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Sammanfattning
Bakgrund: Sjuksköterskor kommer sannolikt någon gång under sin karriär möta patienter 
med en palliativ diagnos. Omvårdnad av patienter med en palliativ diagnos handlar om att 
behandla och möta patientens samt anhörigas behov. Palliativ omvårdnad på sjukhus kan 
skapa många svårigheter för sjuksköterskor som kan vara svåra att hantera, exempelvis 
existentiella frågor.
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 
behov av palliativ omvårdnad på sjukhus.
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats resulterade i 14 artiklar som analyserades 
enligt Granheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys.
Resultat: Analysen resulterade i fyra kategorier; Sjuksköterskors upplevelser av 
kommunikationens betydelse vilket beskriver vikten av kommunikationen, Sjuksköterskors 
upplevelser av kunskapens och erfarenhetens betydelse beskriver betydelsen av att ha en bra 
utbildning samt erfarenhet inom palliativ omvårdnad, Sjuksköterskors upplevelser kring den 
egna rollen som beskriver sjuksköterskors upplevelser kring omvårdnad till patienter som har 
en palliativ diagnos samt Sjuksköterskors upplevelser av relationen till patienter och kollegor 
vilket beskriver relationens betydelse till patienter och kollegor.
Slutsats: Palliativ omvårdnad på sjukhus innebär många svårigheter och utmaningar. För att 
utveckla omvårdnaden på vårdavdelningar krävs mer forskning och utbildning kring området. 
Föreliggande studie skulle kunna utgöra en grund för fortsatt forskning samt ge ökad kunskap 
om sjuksköterskors upplevelser av palliativ omvårdnad på sjukhus.

Nyckelord: palliativ vård, sjukhus, sjuksköterska, upplevelser, vård i livets slut.
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Inledning
Enligt det svenska palliativregistret (SPR) (2015) avlider ungefär 30 000 människor årligen på 

sjukhus och antalet patienter som är registrerade i SPR ökar, trots att alla patienter inte 

registreras (ibid). Behovet av palliativ omvårdnad fortsätter att växa i takt med den åldrande 

befolkningen (World Health Organisation, 2015).

Enligt Playfair (2010) bör sjuksköterskor vara medvetna om att den palliativa vården är en 

speciell vårdform, då mötet med patienter i behov av palliativ omvårdnad kräver att 

sjuksköterskan visar förståelse och värdighet (ibid). Fridh, Forsberg och Bergbom (2009) 

menar att palliativ omvårdnad på sjukhus kan vara svår att tillgodose för sjuksköterskorna.

Sjuksköterskors upplevelser av palliativ omvårdnad på sjukhus är en viktig del att belysa av 

den anledningen att majoriteten av dödsfallen inträffar där sjuksköterskor är verksamma 

(Shimoinaba, O´ Connor, Lee och Greaves (2009). Enligt Pereira, Fonseca och Carvalho 

(2012) kommer sjuksköterskor i omvårdnaden av patienter med en palliativ diagnos ofta i 

kontakt med sårbarhet, oro, lidande och existentiella frågor, vilket kan vara påfrestande för 

sjuksköterskan (ibid). Ferrell, Virani, Malloy och Kelly (2010) beskriver vikten av 

sjuksköterskans kunskap och förståelse för vad palliativ omvårdnad innebär för att lättare 

kunna lindra lidande för patienterna (ibid).

Nicol och Reid (2005) beskriver att sjuksköterskor som arbetar på en vårdavdelning får arbeta 

kurativt och i nästa stund ge palliativ omvårdnad till patienterna, vilket kan vara påfrestande. 

Det krävs mer forskning kring sjuksköterskornas upplevelser i det omväxlande arbetet mellan

kurativ och icke kurativ vård för att kunna utveckla den palliativa omvårdnaden på 

vårdavdelningar (ibid). Gill och Duffy (2010) styrker också att mer forskning och utbildning 

krävs kring sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i behov av palliativ omvårdnad 

på sjukhus. Av denna anledning är det av stor vikt att sammanställa den forskning som finns 

eftersom det kan ge ett underlag för att sjukvårdspersonal ska få ökad kunskap och förståelse 

kring sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med palliativ omvårdnad på sjukhus.
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Bakgrund
Enligt McCormack och McCance (2010) är det sjuksköterskans huvudansvar att ge 

patienterna på sjukhus god omvårdnad som överensstämmer med beprövad erfarenhet och 

vetenskap. En professionell sjuksköterska arbetar med god kommunikation, social kompetens, 

självinsikt och är motiverad till utveckling (ibid).

Målet med omvårdnad är huvudsakligen att uppnå hälsa utifrån individens perspektiv och det 

är en av uppgifterna för en sjuksköterska i omvårdnadsarbetet (Svensk sjuksköterskeförening 

(SSF), 2008). International Council of Nurses (ICN):s etiska kod beskriver och vägleder 

världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhållningssätt, oberoende av de nationella 

lagarna. ICN beskriver sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, 

att förebygga sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (SSF, 2007). Det är viktigt att 

som sjuksköterska i sin profession vara lyhörd för både patient och anhöriga, visa respekt och 

medkänsla (SSF, 2012).

Palliativ omvårdnad på sjukhus
Idag utövas palliativ omvårdnad i alla sektioner, allt från akutsjukhus till hospice (Peters, 

Cant, Sellick, O’Connor, Lee, & Burney, 2012). Palliativ vård innebär inte enbart omvårdnad 

i livets slutskede, utan är ett beskrivande av vård vid ett sjukdomstillstånd som inte går att 

bota (Glimelius, 2005).

Den palliativa omvårdnaden beslutas då kurativ behandling inte längre är till nytta för 

patienten, eller att behandlingen skapar lidande genom svåra biverkningar. Palliativ 

omvårdnad kan se olika ut beroende på individ, ålder och sjukdom (Socialstyrelsen, 2013). 

Friedrichsen (2012) förklarar palliativ omvårdnad som en speciell vårdform där målet endast 

är att lindra och stödja patienten genom den sista tiden i livet, då bot inte är ett alternativ 

(ibid).

Socialstyrelsen (2013) menar på att människor som avlider på sjukhus minskar, trots det är 

antalet dödsfall fortfarande många. Enligt Dunne och Sullivan (2000) kan miljön på sjukhus 

upplevas som högljudd och stressad, vilket kan hindra patientens behov av enskildhet. 

Sjuksköterskor och övrig personal på sjukhus prioriterar enligt Rodriguez, Baranto och 

Arnold (2007) kurativ och akut vård på sjukhus, vilket innebär att den palliativa omvårdnaden 

kan hamna i skymundan. Sjuksköterskor saknar ofta kunskapen som krävs kring 

omvårdnaden av patienter i behov av palliativ omvårdnad (ibid). Enligt Gillick och Sabin 
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(2011) kan omvårdnad på sjukhus skapa en trygghet hos patienterna eftersom personal finns 

tillgänglig dygnet runt (ibid). Patienter i behov av palliativ omvårdnad på sjukhus kan ibland

få mindre uppmärksamhet och bortprioriteras jämfört med de patienter som får kurativ 

behandling (Bloomer, Endacott, O’Connor, Cross, 2013).

Sjukdomar och ålderdom leder oftast till att patienter läggs in på sjukhus. När sjukdomar inte 

kan lindras eller när behandlingen inte ger någon god effekt på patienten sker ett 

brytpunktssamtal. Genom ett sådant samtal får patienten och anhöriga ställa frågor samt prata 

om den kommande vården för att på så vis möjliggöra delaktighet (Svenska palliativregistret, 

2011). Palliativ vård indelas i två faser, den tidiga och sena fasen varav den sena fasen 

definieras som livets slutskede (Socialstyrelsen, 2011).

Löfmark, Nilstun och Ågren - Blomsjö (2007) menar på att en patient med en palliativ 

diagnos kan leva i många år. I den tidiga fasen av sjukdomsförloppet kan det vara aktuellt 

med palliativ vård i samband med livsuppehållande behandling. I den sena fasen/i livets 

slutskede, som oftast är en väldigt kort tid, är det symtomlindring och en god omvårdnad som 

gäller för att skapa bästa livskvalitén. Patienter i den sena fasen är i stort behov av den basala 

omvårdnaden för att få ökad tillfredsställelse och ett bra avslut i livet (ibid).

Den palliativa omvårdnadens syfte i livets slutskede är till för att lindra lidande och främja 

livskvalitén i den mån som det går. Ett palliativt förhållningssätt innebär att det finns en 

helhetssyn samt ett professionellt förhållningssätt som främjar individens välbefinnande och 

värdighet till livets slut (ibid). Enligt Ternestedt, Österlind, Henoch och Andershed (2012) 

präglas den palliativa omvårdnaden av en stark individualism, där självbestämmandet och 

valfriheten är centralt för människan (ibid).

Sjuksköterskans roll i den palliativa omvårdnaden
Sjuksköterskans uppgift är att försöka hitta en balans för att lättare kunna ge likvärdig 

omvårdnad. Med åren har den palliativa omvårdnaden blivit allt viktigare för att hjälpa 

patienter som befinner sig i den sena fasen, det vill säga i livets slutskede (Nationella rådet för 

palliativ vård, 2012). Genom att sjuksköterskan tidigt bedömer, identifierar och behandlar 

smärta lindrar den palliativa vården lidandet och ger samtidigt patienten dignitet och känsla 

av välbefinnande i livets slutskede. När möjligheten för att bota en patient inte längre finns 

kvar, krävs det att sjuksköterskan ska finnas till för både patienten och dennes anhöriga (ibid). 
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Friedrichsen (2012) menar på att trots alla patienters rättighet till god omvårdnad kan 

sjuksköterskor ofta bli mer engagerade i den palliativa omvårdnaden, då behovet av 

sjuksköterskors närvaro anses vara större för den svårt sjuka patienten (ibid).

Enligt Thompson, McClement och Daenick (2006) bör sjuksköterskan vara bekväm i sin yrkesroll, ha 

erfarenhet och kunskap samt vara bekväm i sina tankar om döden och döendet för att bättre vara 

närvarande för patienterna. Den palliativa omvårdnaden kräver att sjuksköterskan har en formell 

kompetens att kunna utföra palliativ omvårdnad med god kvalitet som samtidigt tillfredsställer 

patienter och anhörigas behov. Det krävs att sjuksköterskan kan identifiera styrkor hos patienter 

gällande patientens omvårdnad och behov (Thórarinsdóttir & Kristjánsson, 2014).

Sjuksköterskans primära ansvar är att leda den palliativa omvårdnaden av patienten, vilket innebär att 

ha förmågan att planera omvårdnadsåtgärder, genomföra, utvärdera samt samverka i team. Dagligen 

förväntas sjuksköterskor följa de grundläggande riktlinjer och etiska värderingar i det kliniska arbetet. 

Det är viktigt att sjuksköterskor är väl medvetna om den maktposition mot patienten och hanteringen 

av den (Kihlgren, Johansson, Engström & Ekman, 2000). En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 

för god omvårdnad är känslan av att kunna förmedla trygghet genom sin närvaro, som ger en grund till 

en trygg och lugn miljö för patienterna (Karlsson & Sanden 2007). Sjuksköterskor ska eftersträva en 

omvårdnadsrelation där kvalitén är hög och genomsyrar respekt. Sjuksköterskan ska kunna ge trygghet 

och tillit både med verbal och icke verbal kommunikation (Kihlgren et al., 2000).

Upplevelse
Enligt Eriksson (1991) är begreppet upplevelse något som i sin helhet engagerar hela 

människan. Upplevelsen kan inte tolkas eller förstås helt av någon annan människa, den är 

subjektiv. En upplevelse uppkommer genom att människor träffar personer i omvårdnaden 

som kan innebära läkande för människan. Eftersom sjuksköterskans omvårdnad på sjukhus är 

beroende av möten med människor blir upplevelser en del av den palliativa omvårdnaden 

(ibid). Upplevelser som kan vara både positiva och negativa (Bullington, 2010).

Teoretisk referensram
I sin omvårdnadsteori belyser Travelbee (1971) att vårda en patient med exempelvis en 

palliativ diagnos kräver en förståelse från sjuksköterskans sida. Hur sjuksköterskor upplever 

att ge omvårdnad till döende patienter beror på, till stor del av sjuksköterskans känslor och 

tankar kring död, döende, religion samt sjuksköterskans filosofi kring liv och död. Andra 

faktorer som spelar roll i sjuksköterskans omvårdnad av döende patienter är sjuksköterskans 
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egna känslor kring hennes egna möten med döende personens vänner, anhöriga samt om det 

är en patient som sjuksköterskan har haft hand om omvårdnaden tidigare. Sjuksköterskan och 

patienten bör se varandra som unika människor för att en relation ska kunna skapas. Genom 

en ömsesidig påverkan mellan båda parter skapas med tiden en relation mellan sjuksköterskan 

och patienten. Relationen sker genom att sjuksköterskan kommunicerar, utför 

omvårdnadshandlingar eller andra yrkesrelaterade åtgärder (ibid). 

Omvårdnadsteorin bygger på omvårdnadens mellanmänskliga aspekter. Travelbee (1971) 

konstaterar att omvårdnad alltid är en mellanmänsklig process eftersom den alltid, direkt eller 

indirekt handlar om människor. En genuin relation mellan sjuksköterska och patient hävdar

Travelbee är en grundpelare för att uppnå omvårdnadens syfte och mål. Detta kan exempelvis 

gälla sjuksköterskor inom den palliativa omvårdnaden på sjukhus. Travelbees teori bygger på 

en människosyn där varje människa ses som en unik och oersättlig individ. Vidare menas att 

trots lidande, förlust och sjukdom är varje människas upplevelse ens egen och en personlig 

upplevelse. Vidare beskriver Travelbee att det är viktigt att mötet med patienten sker som 

människa och människa, inte patient och sjuksköterska. Det kan underlätta mötet med 

patienten och samtidigt kan sjuksköterskan upptäcka det unika i varje individ (ibid). 

Exempelvis inom den palliativa omvårdnaden på sjukhus.

Travelbee (1971) beskriver vidare att de centrala målen i exempelvis palliativ omvårdnad är 

att hjälpa patienten att hantera och finna mening i de erfarenheter som sjukdomen och 

lidandet kan komma att utsätta patienten för. Sjuksköterskans uppgift är att ge patienten hopp 

och att undvika hopplöshet. Sjuksköterskan skapar en mellanmänsklig relation som hjälper 

patienten att finna mening i sina livserfarenheter. Hoppet är människans grundläggande tillit 

till omvärlden och ett hopp i nuet kan förbättra en outhärdlig situation. För att etablera den 

mellanmänskliga relationen är kommunikation det viktigaste redskapet. Det beskrivs vidare 

som en process där människor delar med sig av sina tankar och känslor (ibid).

Enligt Travelbee (1971) pågår kommunikation vid samtal, men även vid tystnad i varandras 

närvaro. Kommunikation är ett redskap som underlättar sjuksköterskans arbete med att sätta 

sig in i patientens situation och lära känna personen bakom sjukdomen, vilket lägger grunden 

för hur omvårdnad ska uppfylla den enskildes behov. Omvårdnadsteorin beskriver en grund 

för sjuksköterskors förståelse kring omvårdnaden (ibid). Det kan underlätta sjuksköterskors 

arbete i den palliativa omvårdnaden på sjukhus.
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Syfte
Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i behov av palliativ 

omvårdnad på sjukhus.

Metod
En litteraturstudie med kvalitativ ansats valdes för att få svar på syftet i studien. Enligt Friberg 

(2012) görs en litteraturöversikt för att skapa en överblick av ett specifikt område. Genom 

sammanställning av forskningsresultat skapas en förutsättning för att ny forskning skall kunna 

påbörjas (ibid). Willman, Stoltz och Bahtsevani, (2011) beskriver omvårdnadsvetenskapens 

forskningsperspektiv som kunskap om mänskliga händelser, processer, mänskliga upplevelser 

och relationer och används därför i kvalitativ forskning. Denna forskningsmetod ger även en 

beskrivning och fördjupad förståelse kring människans upplevelser och uppfattningar vid 

olika situationer (ibid). Enligt Friberg (2012) ger en litteraturstudie en översikt kring 

kunskapsläget av den befintliga forskningen (ibid). Vid en kvalitativ litteraturstudie krävs det 

en kritisk granskning av den litteratur som finns att tillgå (Olsson & Sörensen, 2011).

Datainsamling
Artikelsökningen till studien skedde i databaserna Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Litterature (CINAHL) samt Public Medline (PubMed). Enligt Willman et al., (2011) är 

databasen (CINAHL) en stor databas med många granskade artiklar om omvårdnad. 

Sökregistret innehåller artiklar och tidsskrifter som är kritiskt granskade. PubMed (Public 

Medline) som också är en databas med medicinsk och omvårdnadsvetenskaplig forskning 

valdes även vid artikelsökningen (Forsberg & Wengström, 2016). Vid artikelsökning 

användes sökord utifrån indexeringsord. Som enligt Statens beredning för medicinsk 

utveckling (SBU) (2011) är indexeringsord sökord som finns i en ordlista som finns i 

referensdatabasen. I PubMed benämns indexeringsorden som MeSH-termer och i CINAHL 

som CINAHL-headings (Kristensson 2014). Sökorden som användes utifrån CINAHL-

headings och MeSH-termer var: nurses, hospital, palliative care, nursing och end of life. 

Enligt SBU (2013) indexeras majoriteten av de vetenskapliga artiklarna vilket innebär att de 

tilldelats termer som beskriver artiklarnas innehåll. Sökordet Experiences fick sökas i fritext

då det inte fanns som indexeringsord.

Fritextsökningar gjordes i CINAHL och PubMed för att få ett bredare resultat. Kristensson 

(2014) beskriver att fritextsökning är en sökning som inte är bunden till indexeringsord vilket 
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kan resultera till en större mångfald av artiklar (ibid). För att få fram en systematisk 

litteratursökning söktes orden i par i kombination med den booleska termen AND. Willman, 

Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver AND som en sökoperator som avgränsar en sökning 

mellan två termer genom att båda termerna måste finnas med i referenserna (ibid).

Urval
Peerreviewed användes i sökningen till samtliga artiklar. En artikel som är peerreviewed 

innebär enligt Willman et al. (2011) att artiklarna blivit granskade av personer som forskar 

inom samma område. Databaserna som användes till föreliggande litteraturstudie var PubMed 

och Cinahl. Totalt gav databassökningarna 172 artiklar när sökorden kombinerades. I PubMed 

resulterade det i 60 artiklar och i Cinahl 112 artiklar. I sökningarna lästes först artiklarnas 

titlar noggrant igenom, vidare lästes artiklar som svarade på syftet på abstraktnivå. Detta 

motsvarade tio artiklar från PubMed och 57 artiklar från Cinahl. Av de 67 artiklar som lästes 

vidare på abstraktnivå valdes sedan sju artiklar från PubMed och 21 artiklar från Cinahl för 

sedan att läsas i sin helhet (Se Bilaga 1). Efter att ha läst samtliga delar från artiklarna 

kvarstod 28 artiklar som fortfarande svarade till studiens syfte och följde 

inklusionskriterierna, dessa artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning.

Inklusionskriterierna för föreliggande litteraturstudie var att artiklarna skulle vara kvalitativa, 

skrivna på engelska, publicerade efter år 2000, vara ur sjuksköterskeperspektiv och att den 

palliativa omvårdnaden bedrevs på sjukhus. För att få artiklar som endast besvarade syftet 

exkluderades därför de artiklar som beskrev palliativ omvårdnad av barn. Även artiklar som 

beskrev upplevelser av övrig sjukvårdspersonal och patienters upplevelser exkluderades, samt 

studier gjorda i hem eller på hospice. Artiklar som är uppbyggda enligt IMRAD (introduction, 

method, results and discussion) har även använts som inklusionskriterium.

Kvalitetsgranskning
Innan artiklarna valdes ut lästes de noggrant igenom och kvalitetsgranskades med hjälp av 

Willman och Stoltzs granskningsprotokoll (Se Bilaga 2) för studier med kvalitativ 

forskningsmetodik. Samtidigt som artiklarna lästes igenom gjordes en kvalitetsgranskning av 

resultatet för att se om artiklarna hade en tillräckligt hög kvalitet för att användas. Kvaliteten 
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på artiklarna avgjordes beroende på hur många av frågorna som besvaras utefter 

granskningsprotokollet som totalt hade 14 frågor. 

För att artiklarna skulle få kvaliteten “bra” skulle minst 11 av frågorna vara uppfyllda. 

Kvaliteten “medel” fick de artiklar som uppfyllde minst sju av frågorna och alla artiklar under 

sju fick kvaliteten “låg”. Med hjälp av granskningsprotokollet granskades sju artiklar från 

PubMed och 21 artiklar från Cinahl. Efter upprepade genomgångar av innehållet bedömdes 

artiklarnas kvalitet. Efter att 28 artiklar kvalitetsgranskats enligt granskningsprotokollet 

bedömdes 14 artiklar ha bra kvalitet, (Se Bilaga 3). Enligt Willman et al. (2011) ska 

artiklarna, för att ha en hög kvalitet granskas utifrån vissa frågor. Kontexten ska vara klart 

beskriven. Frågeställningen ska vara väldefinierad, urvalsprocessen, transkriberingsprocessen, 

analysmetoden samt datainsamlingsmetoden ska vara välbeskriven. Det ska finnas en bra 

dokumenterad metodisk medvetenhet. En noggrann och systematisk dataredovisning. 

Tolkningars stöd i data ska finnas konstaterad. Det ska även finnas en diskussion om 

tolkningarnas tillförlitlighet och trovärdighet. Kontextualisering ska finnas av ett resultat i en 

tidigare forskning. Dessutom ska innebörden för relevant praktik finnas väl artikulerade 

(ibid).

Dataanalys
Till studien valdes Granheim och Lundmans (2008) kvalitativa innehållsanalys som 

inspirerats av Krippendorffs innehållsanalys. För att få en helhetssyn och en förståelse av de 

valda artiklarna lästes artiklarnas resultat enskilt igenom upprepade gånger. Därefter 

diskuterades artiklarna för att få en gemensam förståelse av artiklarnas resultat.

Meningsenheterna valdes enskilt ut genom att markeras i texten med färgpennor. Upprepade 

gånger diskuterades meningsenheternas innehåll, de meningsenheter som inte svarade på 

syftet sållades bort och de som var för långa kortades ner. Meningsenheterna översattes från 

engelska till svenska med hjälp av engelskt-svenskt lexikon och Google translate och

kondenserades till kortare meningar där själva innehållet kvarstod. De kondenserade 

meningarna skapade sedan koder som skrevs på färgmarkerade post it lappar. Koder med 

liknande innehåll sammanställdes och utformades till kategorier. Totalt resulterade 

meningsenheterna i fyra huvudkategorier (Se Bilaga 4).
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Kvalitativ innehållsanalys används inom vårdvetenskapen för att noggrant analysera och 

förklara texter. För innehållsanalysen valdes Graneheim och Lundmans (2008) beskrivning 

för hur innehållsanalysen kan gå tillväga. I den kvalitativa innehållsanalysen läggs en stor vikt 

på att beskriva skillnader och likheter genom att identifiera texten. Varje text innehåller ett 

manifest innehåll och ett latent budskap. Det latenta budskapet söker mellan raderna i texten, 

medan det manifesta innehållet handlar om beskrivandet av det uppenbara innehållet (ibid). I 

denna studie används manifest innehåll för tolkning och förståelse av vetenskapen. 

Innehållsanalys används för att behandla den fakta som finns på en vetenskaplig basis (Olsson 

& Sörensen, 2011).

Enligt Granheim och Lundman (2008) innebär meningsenheter ord, meningar eller stycken 

som är relaterade till varandra genom sitt sammanhang och innehåll. Meningsenheterna som 

väljs ut skapar grunden för en analys. Kondensering sker genom att texten kortas ner och den 

centrala innebörden lyfts fram (ibid). Därefter kodas de kondenserade meningsenheterna. 

Enligt Thorén-Jönsson (2011) går kodningen ut på att data sammanfattas eller etiketteras för 

att beskriva en händelse. På så vis blir texten lättare att hantera utan att förändringar görs och 

betydelsefull information behålls (ibid). Avslutningsvis uppkom fyra olika kategorier.

Resultat
Efter innehållsanalysen framkom fyra kategorier i relation till erfarenhet av att vårda 

palliativt. Dessa kategorier presenteras i tabell 1.

Tabell 1. Beskrivning av kategorier

KATEGORIER

Sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens betydelse.

Sjuksköterskors upplevelser av kunskapens och erfarenhetens betydelse.

Sjuksköterskors upplevelser kring den egna rollen.

Sjuksköterskors upplevelser av relationen till patienter och kollegor.
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Sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens betydelse
Sjuksköterskorna upplevde att god kommunikation var viktigt vid omvårdnaden på sjukhus. 

Genom god kommunikation kunde patienters smärta lindras. Sjuksköterskorna upplevde även 

att patienter i behov av palliativ omvårdnad på sjukhus som var inlagda under en längre tid, 

var betydelsen av samtal extra viktig. Sjuksköterskorna påpekade även att det var viktigt att 

lyssna på patienterna och accepterade patienterna som individer (Seyedfatemi, Borimnejad, 

Mardani Hamooleh & Tahmasebi, 2014; Holms, Milligan, & Kydd, 2014).

In my idea, an important point in palliative care for cancer patients is to be a good listener 

(Seyedfatemi et al., 2014, s. 73).

Patienter kunde vara olika beroende av kommunikation, vissa patienter hade ett större behov 

av att kommunicera än andra. Sjuksköterskorna upplevde att patienter i behov av palliativ 

omvårdnad var mer i behov av emotionellt stöd, genom att få tröst och ha samtal kring 

patientens funderingar och tankar. Sjuksköterskor upplevde sig i allmänhet vara bekväma med 

att diskutera och lyssna på patienter som hade en palliativ diagnos kring sjukdomar och 

behandlingar (Seyedfatemi et al., 2014; Weigel, Parker, Fanning, Reyna & Gasbarra, 2007; 

Gallagher et al. 2015; Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar & Richardson, 2012; Roche-

Fahy & Dowling, 2009).

Sjuksköterskorna upplevde sig vara osäkra kring kommunikationen med patienterna och att 

det aldrig var en lätt uppgift i deras kliniska arbete. Av den anledningen kunde sjuksköterskor 

helt försöka undvika samtal med en patient med en palliativ diagnos. Ibland upplevdes ett 

behov av att ge falska förhoppningar till patienter för att lindra deras oro och rädsla inför 

döden. Det fanns även sjuksköterskor som endast ville berätta sanningen för patienten kring 

deras hälsa, trots att det fanns en oro för frustration från anhöriga (Roche-Fahy & Dowling, 

2009; Arantzamendi et al., 2012; Kongsuwan, Matchim, Nilmanat, Locsin, Tanioka & 

Yasuhara 2016; Weigel et al., 2007).

Sjuksköterskors upplevelser av kunskapens och erfarenhetens 
betydelse
Sjuksköterskor upplevde sig flera gånger ha höga krav på sig själva, samt att den erfarenheten 

eller kunskapen som sjuksköterskorna upplevde krävdes för att ta hand om patienter med en 

palliativ diagnos saknades. Sjuksköterskorna förväntades kunna hantera olika etiska 
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situationer utan någon egentlig träning eller större utbildning i ämnet. Det fanns dagar då 

sjuksköterskorna kände att erfarenheten som krävs för att arbeta med palliativ omvårdnad 

saknades, eftersom sjuksköterskorna upplevde brister i utbildningen ledde det till osäkerhet. 

För att nå en god kvalité i den palliativa omvårdnaden, upplevde sjuksköterskor att det var 

viktigt att ha kunskap och vara bekväm med att vårda patienter i behov av palliativ 

omvårdnad. Bristen på kunskap kunde leda till att kvalitativ omvårdnad för patienter med 

palliativ diagnos hindrades (Arantzamendi et al., 2012; Holms et al., 2014; Roche-Fahy & 

Dowling, 2009; Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie 2015).

Bristen på utbildning fick sjuksköterskor att uppleva motvilja i vårdandet av patienter i behov 

av palliativ omvårdnad. Sjuksköterskorna var osäkra på sin specifika roll i den palliativa 

omvårdnaden. Flera sjuksköterskor uttryckte sig uppleva ett behov av utbildning från experter 

kring palliativ omvårdnad, som skulle förbereda sjuksköterskorna för kommande hantering av 

situationer som kan uppträda i den palliativa omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg att 

utbildningarna som innehöll viss kunskap kring den palliativa omvårdnaden ej varit tillräcklig 

när sjuksköterskorna utövade sin yrkesroll i praktiken (Arantzamendi et al., 2012; Boroujeni, 

Mohammadi, Uskuie & Sandberg, 2009; Rui-Shuang, Qiao-Hong, Feng-Qi & Owens, 2015; 

Weigel et al., 2007).

It will be great if some experienced end-of-life care experts could show us how to deal with 

such situation (Rui-Shuang et al., 2015, s. 294).

Sjuksköterskor som hade arbetat med palliativ omvårdnad under en längre eller kortare tid 

uttryckte att erfarenheten spelade en stor roll. Det var sjuksköterskor som upplevde sig vara 

tillräckligt vana med att vårda patienter i behov av palliativ omvårdnad, att sjuksköterskorna 

ansåg sig inte påverkas märkbart beroende på typen av omvårdnad. Medan vissa 

sjuksköterskor upplevde att den långa erfarenheten inte var till någon fördel i vårdandet av 

patienter i behov av palliativ omvårdnad, då sjuksköterskorna fortfarande upplevde obehag 

kring palliativ omvårdnad (Arantzamendi et al., 2012; Johansson & Lindahl, 2012; Blackford 

& Street, 2001; Weigel et al., 2007; Rui-Shuang et al., 2015; Andersson, Salickiene & 

Rosengren, 2016).

Till en början var sjuksköterskorna i sin yrkesroll nervösa och rädda i vårdandet av patienter i 

behov av palliativ omvårdnad, men med tiden fick sjuksköterskorna erfarenhet som ledde till 
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att hantering av situationen skedde på ett lugnt och smidigt sätt. Sjuksköterskorna som fått 

utöva palliativ omvårdnad var tacksamma över erfarenheterna, eftersom sjuksköterskorna 

ansåg att yrket givit en personlig tillväxt i mötet med patienterna och i det privata livet 

(Arantzamendi et al., 2012; Johansson & Lindahl, 2012; Blackford & Street, 2001; Weigel et 

al., 2007; Rui-Shuang et al., 2015; Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016).

Sjuksköterskors upplevelser kring den egna rollen
Upplevelserna av palliativ omvårdnad var varierande hos sjuksköterskorna. Det framkom 

både negativa och positiva upplevelser. Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde den 

palliativa omvårdnaden utmanande och svår, där känslorna svävade mellan glädje och sorg. 

Palliativa omvårdnaden upplevdes vara en känslomässig börda mer än en arbetsbelastning i 

det kliniska arbetet. Sjuksköterskorna strävade alltid efter att ge patienterna en god palliativ 

omvårdnad genom att fokusera på de små sakerna, som exempelvis flytta på deras kuddar, ge 

dem munvård eller bara kamma håret. Vilket var viktigt för patienterna med palliativ diagnos 

på sjukhus. Sjuksköterskorna upplevde sig må bra när sjuksköterskorna gjorde sitt bästa för 

att främja patienternas fysiska komfort. Eftersom sjuksköterskorna ansåg att det var deras 

ansvar att få patienterna med palliativ diagnos på sjukhus att må så bra som möjligt. 

Sjuksköterskorna upplevde att deras närvaro i rummet lugnade patienters oro. 

Flerasjuksköterskor upplevde sig vilja göra allt för sina patienter som att finnas där när 

patienten dör. Eftersom det var ett av de viktigaste och starkaste momenten i professionen 

(Seyedfatemi et al., 2014; Andersson et al., 2016; Blackford & Street, 2001; Johansson & 

Lindahl, 2012; Arantzamendi e al., 2012; Tornøe et al., 2015; Roche-Fahy & Dowling, 2009; 

Rui-Shuang et al., 2015).

Sometimes I have had the feeling that I could have done more (Arantzamendi et al., 2012, s. 
603).

Tiden för den palliativa omvårdnaden var knapp och ansågs vara en negativ faktor i 

omvårdnaden enligt sjuksköterskorna. Den knappa tiden ansåg sjuksköterskorna påverka den 

palliativa omvårdnaden då sjuksköterskorna endast hann med de grundläggande uppgifterna 

och inte den extra kvalitén i omvårdnaden. Flera sjuksköterskor upplevde att mer tid med 

patienterna hade behövts för att kunna känna tillfredsställelse med den omvårdnad som 

patienterna fick (Weigel et al., 2007; Tornøe, et al., 2015; Arantzamendi et al., 2012; Roche-

Fahy & Dowling, 2009).
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Sjuksköterskor hade tendenser till att skuldbelägga sig själva, då bristen på tillhandahållandet 

av effektiv och kvalitativ omvårdnad fick sjuksköterskorna att känna sig otillräckliga. Det var 

även stunder då frustration uppkom över att patienternas önskemål inte respekterades när 

anhöriga försökte påverka omvårdnaden. Det gjorde sjuksköterskorna både arga och 

hjälplösa, samtidigt som det fanns en förståelse för de anhörigas situation (Badger, 2005; 

Boroujeni et al., 2009; Arantzamendi et al., 2012; Andersson et al., 2016; Tornøe, et al., 2015; 

Kongsuwan et al., 2016).

Sjuksköterskors upplevelser av relationen till patienter och kollegor
Sjuksköterskor upplevde att palliativ omvårdnad skapade en relation mellan sjuksköterskor 

och patienter. En del sjuksköterskor upplevde svårigheter med att komma patienterna för nära, 

medan vissa sjuksköterskor upplevde det som givande att vårda en patient som de fått en stark 

relation till. Det beskrevs av sjuksköterskorna som en djup och unik upplevelse. Däremot 

upplevde sjuksköterskor svårigheter med att acceptera patientens död. Känslor följde med 

sjuksköterskorna hem och de hade svårt att släppa arbetet, eftersom sjuksköterskorna oroade 

sig för patienternas hälsa under fritiden. Det ledde i sin tur till att sjuksköterskorna blev 

stressade och utmattade (Boroujeni et al., 2009; Rui-Shuang et al., 2015; Blackford & Street, 

2001).

It is hard to accept that your patient is dying when you feel close to her, because of the depth 

of your relationship (Boroujeni et al., 2009, s. 2333).

Flera sjuksköterskor upplevde sig ha en fin relation till patienterna samt att relation ledde till 

att sjuksköterskorna umgicks med patienter utanför arbetet. Relationen till patienterna 

upplevdes vara viktigt för att få ett förtroende. Sjuksköterskorna upplevde sig bli mer fästa 

vid vissa patienter, trots att sjuksköterskorna inte borde det. Många gånger grät 

sjuksköterskorna ihop med patienterna eftersom de kommit varandra så pass nära. I vissa fall 

försökte sjuksköterskorna dölja sina känslor, eftersom sjuksköterskorna ansåg sig själva agera 

oprofessionellt om sjuksköterskorna t.ex. grät framför patienten och deras anhöriga. Det 

fanns även en rädsla med att komma patienten för nära, vilket sjuksköterskor ibland ville 

undvika för att inte bli känslomässigt påverkade. Sjuksköterskor som lärde känna sina 

patienter upplevde sig många gånger önska att patienter med palliativ diagnos skulle dö 

tidigare för att slippa lida. Sjuksköterskorna kände sig som dåliga människor när 
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sjuksköterskorna önskade att patienten med palliativ diagnos skulle dö tidigare, och när 

patienten väl dog upplevdes det som en lättnad för sjuksköterskorna (Holms et al., 2014; 

Badger, 2005; Weigel et al., 2007; Arantzamendi et al., 2012 ).

Sjuksköterskorna ansåg att relationen till deras kollegor var viktig, både vid behov att samtal 

samt vid behov av råd. Sjuksköterskor upplevde även att stödet från kollegor var bristfälligt 

när sjuksköterskorna kände sig ensamma och ledsna av att arbeta med palliativ omvårdnad 

(Holms et al., 2014; Rui-Shuang et al., 2015; Weigel et al., 2007; Johansson & Lindahl, 

2012).

Diskussion
Diskussionen består av två delar, en metoddiskussion som redovisar metodens svagheter och 

styrkor samt vad som kunde gjorts annorlunda. I resultatdiskussionen redovisas resultatet och 

jämförs sedan med litteratur.

Metoddiskussion
En litteraturstudie med en kvalitativ ansats valdes för att besvara syftet med denna studie. 

Willman et al (2011) beskriver att användningen av en litteraturstudie lyfter fram känslor, 

upplevelser och erfarenheter, vilket ansågs vara i linje med syftet. Enligt Olsson och Sörensen 

(2011) är det vanligt att göra en litteraturstudie vid kandidatuppsatser.

Fördelen med en litteraturstudie är enligt Aveyard (2010) att artiklarna till studiens resultat 

kan jämföras med varandra för att kunna få fram ett underlag för eventuell ny forskning. 

Nackdelen kan däremot vara att den personliga tolkningen speglar sig i resultatet och inte 

överensstämmer med verkligheten (ibid). 

En annan svaghet med en litteraturstudie kan vara att resultatet redan beskrivits i tidigare 

forskning. Axelsson (2012) menar dock på att det ständigt kommer ny forskning inom hälso-

och sjukvården som sjukvården inte skulle hinna ta del av om den inte sammanställdes. Av 

den anledningen ansågs en litteraturstudie ändå vara en metod som var bra för att samla 

forskning till hälso- och sjukvården. Samtliga artiklar hade intervjuer som 

datainsamlingsmetod, vilken är en metod som är bra för att få fram sjuksköterskornas 
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personliga upplevelser och erfarenheter. En insamlingsmetod som också hade kunnat 

användas för att beskriva sjuksköterskors upplevelser är en empirisk studie för att få fram 

sjuksköterskors upplevelser mer tydligt.

Friberg (2012) beskriver vidare att kravet för en litteraturstudie innebär att litteratur skall 

finnas publicerad inom det valda ämnet. Om antalet sökträffar är många, tydliggör det hur 

studerat ämnet är (ibid). Flera sökord valdes noggrant för att få fram artiklar motsvarade 

syftet till denna studie. Cinahl och PubMed användes för att samla in relevanta artiklar. Det 

kan ha haft en negativ påverkan på arbetet att artiklarna endast söktes i Cinahl och PubMed, 

då fler databaser med fler artiklar kunde gett ett mer specifikt och bredare resultat. Men 

eftersom Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) beskriver att Cinahl och PubMed är störst 

inom omvårdnad, ansåg skribenterna att informationen i dem var täckande.

Artikelsökningen skedde på flera olika sätt för att få fram ett så brett resultat som möjligt, 

genom att söka i fritext, MESH-termer och CINAHL headings. Först söktes sökorden enskilt 

för att sedan sökas tillsammans med den booleska sökoperatorn AND. Willman et al. (2011) 

beskriver att sökoperatorn AND avgränsar sökningen samtidigt som den blir mer specifik. Till 

studien användes inte sökoperatorerna OR och NOT då OR fungerar genom att bredda 

sökningen och NOT exkluderar artiklar. Willman et al. (2011) menar vidare på att försiktighet 

bör iakttas med NOT, då den kan exkludera viktig information. Hade OR använts i sökningen 

hade det förmodligen resulterat i fler artiklar. Troligen hade resultatet bara gett ett bredare 

utbud med artiklar som inte hade besvarat syftet. Om sökoperatorn NOT använts hade det 

resulterat i att fler artiklar exkluderades, även artiklar som skulle kunnat vara användbara. Av 

dessa anledningar användes endast den booleska sökoperatorn AND i artikelsökningen. Ett 

problem som skribenterna hade vid sökningen var att sökordet experiences har flera 

betydelser på engelska. Det kan betyda upplevelser men även erfarenheter. Vilket 

skribenterna tog hänsyn till vid sökningen.

För att besvara studiens syfte och samtidigt begränsa sökningarna valdes inklusion- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, 

publicerade efter år 2000, vara peer reviewed samt behandla sjuksköterskors upplevelser. 

Exklusionskriterierna var upplevelser från övrig vårdpersonal, palliativ omvårdnad utanför 

sjukhus samt patienters och anhörigas perspektiv.
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Artiklar till föreliggande studie skulle vara skrivna på engelska vilket Axelsson (2012) vidare 

beskriver kan vara en brist i sökningen då artiklar kan sållas bort. Om studien inkluderat fler 

artiklar än de som var skrivna på engelska hade studiens resultat kunnat ge fler svar. Däremot 

är det viktigt att förstå artiklarnas språk (ibid). Av den anledningen uteslöts artiklar på andra 

språk och endast de artiklar som var skrivna på engelska inkluderades. Artiklarna skulle vara 

peer reviewed, eftersom Willman et al (2011) beskriver det som en kvalitetsindikator då 

artiklarna blivit granskade av experter inom det berörda området. I och med att inklusion- och 

exklusionskriterier fanns med i sökningen kunde artiklelsökningen fokuseras. Vilket ansågs 

av skribenterna vara positivt då studien inte skulle handla om annat än sjuksköterskors 

upplevelser kring den palliativa omvårdnaden på sjukhus.

För att tillämpa aktuell forskning exkluderades artiklar skrivna före år 2000, däremot hade 

sökningar på artiklar skrivna före år 2000 förmodligen också resulterat i fler artiklar. 

Axelsson (2012) menar att det ständigt kommer ny forskning inom hälso- och sjukvården och 

av den anledningen är det högst lämpligt med en tidsbegränsning för att få fram ny forskning. 

Begränsningen till 2000-talet valdes också för att få ett brett sökresultat och samtidigt minska 

risken för att relevanta artiklar skulle falla bort. Eftersom artiklarna till föreliggande studie 

skulle vara baserade på sjuksköterskors upplevelser av palliativ omvårdnad på sjukhus 

resulterade det till att artiklelsökningen fokuserades ytterligare. Studier kring palliativ 

omvårdnad i hemmet och på hospice hade däremot kunnat resultera i fler artiklar för att 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av palliativ omvårdnad.

Kvalitetsgranskningen av artiklarna till denna studie gjordes med hjälp av Willman et al. 

(2011) granskningsprotokoll. Den var lättbegriplig och samtliga frågor i 

granskningsprotokollet var relevanta för att kunna granska alla delar i artiklarna, vilket kan 

vara en fördel då den gav ett mer relevant resultat. En nackdel med granskningsprotokollet 

kan vara att om någon annan hade granskat samma artiklar med protokollet hade artiklarna 

kunnat få andra betyg. Detta på grund av att somliga frågor kan tolkas.

Samtliga artiklar kvalitetsgranskades först enskilt av skribenterna och jämfördes sedan med 

varandra för att diskutera skillnader och likheter som uppstått under kvalitetsgranskningen. 

Detta sågs som en fördel för att inte bli påverkad av den andra skribenten. Nackdelen med att 

kvalitetsgranskningen skedde enskilt var att några artiklar bedömts olika, vilket senare dock 

löstes genom diskussion för att sedan välja ut vilka artiklar som skulle ingå i studien. 

Skribenterna kom gemensamt fram till att samtliga artiklar till denna studie skulle ha hög 
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kvalitet för att vara med i studien. Artiklar som ej uppnådde hög kvalitet, exkluderades då 

risken för att dessa artiklar skulle leda till en lägre kvalitet av studiens resultat. Antalet artiklar 

efter kvalitetsgranskning som exkluderades var 11 från databasen CINAHL och tre från 

PubMed, då de ej uppnådde kvaliteten “hög”. Utifrån kvalitetsgranskningen framkom artiklar 

med varierande ursprung. Helman (2007) beskriver att hälso- och sjukvården ser olika ut i 

olika länder. Däremot har västerländska länder en snarlik vård (ibid). Att artiklarna kom från 

olika länder ansågs inte vara en svaghet. Eftersom sjuksköterskor har upplevelser var de än 

befinner sig i världen och som resultatet visar har den geografiska platsen ingen större 

betydelse för resultatet, trots att artiklarna är från olika världsdelar.

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter som var i behov av palliativ omvårdnad var 

ett väl beforskat område, både inom sjukhus, i hemmet och på hospice. Det underlättade 

studien då relevanta artiklar hittades med de valda sökorden och de valda begränsningarna 

som angavs vid sökningen.

Till föreliggande studie gjordes en dataanalys utifrån en manifest innehållsanalys med hjälp 

av Granheim och Lundmans (2008) tolkning av kvalitativ innehållsanalys, eftersom den 

ansågs vara enkel att förstå. Enligt Olsson och Sörensen (2011) är en innehållsanalys en 

tolkning av ett resultat som kan göras på olika nivåer beroende på hur mycket av den 

subjektiva tolkningen som tas med (ibid). En manifest innehållsanalys innebär att analysen 

hålls textnära. Däremot menar Danielson (2012) att tolkning alltid förekommer oavsett om 

studien är latent eller manifest. Granheim och Lundman (2008) menar att oerfarna skribenter 

bör använda sig av en manifest ansats för att ge mindre utrymme för egna tolkningar. 

Av denna anledning utfördes en manifest innehållsanalys för att försöka få en så textnära 

beskrivning av sjuksköterskors upplevelser som möjligt, utan skribenternas egna tolkningar.

Artiklarnas resultat lästes ett flertal gånger igenom för att sedan diskuteras gemensamt och 

utröna vad i innehållet som var viktigt för att kunna besvara denna studies syfte. Under 

resultatets bearbetning fanns en risk att texten tolkades, men inte i den utsträckningen att 

analysen blir latent. Meningsenheter valdes ut efter Granheim och Lundmans (2008) tolkning 

av kvalitativ innehållsanalys. Vidare kondenserades, kodades och kategoriserades 

meningsenheterna. Det var stundtals svårigheter med att kategorisera och att koda vissa 

kondenseringar, då de tolkades olika av skribenterna. Men med hjälp av handledning samt 

relevant kurslitteratur kunde det lösas. De valda meningsenheterna översattes från engelska 
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till svenska, vilket kan ses som en brist då det fanns risk för att viktigt innehåll kunde ha fallit 

bort eller misstolkats av skribenterna. För att minimera risken användes ett engelskt-svenskt 

lexikon och Google translate vid översättningen.

Det fanns en förförståelse kring palliativ omvårdnad på grund av att en av skribenterna hade 

tidigare erfarenhet av att arbeta på en avdelning med palliativa vårdplatser. Upplevelserna har 

under litteraturstudiens gång bekräftat egna upplevelser, men även gett nya infallsvinklar av 

obekräftade upplevelser. Under arbetsprocessen har förförståelsen till den palliativa 

omvårdnaden funnits i åtanke för att inte påverka resultatet. 

Resultatdiskussion
I resultatet framkom det att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i behov av 

palliativ omvårdnad på sjukhus varierade. Tre huvudområden som var intressanta i studiens 

resultat var; sjuksköterskors upplevelser av kommunikationens betydelse, sjuksköterskors 

upplevelser kring den egna rollen och sjuksköterskors upplevelser av relationen till patienter 

och kollegor.

I det första huvudområdet framkom det att kommunikationen var en viktig del i 

sjuksköterskans arbete. För att kommunikationen ska fungera måste både patienten och 

sjuksköterskan ha en bra relation. Om kommunikationen inte fungerade på grund av att 

sjuksköterskan var osäker blev omvårdnaden mindre effektiv. Resultatet i studien visade att 

sjuksköterskor upplevde kommunikationen som en viktig del att belysa i omvårdnaden av 

patienter i behov av palliativ omvårdnad. Sjuksköterskorna upplevde att en effektiv 

kommunikation även minskade den psykologiska ångesten hos patienterna. För att etablera 

den mellanmänskliga relationen är kommunikationen enligt Travelbee (1971) det viktigaste 

redskapet. Det beskrivs vidare som en process där människor delar med sig av sina tankar och 

känslor, då kommunikation pågår vid samtal, men även vid tystnad i varandras närvaro (ibid). 

Sjuksköterskorna påpekade även att patienter i behov av palliativ omvårdnad behövde samtal 

kring existentiella frågor. Sjuksköterskorna upplevde att patienters behov av att kommunicera 

kring sjukdom och behandling var stor. Gholiha et al. (2011) menar att lindrandet av 

patienters psykiska, sociala och existentiella lidande var lika viktigt som det fysiska lidandet.

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att vara tydlig i 

kommunikationen till patient och anhöriga, vilket Arbour & Wiegand, (2014); Oliver & 
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O’Connor, (2015) också ansåg var viktigt i sjuksköterskeyrket. Flera studier styrker att god 

kommunikation endast är till fördel för patienten och anhörigas välbefinnande och 

förberedelse inför döden (Oliver & O’Connor, 2015; Zheng et al. 2015). Studiens resultat 

visade även att sjuksköterskor upplevde osäkerhet med att kommunicera med patienter som 

hade en palliativ diagnos och undvek därför samtal. Hopkinson, Hallett och Luker (2003) 

styrker att sjuksköterskor såg frågor och samtal med patienter som har en palliativ diagnos 

som utmanande och svåra att hantera.

Det andra huvudområdet som framkom i studiens resultat var hur sjuksköterskor upplevde 

den egna rollen inom den palliativa omvårdnaden. Resultatet visade att sjuksköterskors 

upplevelser var både negativa och positiva kring omvårdnaden av patienter i behov av 

palliativ omvårdnad. Sjuksköterskorna beskrev vårdandet av patienter i behov av palliativ 

omvårdnad som en berg- och dalbana, vilket Graham, Andrews och Clark (2005) styrker och 

menar på att känslor som rädsla, skam, hopp, glädje och ilska framkommer.

Det framkom även i resultatet att sjuksköterskorna upplevde sig räcka till samtidigt som 

sjuksköterskorna kände sig otillräckliga. Sjuksköterskorna kände att deras närvaro gav 

patienterna tillfredsställelse. Något som Eriksson (1994) styrker genom att förklara att 

grundbegrepp medlidande i vården kräver mod att offra något av sig själv, inte för egen 

vinning utan för patientens skull då önskan om att hjälpa denne finns.

Resultatet i studien visade att sjuksköterskor strävade efter en god omvårdnad och att hitta tid 

till att utföra de små sakerna för att ge patienterna den extra kvalitén i vården. I resultatet 

framkom det att sjuksköterskor upplevde ansvar kring patienternas komfort och upplevelse av 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna ansåg att professionen var ett privilegium och att närvara vid 

dödsfall var något stort. Det fanns även undantag där sjuksköterskor upplevde att den 

palliativa omvårdnaden endast var slöseri med tid, då patientens sjukdom inte gick att bota. 

Sjuksköterskor beskrev att om de kunnat ge patienten ett gott välbefinnande upplevde 

sjuksköterskorna en tillfredsställelse i sitt yrkesutövande. Sjuksköterskorna förklarade att det 

gav mindre skuldkänslor. Vilket i sin tur upplevdes av sjuksköterskorna ge patienten och 

anhöriga en bättre sista tid och ett bättre avslut (Taylor et al. 2008).

Travelbee (1971) beskriver vidare att de centrala målen i palliativ omvårdnad är att hjälpa 

patienten att hantera och finna mening i de erfarenheter som sjukdomen och lidandet kan 

komma att utsätta dem för. Sjuksköterskans uppgift är att ge patienten hopp och att undvika 
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hopplöshet. Hoppet är enligt Travelbee (1971) människans grundläggande tillit till omvärlden 

och ett hopp i nuet kan förbättra en outhärdlig situation (ibid).

Studiens resultat visar generellt att sjuksköterskor önskade mer tid med patienterna, då den 

ansågs vara knapp. Sjuksköterskorna upplevde att den palliativa omvårdnaden blev bristande 

på grund av tidsbristen. Holst, Sparrman och Berglund (2003) menar att sjuksköterskor 

uttryckte svårigheter med att stötta patienter i behovet av palliativ omvårdnad på grund av 

stressen över övriga patienters omvårdnadsbehov.

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna ibland kunde skuldbelägga sig själva för att 

upplevelsen av den palliativa omvårdnaden till patienterna inte var tillfredsställande. 

Patienters önskemål som inte respekterades och anhörigas försök till att påverka vårdandet, 

var något som sjuksköterskor också upplevde som negativt i den palliativa omvårdnaden. 

Dudas, Kaczynski och Olsson (2014) menar att det är tillfredsställande om resurser och 

rutiner finns för att patienten ska bli delaktig i sin vård, men även för sjuksköterskor som får 

minskad stress i arbetet (ibid).

Resultatet i studien visade även att sjuksköterskor skapar en relation till sina patienter. Enligt 

Travelbee (1971) ska både sjuksköterskan och patienten se varandra som unika människor för 

att en relation ska kunna skapas (ibid). En del kunde uppleva att den nära relationen var viktig 

och givande för vårdandet medan andra ansåg att de blev känslomässigt påverkade av den 

nära relationen. Travelbee (1971) menar att det kan vara en betydande faktor om en del 

sjuksköterskor skapar en relation till patienten och anhöriga, så att patienterna inte upplever 

ensamhet i situationen. En genuin relation mellan en sjuksköterska och en patient hävdar 

Travelbee (1971) är en grundpelare för att uppnå omvårdnadens syfte och mål. En del 

sjuksköterskor upplevde att de var tvungna att dölja sina känslor för att inte agera på ett 

oprofessionellt sätt. Wong och Chan (2007) anser däremot att det är betydelsefullt när 

sjuksköterskor vågar visa känslor. Genom att visa känslor upplevde patienten och anhöriga att 

sjuksköterskorna hjälpte familjen att hantera den svåra tiden i en palliativ vårdsituation (ibid).

Vidare framkom det att relationen till kollegor upplevde sjuksköterskorna också var viktig. En 

stark kollegial relation hjälpte sjuksköterskorna att prata av sig samt att kunna rådgöra. 

Sjuksköterskor upplevde bristfälligt stöd från kollegor när den palliativa omvårdnaden kändes 

krävande. Detta resultat får stöd av Holst et al. (2003) som menar att sjuksköterskornas behov 

av stöd från kollegor är viktigt, samt spontana samtal med kollegor om situationen. En annan 



24

studie visar att sjuksköterskor som delade sina känslor med kollegor upplevde det som en 

värdefull resurs. Det hjälpte sjuksköterskorna att bli medvetna om att de gick igenom liknande 

händelser så att de inte kände sig ensamma (Cohen & Bumbaugh, 2004). Sjuksköterskor 

kunde i vissa fall även umgås med sina patienter utanför arbetet och bli mer fäst vid vissa 

personer trots att de inte borde favorisera. 

Studiens resultat kring relationen till patienter överensstämmer med Travelbees (1971) 

omvårdnadsteori som menar att sjuksköterskors relation till patienterna är betydelsefullt vilket 

går i linje med föreliggande resultat, då relationen från sjuksköterskorna bidrog till en 

trygghet hos patienterna. Variationer av sjuksköterskors olika erfarenhet kan ha påverkat 

resultatet i de använda studierna. Förmodligen har erfarna sjuksköterskor lättare att bemöta 

och hantera patienter i behov av palliativ omvårdnad. Den palliativa omvårdnaden utövades 

på sjukhus vilket också kan ha påverkat resultatet då sjuksköterskorna befann sig på sjukhus 

och inte hemma hos patienterna. Parry (2011) anser dock att det inte finns något som säger att 

sjuksköterskors ökade erfarenhet lett till att de skulle ha lättare att hantera den palliativa 

omvårdnaden (ibid).

Slutsats
Studien behandlade sjuksköterskors upplevelser av palliativ omvårdnad. Det var många 

negativa upplevelser som framkom, men sjuksköterskorna kunde även känna en 

tillfredsställelse när svåra situationer bemästrades, likaså tacksamhet från patienterna. Ett 

märkbart fynd i resultatet visade sig vara behovet av utbildning för att kunna bemöta och 

hantera de svårigheter som tillkommer i olika situationer inom palliativ vård, exempelvis 

emotionellt stöd, kommunikation och existentiella frågor.

Trots det stora forskningsområdet bör ytterligare forskning ske för att öka medvetenheten 

samt tydliggöra de brister som finns i dagens sjukvård mellan sjuksköterskor och patienter. 

Därigenom kan en förståelse eventuellt skapas för att lättare identifiera vad som bör förbättras 

och utvecklas vidare.

Enligt Raphael, Waterworth och Gott (2014) kommer den palliativa omvårdnaden att öka då 

livslängden förväntas stiga i världen. Genom fortsatt forskning kan sjuksköterskor få hjälp att 

arbeta efter ett evidensbaserat förhållningssätt, vilket i framtiden bör öka vårdkvalitén på 

sjukhus.
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Självständighet

Examensarbetet har genomförts med ett gott samarbete mellan Fiona Gashi och Tobias 

Werkström. Till en början lades en gemensam plan upp för att lättare strukturera upp arbetet. 

Bakgrunden skrevs av Fiona, men även Tobias har läst igenom bakgrunden och gjort

ändringar. Artikelsökningen skedde gemensamt och båda läste och granskade artiklarna 

enskilt, därefter gjordes en genomgång av varje artikel gemensamt. När artiklarna slutligen 

var valda gjordes även valen av meningsenheter enskilt för att sedan jämföras och diskuteras. 

Tobias stod för arbetets bilagor då han besitter bättre kunskap i att skapa tabeller osv. 

Resterande delar av arbetet genomfördes gemensamt och med gott samarbete. Det har 

fungerat bra att arbeta ihop och vi har haft en god kommunikation mellan varandra samt en 

god ton under hela förloppet.
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abstrakt
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vidare 
granskning
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04-12
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04-12

Experiences AND 
Hospital
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04-12

Palliative care AND 
Hospital
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2017-
04-12

End of life AND
Nursing

404 0 0 0 0

2017-
04-12

Nurses AND Experiences 
AND Hospital AND 
Palliative care

60 60 15 15 7

2017-
04-12

Nurses AND Experiences 
AND Hospital AND 
Palliative care AND End 
of life AND Nursing
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05-06
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05-30

Nurses AND 
Experiences 
AND Hospital AND 
Palliative care AND End 
of life AND Nursing

60 60 10 7 4



34

Bilaga 2 Granskningsprotokoll
Mall för kvalitetsbedömning av kvalitativ metod
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- analys tydligt beskriven? Ja… Nej… Vet ej…

Giltighet

- Är resultatet logiskt, begripligt? Ja… Nej… Vet ej…

Råder datamättnad? Ja… Nej… Vet ej…

Råder analysmättnad? Ja… Nej… Vet ej...
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-redovisas resultatet klart och tydligt? Ja… Nej… Vet ej…
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Genereras teori? Ja… Nej… Vet ej…

Huvudfynd

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys 

adekvat?........................................................................................................................................

Sammanfattande bedömning av kvalitet: Hög… Mellan… Låg…

Kommentar: …………………………………………………………………………………

Granskare sign: ………………………………………………………………………………..
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Bilaga 3 Artikelöversikt
Författare, publ.å
r och land

Titel Metod Urval Kvalite
t

Holms, N., 
Milligan, S., & 
Kydd, A. (2014). 
Skottland.

A study of the 
lived experiences 
of registered 
nurses who have 
provided end-of-
life care within 
an intensive care 
unit.

Kvalitativ 
intervjustudie med 
hjälp av 
halvstrukturerade, 
djupgående 
intervjuer.

Alla deltagare 
rekryterades från 
forskarens egen 
arbetsplats. 40 
potentiella 
deltagare var 
identifierade, 20 
enats om att delta 
och 5 var valda 
utifrån deras 
tillgänglighet då 
intervjuerna 
genomfördes.

Hög

Johansson, K., & 
Lindahl, B. 
(2012). Sverige.

Moving between 
rooms - moving 
between life and 
death: nurses' 
experiences of 
caring for 
terminally ill 
patients in 
hospitals.

Kvalitativ
intervjustudie. Alla 
intervjuer 
genomfördes på 
arbetsplatsen, under 
eller efter arbetet.

Åtta som arbetade 
med kirurgisk och 
medicinsk vård i 
akuta 
vårdinställningar 
på två olika 
sjukhus 
intervjuades, fyra 
från varje 
avdelning. De 
intervjuade var 
kvinnor som 
arbetat mellan 3-32 
år.

Hög
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Seyedfatemi, N., 
Borimnejad, L., 
Mardani 
Hamooleh, M., & 
Tahmasebi, M. 
(2014). Iran.

Iranian nurses' 
perceptions of 
palliative care 
for patients with 
cancer pain.

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Ansikte mot ansikte 
gjordes 
halvstrukturerade 
individuella 
intervjuer. 
Intervjuerna varade 
omkring 30-45
minuter och hölls på 
praktiskt tysta 
platser på 
avdelningarna på 
vilka 
sjuksköterskorna 
arbetade på. En 
intervjuguide 
användes och 
intervjuerna 
spelades in.

Sjuksköterskor 
med 
kandidatexamen 
rekryterades från 
avdelningarna 
genom 
ändamålsenlig 
maximal variation 
av deltagarna.

Hög

Arantzamendi, 
M., Addington-
Hall, J., 
Saracibar, M., & 
Richardson, A. 
(2012). Spanien.

Spanish nurses' 
preparedness to 
care for 
hospitalised 
terminally ill 
patients and their 
daily approach to 
caring.

Obervationer som 
följdes av 
halvstrukturerade 
intervjuer. 
Ramverkanalys
utfördes på data. 
Som preliminära 
steg, fältnoteringar 
granskades till 
uppnå en översikt 
över och 
förtrogenhet med 
data. 
Observationsdata 
samlades in under 
235 timmar över en 
period av 3 
månader. Sedan 
utfördes en regional 
undersökning som 
berör 
sjuksköterskors 
åsikter.

Ramverk analys 
utfördes på data. 
Provet togs från tre 
avdelningar från 
två olika sjukhus.

Hög
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Roche-Fahy, V,. 
& Dowling M. 
(2009). Irland.

Providing 
comfort to 
patients in their 
palliative care 
trajectory: 
experiences of 
female nurses 
working in an 
acute setting.

Kvalitativa 
intervjuer som 
spelades in. 
Sjuksköterskor som 
arbetar på ett 
akutsjukhus valdes 
avsiktligt.

Sjutton 
sjuksköterskor (alla 
kvinnor) med 
erfarenhet av att ta 
hand om palliativa 
vårdpatienter på ett 
akutsjukhus.

Hög

Gallagher, A., 
Bousso, R. S., 
McCarthy, J., 
Kohlen, H., 
Andrews, T., 
Paganini, M. C., 
Abu-El-Noor, N. 
I., Cox, A., Haas, 
M., Arber, A., 
Abu-El-Noor, 
M.K., Baliza 
M.F., & Padilha, 
K. G. (2015). 
UK, Brasilien, 
Irland, Tyskland, 
Palestina.

Negotiated 
reorienting: A
grounded theory 
of nurses’ end-
of-life decision-
making in the 
intensive care 
unit.

Kvalitativ 
intervjustudier, 
grundad teori. 
Halvstrukturerade 
intervjuer 
genomfördes mellan 
2012 och 2013.

51 sjuksköterskor 
(10 i Brasilien, 9 i 
England, 10 i 
Tyskland, 10 i
Irland och 12 
sjuksköterskor i 
Palestina).

Boroujeni, A. Z., 
Mohammadi, R., 
Oskouie S. F. H., 
& Sandberg J. 
(2009). Iran.

Iranian nurses' 
preparation for 
loss: finding a 
balance in end-
of-life care.

Kvalitativ 
intervjustudie. 
Semi-strukturerade 
intervjuer användes 
för datainsamling. 
Sannolika frågor 
användes för att 
uppmuntra 
respondenterna att 
beskriva deras 
känslor i detalj. 
Samtliga intervjuer 
genomfördes, 
registrerades och 
transkriberades i 
Farsi genom AZ och 
godkändes av 
deltagarna. Varje 
intervju
analyserades 
omedelbart innan 

Deltagarna var 
sjuksköterskor som 
arbetar i Isfahan, 
Iran. Arton 
deltagare valdes 
genom 
målmedvetet och 
teoretiskt 
provtagning. 
Individer valdes 
med
minst en 
upplevelse av en 
patient som dött. 
Individen skulle 
även kunna 
uttrycka sina 
känslor muntligt.

Hög
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nästa intervju 
utfördes.

Rui-Shuang, Z., 
Qiao-Hong, G., 
Feng-Qi, D., & 
Owens, R. G. 
(2015). China, 
USA, Nya 
Zeeland.

Chinese 
oncology nurses' 
experience on 
caring for dying 
patients who are 
on their final 
days: A 
qualitative study.

Halvstruktuerade
intervjustudie. För 
att få raka men inte 
alltför breda svar på 
frågor, gjordes en 
halvstrukturerad 
intervjuguide. 
Halvstrukturerade 
intervjufrågor 
prövades med två 
sjuksköterskor för 
att se till att de var 
förståeligt och 
svarande på syftet.

För att vara 
berättigad i studien 
var deltagarna 
tvungna att: ha 
arbetat med och 
varit utsatt för 
döende 
cancerpatienter 
under minst ett 
halvt år, vara äldre 
än 18, vara villig 
att delta och kunna 
tala kinesiska. 28 
sjuksköterskor 
deltog i studien och 
de färdigställde en 
demografisk form 
före intervjuer. 
Medelåldern för 
deltagarna var 31 
år. Den yngste var 
23, och den äldsta 
var 49.

Hög

Weigel C; Parker 
G; Fanning L; 
Reyna K & 
Gasbarra DB 
(2007). USA.

Apprehension 
among hospital 
nurses providing 
end-of-life care.

Intervjustudie 
genomfördes där 
data hämtades in 
varannan dag under 
10 dagar.

Undersökningen 
genomfördes på ett 
sjukhus.

Hög
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Badger, J. M. 
(2005). USA.

Factors that 
enable or 
complicate end-
of-life transitions 
in critical care.

Datainsamling 
fokusgruppintervjue
r, informella samtal 
och observation av 
deltagare. Studien 
ägde rum i ett 
akutvårdssjukhus.

Totalt 19 kvinnliga 
och 5 manliga 
sjuksköterskor 
deltog i Studien.

Hög

Kongsuwan, W. 
Matchim, Y. 
Nilmanat, K. 
Locsin, RC. 
Tanioka, T & 
Yasuhara, Y
(2016). Thiland.

Lived experience 
of caring for 
dying patients in 
emergency room.

Denna studie 
genomfördes i södra 
Thailand. Studien 
genomfördes i tre 
tertiära sjukhus i 
Songkhla-
provinsen, Thailand. 
Sjuksköterskor som 
uppfyllde kriterierna 
var inbjudna att 
delta. Intervjuer 
arrangerades 
ömsesidigt på 
lämpliga och 
trivsamma platser, 
till exempel ett litet 
mötesrum i ER eller 
på forskarens 
kontor.

Inklusionskriteriern
a var: 
sjuksköterskor som 
arbetat på sjukhus 
under minst 2 år 
som haft hand om 
kritiska och döende 
patienter. Kan 
beskriva sina 
erfarenheter och 
villighet att delta. 
Forskarna 
kontaktade 
potentiella 
deltagare genom 
snöbollsprovtagnin
g genom muntlig 
och genom 
flygblad fördelade 
på de tre 
sjukhusen.

Hög

Tornøe, KA. 
Danbolt, LJ. 
Kvigne, K & 
Sørlie, V (2015). 
Norge.

The challenge of 
consolation: 
nurses’ 
experiences with 
spiritual and 
existential care 
for the dying-a
phenomenologic
al hermeneutical 
study.

Studien 
genomfördes med
hjälp av en 
kvalitativ 
fenomenologisk 
hermeneutisk 
tolkningsmetod 
utvecklad av 
Lindseth och 
Norberg som 
inspireras av 
Ricoeurs 
fenomenologiska 
hermeneutiska 
tolkningsteori. 
Lindseth och 
Norbergs 
tolkningsmetod har 
visat sig lämpa sig 
för att belysa levd 

Sex intervjuade 
sjuksköterskor, 
som arbetar i en 
kombinerad 
medicinsk och 
onkologisk 
avdelning på ett 
allmänt sjukhus.

Hög
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erfarenhet i 
intervjuer och har 
använts i flera 
palliativa 
vårdstudier

Andersson, E. 
Salickiene, Z. & 
Rosengren, K 
(2016). Sverige.

To be involved - A
qualitative study 
of nurses' 
experiences of 
caring for dying 
patients.

Vi använde 
innehållsanalys, en 
kvalitativ metod som 
involverar ett 
induktivt 
tillvägagångssätt, för 
att öka vår förståelse 
för sjuksköterskornas 
röster, åsikter och 
tankar om döende 
patienter.

Studien genomfördes 
på två sjukhus, ett 
universitetssjukhus, 
och regionalsjukhus i 
södra Sverige. 
Inklusionskriterierna 
var registrerad 
sjuksköterska, med 
upp till två års 
erfarenhet. Alla 
deltagare 
informerades om 
frivilligt deltagande 
och samtyckte till att 
delta i studien, kände 
till sin rätt att dra sig 
tillbaka när som helst 
och att deras svar 
skulle hållas 
konfidentiella

Hög

Blackford, J & 
Street, A. (2001). 
Australien.

The role of the 
palliative care 
nurse consultant in 
promoting 
continuity of end-
of-life care.

En kvalitativ studie, 
med hjälp av 
individuella 
intervjuer.

Intervjuerna utfördes 
på avdelningar på 
sjukhus i Melbourne, 
Australien. 
Sjuksköterskorna 
som jobbade på 
avdelningarna fick 
förfrågningar om de 
ville delta.

Hög
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Bilaga 4 Exempel på innehållsanalys
Meningsbärand
e enhet

Översättning Kondenserad 
meningsbärande 
enhet

Kod Kategori

Good 
communication 
for the patient 
and the families 
is extremely 
important. 
(Holms et al., 
2014)

God 
kommunikation 
för patienten 
och familjerna 
är oerhört 
viktigt.

Viktigt med god 
kommunikation 
för patienten 
och familjerna

Viktigt med 
god 
kommunikatio
n

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
kommunikationen
s betydelse.

There are days 
when I feel I 
don’t have the 
experience. 
(Roche-Fahy & 
Dowling 2009)

Det finns dagar 
när jag känner 
att jag inte har 
erfarenaheten.

Inte har 
erfarenheten

Sakna 
erfarenhet

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
kunskapens och 
erfarenhetens 
betydelse.
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Because of the 
workload and 
time issues, you 
limit yourself to 
the essentials 
care.
(Arantzamendi 
et al., 2012)

På grund av 
arbetsbelastnin
g och 
tidsproblem, 
begränsar du 
dig själv till 
den viktigaste 
vården.

Arbetsbelastnin
g och tidsbrist, 
begränsar 
vården.

Begränsningar 
i vården.

Sjuksköterskors 
upplevelser kring 
den egna rollen.

The nurses 
described their 
meaningful 
relationships 
connected with 
their 
dying patients as 
friends by 
showing respect, 
care, love and 
kindness. (Rui-
Shuang et al., 
2015)

Sjuksköterskorna 
beskrev deras 
meningsfulla 
relationer
kopplade till sina 
döende patienter 
som vänner 
genom att visa 
respekt, omsorg, 
kärlek och 
vänlighet.

Beskrev 
meningsfulla 
relationer 
kopplade till 
patienterna. 
Visade respekt, 
omsorg, kärlek 
och vänlighet.

Relationer till 
patienterna.

Sjuksköterskors 
upplevelser av 
relationen till 
patienter och 
kollegor.


