: Engelska 

After this date: 2007 

Human 

Peer Reviewed 

Adulthood 18 years & older 

1.Nurse* 

2.Palliative care 

3.Experience level 

4.1 and 2 and 3 

5.experience* 

6.1 and 2 and 5 

 

 

11206 

2828 

11445 

32 

56165 

185 

 

 

 

 

 

7 (2) 

 

22 (28) 

 

 

(dubletter 

från 

CINAHL och 

PubMed) 

 

 

 

 

 

0 

 

2 

 

 

 

 

 

 

0 
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Bilaga 3 Artikelmatris        
Författare,artiklens 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Beckstrand, R L., 

Moore, J., Callister, 

L. & Bond, A E. 

(2009). Oncology 

Nurses´ Perceptions 

of Obstacles and 

Supportive Behaviors 

at the End of Life. 

Oncology Nursing 

Forum,36 (4), 446-

453. Hämtad från 

databasen CINAHL 

with Full Text. 

 

USA  

Syftet med studien 

var att klargöra hur 

onkologisjukskötersk

ors uppfattar 

omfattningen av vissa 

utvalda hinder och 

stödjande beteende 

vid tillhandahållandet 

av vård till 

cancerpatienter i 

livets slutskede. 

Design: Tvärsnitt studie (cross-sectional). 

Metod: Kvantitativ. 

Population: Inklusionskriterier var att de skulle ha 

vårdat cancerpatienter i slutenvård, kunde 

engelska, och hade erfarenhet av palliativ vård. 

Urvalsförfarande: Slumpmässigt urval. Ett 

frågeformulär skickades ut till 1000 slumpmässigt 

utvalda medlemmar av ”Oncology Nursing 

Society”. Bortfall; besvarade frågeformulär från 

375 sjuksköterskor var användbara för studien. 

(41%) 351 kvinnor, 18 män och 6 som inte angivit 

kön deltog i studien. Ålder: 23-72 år. 

Datainsamlingsmetod: Frågeformulär som 

bestod av 68 stycken frågor, varav 50 frågor bestod 

av likert skalor, fyra var öppna frågor och 14 var 

demografiska frågor. 

Analysmetod: Statistiska beräkningar samt 

innehållsanalys. 

Styrkor: 

Slumpmässigt urval. 

En pilotstudie testade 

frågeformuläret på 28 

erfarna onkologi 

sköterskor från tre 

olika sjukhus. 

 

Bortfallsanalys finns 

beskriven. 

 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

 

Stort bortfall. 

Närstående som var arga upplevde sjuksköterskorna 

som den största utmaningen, för att kunna ge en bra 

palliativ vård. 

 

Två av de viktigaste stödjande faktorerna, som 

identifierades av sjuksköterskorna var faktorer som 

de själva kunde påverka. Tillåta att närstående fick 

tillräckligt med tid tillsammans med patienten efter 

döden, samt att skapa en trivsam atmosfär omkring 

den avlidne, var exempel på sådana faktorer. 

 

De ansåg att det var svårt att en god palliativ vård, 

då de tvingades gå ifrån döende patienter och 

närstående, för att ta hand om andra patienter. 
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Författare,artiklens 

titel, tidskrift,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Chong, P H., Poon, 

WH. (2011). The 

lived experience of 

pallaiatve nurses in 

Singapore. Singapore 

Med J, 52(3), 151-

157. Hämtad från 

databasen PubMed 

with Full Text.  

 

Singapore 

 

 

 

Studiens syfte var 

att klarlägga 

palliativa 

hemsjukvårdsjuksk

öterskors 

egenupplevda 

erfarenhet, för att 

kunna förstå 

meningen och 

tolkningen av deras 

erfarenhet av att 

vara 

hemsjukvårdsjuksk

öterskor. 

 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier var; minst ett års 

erfarenhet av palliativ hemsjukvård i Singapore, 

kvinnor och bekväma i att tala engelska. 

Exklusionskriterier; sjuksköterskor som hade en 

administrativ tjänst eller forskar tjänst. 

Urvalsförfarande: Strategiskt. 

 Sjuksköterskor med specifik kunskap och som var 

villiga att dela med sig blev tillfråga att delta. 10 

stycken kvinnor mellan 28 – 57 år deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: Fokusgruppsintervjuer som 

spelades in. 
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Styrkor:  

Inklusions- och 

exklusions kriterier, 

datainsamling och 

dataanalys är tydligt 

beskrivna. 

 

Citat i resultatdelen 

gör artikelns resultat 

trovärdigt. 

 

Svagheter: Bara 

kvinnliga 

sjuksköterskor ingick i 

studien. 

 

Bandet till patienten och närstående upplevdes 

som starkare inom hemsjukvården, än inom 

sjukhusvården. Den nära relationen som skapats, 

medförde att de upplevde det svårt att delge svåra 

besked. Därför var det viktigt att vara stark, och 

en förmåga att stänga av, för att orka med arbetet.  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var ett 

privilegium att vårda patienter i palliativ fas. 

 

Debriefing ansågs som hjälpfullt för 

sjuksköterskorna, oavsett om det gällde varje 

enskilt fall eller bara i de speciellt utmanande 

fallen. Att delta vid begravningar upplevdes vara 

värdefullt, vilket de flesta gjorde på sin fritid. En 

del av dem ansåg att det borde ingå arbetet att få 

göra ett värdigt avslut. 

 

Bilaga 3 Artikelmatris        



 

25 

 

Författare,artiklens 

titel, tidskrift,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Gélinas, C., Fillion, 

L., Robitaille, M A., 

Truchon, M. (2012). 

Stressors 

Experienced by 

Nurses Providing 

End-of-Life Palliative 

Care in the intensive 

Care Unit. Canadian 

Journal of Nursing 

Research, 44(1), 18-

39. Hämtad från 

databasen CINAHL 

with Full Text. 

 

Kanada 

 

Suftet var att 

beskriva upplevda 

stressfaktorer hos 

sjuksköterskor som 

arbetar med 

palliativ vård på 

intensivvårds-

avdelningar. 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Urvalsförfarande: Strategiskt. 

 42 sjuksköterskor, 2 män och 40 kvinnor deltog i 

studien. 

Datainsamlingsmetod: Fokusgruppsintervjuer.  

Analysmetod: Fenomenologisk.   

Styrkor:  

Dataanalysen tydligt 

beskriven. 

 

Citat i resultatdelen gör 

artikelns resultat 

trovärdigt. 

 

Svagheter:  

Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var tungt att 

utsättas för patientens och familjens lidande. De 

upplevde även svårigheter med att vårda palliativa 

patienter samtidigt som de vårdade kurativa patienter 

på en vårdavdelning. 

 

Då samarbetet med det medicinska teamet inte 

fungerade skapades stress hos sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna upplevde frustration när de inte 

kunde vara ärliga mot patienten och närstående då det 

gällde prognosen. Att vara en länk mellan läkaren 

och de närstående upplevdes som jobbigt.  

 

Sjuksköterskorna ansåg inte att de fick emotionellt 

stöd när de behövde uttrycka sina känslor. 

Sjuksköterskorna upplevde sig missnöjda med sitt 

arbete, då de inte kunde ge en optimal vård på grund 

av att de var stressade och hade brist på tid. 
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Författare, artiklens 

titel, tidskrift ,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Glass,N. Rose, J. ( 

2008). Enhancing 

Emotional Well-

being Through Self-

care. Holistic Nursing 

Practice, 22(6), 336-

347. Hämtad från 

databasen PubMed 

with Full Text. 

 

Australien 

 

 

 

Tredelat syfte; 

att utforska och 

undersöka: 

begreppet 

emotionellt 

välbefinnande, 

förhållandet mellan 

emotionellt arbete, 

emotionellt 

välbefinnande och 

yrkesutövning och 

strategier som 

sjuksköterskorna 

använde som 

främjade deras 

emotionella 

välbefinnande 

Design: Deskriptiv design.  

Metod: Kvalitativ. 

Urvalsförfarande: Strategiskt.  

15 kvinnor, alla över 18 år deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor. 

Analysmetod: fenomenologisk. 

 

 

 

Styrkor: 

Deltagarna fick lyssna 

igenom och godkänna 

inspelningen. 

 Citat i resultatdelen 

gör artikelns resultat 

trovärdigt.  

Svagheter: Bara 

kvinnliga 

sjuksköterskor ingick i 

studien. 

Inga inklusions eller 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

Otydligt 

urvalsförfarande. 

Sjuksköterskorna beskrev, att en stor och viktig del 

av den palliativa vården var, att ta hand om 

patientens emotionella och psykologiska behov. De 

beskrev att det var ett privilegium att få ta hand om 

patienter i palliativ fas.  

 

Trots att de ansåg att arbetet bara är en liten del av 

livet, upplevde de att det var svårt att separera arbete 

och privatliv. Då de arbetade ensamma i situationer 

som var känslomässigt utmanande, påverkades deras 

välbefinnande. 

 

 Negativa reaktioner, som att de 

upplevde den palliativa vården som tuff, stressig och 

känslomässigt uttömmande framkom också i studien. 

Ett behov av emotionellt stöd och debriefing 

beskrevs.  
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Författare,artiklens 

titel, tidskrift,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Johansson, K. & 

Lindahl, B. (2011).  

Moving between 

rooms – moving 

between life and 

death: nurses´ 

experiences of caring 

for terminally ill 

patients in hospitals. 

Journal of Clinical 

Nursing, 21, 2034-

2043. Hämtad från 

database CINAHL 

with Full Text.  

 

Sverige 

Studiens syfte var att 

beskriva betydelsen 

av legitimerade 

allmänsjuksköterskors 

erfarenheter av att ge 

vård till palliativa 

patienter på allmänna 

sjukhusavdelningar. 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier; att 

sjuksköterskorna var intresserade av palliativ 

vård, och hade en mängd upplevelser och 

erfarenheter inom detta område. 

Urvalsförfarande: Strategiskt. 

 Två avdelningssköterskor från två olika sjukhus 

valde ut fyra sköterskor vardera. Åtta kvinnliga 

sjuksköterskor med 3-32  års erfarenhet deltog i 

studien. Ingen hade en vidareutbildning i palliativ 

vård. 

Datainsamlingsmetod: Data samlades in från 

december 2006- februari 2007 i form av 

intervjuer med öppna frågor.   

Analysmetod: Fenomenologisk-Hermeneutisk. 

Styrkor: 

Datainsamling och 

dataanalys är tydligt 

beskrivna. 

 

Citat i resultatdelen gör 

artikelns resultat 

trovärdigt. 

 

Svagheter: Bara 

kvinnliga 

sjuksköterskor ingick i 

studien. 

 

Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

Varje patient och vårdsituation beskrevs som unik, 

och sjuksköterskorna arbetade för att få de 

inblandade att känna att det var så. De stävade efter 

att nå fullständighet i sitt arbete. Då sjuksköterskorna 

kunde möjliggöra att patienter och deras närstående 

kunde spendera tid tillsammans, upplevde de en 

tillfredsställelse med sitt arbete. 

Sjuksköterskorna upplevde att det inom palliativ 

vård fanns en risk att bli för involverad och då 

komma för nära patienten. De upplevde en slags 

tacksamhet, då de kunde möjliggöra en god palliativ 

vård. Arbetet beskrevs även som energikrävande då 

de upplevde att de gav mycket av sig själva. Att 

arbeta på en avdelning med akut sjuka patienter och 

samtidigt vårda palliativt sjuka, upplevdes som svårt, 

och de uttryckte en stark önskan om att ha en separat 

enhet för de palliativa patienterna. 
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Författare, artiklens 

titel, tidskrift, land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Marchessault, J., 

Legault, A., 

Martinez, A M. 

(2012). Providing in-

home palliative care 

within a generalist 

caseload: a chance 

for nurses to reflect 

on life and death. 

International. 

Journal of palliative 

Nursing, 18 (3), 135 

– 141. Hämtad från 

databasen CINAHL 

with Full Text. 

 

Kanada 

Syftet med studien 

var att förstå 

hemsjukvårdsjuksköt

erskors erfarenheter 

av att ge palliativ 

vård inom ramen för 

en 

allmänsjuksköterskas 

arbetsbörda. 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Urvalsförfarande: Strategiskt.  

8 sjuksköterskor, 3 män och 5 kvinnor deltog i 

studien. Medelålder på 48 år. 

Datainsamlingsmetod: Ostrukturerade 

intervjuer. 

Analysmetod: Fenomenologisk. 

Styrkor: 

Datainsamling och 

dataanalys är tydligt 

beskrivna. 

 

Citat i resultatdelen gör 

artikelns resultat 

trovärdigt.  

 

Både män och kvinnor 

ingår i studien. 

 

Svagheter: Inga 

inklusions eller 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att de var beredda på att 

försvara patienternas intressen och värdighet. 

Patienterna sågs som experter på sin egen 

omvårdnad och därför upplevde sjuksköterskorna att 

det var viktigt att patienternas beslut respekterades. 

De ansåg att det var viktigt att utveckla en god 

relation med patienter och närstående, men att det 

var viktigt att hitta en balans i engagemanget för att 

kunna skydda sig själv som individ. De upplevde att 

det var svårt att hantera närståendes ilska och 

situationer där närstående hade svårt att acceptera 

den dåliga prognosen. Sjuksköterskorna upplevde ett 

behov av stöd, speciellt stöd från arbetsgivaren. 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att vårda 

palliativa patienter samtidigt som de vårdade 

kurativa patienter på vårdavdelning. 
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Författare,artiklens 

titel, tidskrift,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Penz, K., Duggleby, W. 

(2011). Harmonizing 

hope: A grounded 

theory study of the 

experience of hope of 

registered nurses who 

provide palliative care 

in comminity settings.  

Palliative and 

Supportive Care, 9, 

281-294. 

doi:10.1017/S1478951

51100023X 

 

Kanada 

Studiens syfte var 

att undersöka hur 

legitimerade 

sjuksköterskor 

upplevder hopp vid 

givande av palliativ 

vård i samhället 

(kommunal 

verksamhet). 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Sjuksköterskor 

som arbetade med palliativ vård, var anställda 

inom en speciell provins, arbetade både i städer 

och på landsbygd, och var villiga att delta i 

studien.  

Urvalsförfarande: Strategiskt.14 kvinnor mellan 

37 och 57 år deltog i studien. 

 

Datainsamlingsmetod: Formulär, telefon 

intervjuer, journal anteckningar under 1 – 2 

veckor. 

Analysmetod: Grounded theory. 

 

Styrkor: Flera olika 

datainsamlingars 

metoder. 

Inklusionskritier tydligt 

beskrivna. 

Citat i resultatdelen gör 

artikelns resultat 

trovärdigt 

 Svagheter: Bara 

kvinnliga 

sjuksköterskor ingick i 

studien. 

Inga exklusionskriterier 

beskrivna.  

 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att ha en god 

självkännedom både på det privata och det 

yrkesmässiga planet för att hitta en professionell 

identitet 

 

Att de kunde hantera sorg och förlust bidrog också 

till att de upplevde sig nöjda med sitt arbete 

 

Sjuksköterskorna upplevde brist på resurser, vilket 

medförde att de ibland ifrågasatte varför de skulle 

fortsätta arbeta inom yrket.  Att bearbeta 

erfarenheter och upplevelser genom självreflektion 

och debriefing, upplevde de ledde till en utveckling 

av yrkesrollen. 
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Författare,artiklens 

titel, tidskrift,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Pentz, K. & Duggleby, 

W. (2012). ”It´s 

different in the 

Home…” The 

Contextual Challenges 

and Rewards of 

Providing Palliative 

Nursing Care in 

Community settings.  

Journal of Hospice & 

Palliative Nursing, 

14(5), 365-373. doi: 

10.1097/NJH.0b013e3

182553acb 

 

Kanada 

Syftet var att 

redovisa en 

fördjupad analys av 

kontexten av det 

betydelsefulla 

arbete och de 

betydelsefulla 

livserfarenheterna 

hos de legitimerade 

sjuksköterskor som 

bereder palliativ 

vård i samhället 

(kommunal 

verksamhet). 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier; Sjuksköterskor 

som arbetade med hemsjukvård, hade erfarenheter 

i palliativ vård och arbetade på landsbygden 

och/eller i städer. 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval, antalet 

deltagare bestämdes av datamättnad. 

14 kvinnor mellan 37 och 58 år deltog i studien. 

Datainsamlingsmetod: Data samlades in från 

maj 2008 till juli 2009 genom formulär, 

telefonintervjuer och journalanteckningar. 

Analysmetod: Grounded theory. 

 

 

 

Styrkor: 

Flera olika 

datainsamlingsmetoder. 

Citat i resultatdelen gör 

artikelns resultat 

trovärdigt. Resultaten 

bekräftade med hjälp 

av uppföljnings 

intervjuer. 

Svagheter:  

Bara kvinnliga 

sjuksköterskor ingick i 

studien. 

Inga 

exklusionskritierier 

beskrivna. 

Sjuksköterskor upplevde att det var tungt att vårda 

nära vänner, egna närstående eller kollegor, då det 

var svårt att veta den egna rollen.  

 

De upplevda många stressfaktorer såsom, tidsbrist, 

för lite personal och hög arbetsbelastning.  

Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick stöd eller 

erkännande, från annan hälso-och sjukvårdspersonal, 

och de saknade även möjligheter till debriefing. 

 

Positiva aspekter av arbetet som t.ex. känslan av att 

vara värdefull och respekterad i yrkesrollen, hjälpte 

till att väga upp de negativa aspekterna av arbetet. 
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Författare,artiklens 

titel, tidskrift,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Seno, V L. (2010).  

Being- With Dying: 

Authenticity in End-

of-Life Encounters. 

American Journal of 

Hospice & Palliative 

Medicin, 27(6),  377-

386. Hämtad från 

databasen PubMed 

with Full Text.  

 

USA  

 

 

 

Studiens syfte var att 

gå djupare, att 

explicera den tysta 

visdom som finns 

inbäddad i erfarna 

sjuksköterskors 

utövande, 

sjuksköterskor som 

var erfarna och kända 

för sin effektivitet i 

bemötandet av 

döende patienter. 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval.  

Sex kvinnliga sjuksköterskor med en ålder mellan 

40-56 år intervjuades.  

Datainsamlingsmetod: 

Intervju med intervjuguide. 

Analysmetod: 

Fenomenologisk. 

 

Styrkor: 

Pilotintervjuer föregick 

studien. 

Dataanalysen är tydligt 

beskriven. 

Citat i resultatdelen gör 

artikelns resultat 

trovärdigt.  

Svagheter: 

Få deltagare i studien. 

Bara kvinnor 

studerades. 

Inga inklusions eller 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

 

 

Sjuksköterskorna berättade, att de tyckte det var av 

stor vikt att de var bekväma med döden, för att 

kunna ge en god palliativ vård. Genom egna 

erfarenheter och ett accepterande av döden, så 

skapades ett engagemang, och de upplevde då att 

det var lättare att få kontakt med palliativa 

patienter. 

De beskrev även vikten av att de såg patienten och 

närstående i omvårdnadsarbetet och inte bara 

stirrade på övervakningsutrustningen. Genom 

erfarenhet upplevde sjuksköterskorna att de kunde 

göra båda uppgifterna samtidigt 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de fick något positivt 

tillbaka i omvårdnaden av palliativa patienter. 
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Författare,artiklens 

titel, tidskrift,land 

Syfte  Design  Värdering Resultat 

Wallerstedt, B., 

Andershed,B. (2007). 

Caring for dying 

patients outside 

special palliative care 

settings: experiences 

from a nursing 

perspective.  

Scandinavian Journal 

Caring Science, 21 

32 – 40. Hämtad från 

database CINAHL 

with full Text. 

 

Sverige 

Syftet var att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda allvarligt sjuka 

och döende patienter 

utanför ramen för 

palliativ 

specialistvård. 

Design: Deskriptiv. 

Metod: Kvalitativ. 

Population: Inklusionskriterier: Tre års 

erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska, 

tidigare vårdat minst fem palliativa patienter. 

Urvalsförfarande: Strategiskt urval. 

Nio sjuksköterskor, både män och kvinnor mellan 

30 och 65 år. 

Datainsamlingsmetod: 

Intervjuer. 

Analysmetod:  

Fenomenologisk. 

 

Styrkor: 

Datainsamling och 

dataanalys är tydligt 

beskrivna. 

 

Citat i resultatdelen gör 

artikelns resultat 

trovärdigt. 

Både män och kvinnor 

ingick i studien. 

 

Svagheter: Inga 

exklusionskriterier 

beskrivna. 

 

Att se det unika i varje patient upplevdes som 

viktigt av sjuksköterskorna, och de strävade efter att 

skapa en så god livskvalitet som möjligt för 

patienterna och närstående.  

 

Varje möte med patienter och anhöriga gav dem 

ovärderliga erfarenheter och kunskaper. 

De upplevde att det var viktigt hur de agerade och 

hur de behandlade patienterna då det hade sådan 

betydelse för både närstående och patienterna. 

Då de kunde uppfylla speciella önskemål ta hand 

om hela människan, upplevde de en tillfredställelse 

med arbetet. 

Den konstanta bristen på tid, med lite utrymme för 

akuta förändringar upplevdes som ett hinder för att 

kunna ge en god palliativ vård. 
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Artikel                   Professionalitet         Känslomässiga reaktioner    Organisatoriska 

förutsättningar 

 Personcentrerad 

omvårdnad 

Professionellt 

perspektiv 

Positiva 

reaktioner 

Negativa 

reaktioner 

Möjligheter Hinder 

Beckstrand et al. (2009)    x x x 

Chong och Poon (2011)  x x  x  

G’elinas et al. (2012)    x  x 

Glass och Rose (2008) x x x x x x 

Johansson och Lindahl (2011) x x x x x x 

Marchessault et al. (2012) x x x x x x 

Penz och Duggleby (2011)  x x x x  

Penz och Duggleby (2012)  x x x  x 

Seno (2010) x  x    

Wallerstedt och Andershed (2007) x x x x  x 

 


