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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Årligen dör cirka 90 000 människor i Sverige och 80 procent av dem uppfyller 
kriterierna för att få palliativ vård. Många spenderar sin sista tid i livet på sjukhus. Palliativ 
vård delas in i en tidig och en sen fas, där den sena fasen benämns som vård i livets slutskede. 
Sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningar möter patienter som befinner sig i 
livets slutskede samtidigt som de även vårdar akut sjuka patienter. Sjuksköterskan arbetar i 
ett multiprofessionellt team där alla yrkesgrupper har sin specifika kompetens. 
Sjuksköterskans huvudsakliga roll vid vård i livets slutskede är symtomhantering och att 
stödja patienter och närstående. 
Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter vid livets 
slutskede på en somatisk vårdavdelning. 
Metod: Studien var en kvalitativ litteraturstudie med induktiv ansats baserad på tio stycken 
vetenskapliga artiklar. Artiklarnas resultat har analyserats utifrån den innehållsanalys som 
Lundman & Hällgren Graneheim beskriver.  
Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor på somatisk vårdavdelning upplevde en 
tidsbrist och att de inte hade tillräckligt stöd ifrån verksamheten. Detta påverkade deras 
förmåga att kunna ge omvårdnad i livets slutskede utefter de behov som patienterna har. 
Sjuksköterskorna upplevde att arbetet var givande och viktigt men mer stöd och utbildning 
behövs för att de ska känna sig trygga i mötet med patienter som vårdas i livets slutskede och 
deras närstående. Sjuksköterskorna upplevde att de somatiska vårdavdelningarna saknade ett 
palliativt förhållningssätt vilket hade en negativ inverkan på symtomhanteringen.  
Slutsats: Sjuksköterskor på somatisk vårdavdelning behöver mer stöd och utbildning inom 
palliativ vård för att de ska känna en trygghet i att vårda patienter vid livets slutskede. 
Sjuksköterskeutbildningen behöver vara likvärdigt utformad på de olika lärosätena, så att alla 
grundutbildade sjuksköterskor får med sig lika bred kunskap inom palliativ vård. Mer 
utbildning inom området främjar det palliativa förhållningssättet på de somatiska 
vårdavdelningarna, vilket behövs för att uppnå en optimal symtomlindring och en likvärdig 
vård. 
 
Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterskor, somatisk vård, upplevelse, vård i livets slutskede 
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Inledning 

Palliativ vård i livets slutskede är den högst prioriterade vården när behovet uppstår och ska 

kunna ges med samma kvalitet oavsett var patienten befinner sig. Trots att alltfler får palliativ 

vård i hemmet, så är det fortfarande många som avlider på sjukhus, framförallt yngre personer 

(Socialstyrelsen, 2013). På mindre sjukhus vårdas patienter i livets slutskede på allmänna 

somatiska vårdavdelningar tillsammans med patienter som vårdas kurativt trots att deras 

behov skiljer sig (Wallerstedt & Andershed, 2007). Patienter och deras närstående förväntar 

sig ofta att sjuksköterskor ska ha kunskap att kunna möta de komplexa vårdbehov som 

uppstår i samband med vård i livets slutskede (Karlsson, Roxberg, Da Silva & Berggren, 

2010). De behov som patienter och närstående har är både fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella (Regionalt Cancercentrum, 2016). Målet med palliativ vård är att främja 

livskvalitet och att lindra lidande fram till livets slut (Elis Both, Tambara, Hildebrant, Spies, 

Ancleto & Beuter, 2013). Vid livets slutskede vill oftast inte patienter och närstående lämnas 

ensamma (Regionalt Cancercentrum, 2016). Därmed har sjuksköterskor en viktig roll i att 

både bidra med sin medicinska kunskap men också att finnas där som emotionellt stöd till 

patienter och närstående (Grech, Depares & Scerri, 2018). Palliativ vård i livets slutskede är 

något den grundutbildade sjuksköterskan bör ha kunskap om, vilket innebär att en eventuell 

osäkerhet hos sjuksköterskan kan utgöra hinder för omvårdnaden vid livets slutskede (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

Bakgrund 

Palliativ vård 

Palliativ vård är den totala helhetsvård som ges när aktiv behandling inte längre har någon 

effekt (World Health Organization [WHO] 1990). Enligt Socialstyrelsen (2013) dör omkring 

90 000 människor årligen i Sverige och 80 procent av dem anses uppfylla kriterierna för att få 

palliativ vård. Allt fler äldre dör i det egna hemmet eller på särskilda boenden, men 

fortfarande är det många, framförallt yngre människor som tillbringar sin sista tid i livet på 

sjukhus och på olika somatiska vårdavdelningar. Palliativ vård ska bygga på att främja 

livskvalitet för personer med progressiv sjukdom och för deras närstående (Socialstyrelsen, 

2013). För att ge palliativ vård av hög kvalitet behöver sjuksköterskor ha kunskap om och 

arbeta efter de fyra hörnstenarna som är, symtomkontroll, närståendestöd, teamarbete och 
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relation/ kommunikation (Sepúlveda, Marlin, Yoshida & Ullrich, 2002; WHO, 1990). WHO 

betonar vikten av att se människan som en helhet där kropp och själ hör ihop. Sjukdomen 

påverkar personen på både fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt plan. Genom att lindra 

fysiska symtom som smärta kan det leda till att psykiska symtom som oro och ångest även 

lindras eftersom de ofta uppträder samtidigt (Sepúlveda et al., 2002; WHO, 1990). Dumont, 

Turgeon, Allard, Gagnon, Charbonneau och Vezina (2006) beskriver att svår sjukdom inte 

bara drabbar patienten själv utan påverkar den närmaste omgivningen. Hur väl symtomlindrad 

patienten är har betydelse för de närståendes hälsa, eftersom de ofta upplever en större oro 

och ångest om symtomlindringen inte är optimal. I den palliativa vården ses patienten 

tillsammans med sina närstående som en enhet, vilket innebär att stödjande insatser riktar sig 

till både patienten och till de som befinner sig närmast patienten (Dumont et.al., 2006). 

Vård i livets slutskede 

Utifrån ett palliativt förhållningssätt ses döden som en process som varken ska påskyndas 

eller fördröjas (SOU 2001:6). Palliativ vård delas in i två faser: en tidig och en sen fas. I den 

tidiga fasen är livsförlängande behandling fortfarande aktuell, medan i den sena fasen är fokus 

istället på att lindra de symtom som personen har. Den sena fasen benämns som vård i livets 

slutskede. Slutskedet innebär att personen kommer att dö inom en snar framtid. Det finns 

ingen exakt tidsbestämning för varje fas, men det vanliga är att den tidiga fasen är lång och 

den sena fasen är kortare. Inom hälso- och sjukvården benämns övergången från tidig till sen 

fas som en brytpunkt (Regionalt Cancercentrum, 2016). De flesta får liknande symtom i livets 

slutskede oavsett vilken grunddiagnos de har (SOU 2001:6). De vanligaste symtomen som de 

flesta drabbas av när slutet närmar sig är orkeslöshet, ångest och oro, nedstämdhet, smärta, 

illamående, muntorrhet, hosta och rosslighet (Ellershaw & Ward, 2003). Smärta är det 

vanligaste okontrollerade symtomet vid livets slutskede, vilket även bidrar till minskat 

välbefinnande hos patienten (Hendriks et al, 2014). Fromberg Gorlén, Gorlén och Asbjoern 

Neergaard (2013) beskriver att symtomlindring, tidig planering av vården och särskild 

kunskap inom vård i livets slutskede hos vårdpersonal är betydelsefulla faktorer för att uppnå 

en kvalitetssäker palliativ vård.  

  

När sjuksköterskan vårdar patienter i livets slutskede krävs ett stort engagemang med en 

fördjupad mellanmänsklig relation till den döende patienten (Qvarnström, 1979). Personer 

som befinner sig i livets slutskede har ofta ett behov av att samtala med någon om vad de 

tänker, känner och upplever (Qvarnström, 1979). Utöver detta ansvarar sjuksköterskan som 
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arbetar med patienter i livets slutskede även för patientens munhälsa och trycksårsprofylax 

(Palliativa Registret, 2018).   

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården på somatisk vårdavdelning 

Att möta patienter i livets slutskede är något som ingår i sjuksköterskans jobb på en somatisk 

vårdavdelning (Bergdahl, Wikström & Andershed, 2007). Det är när livet närmar sig sitt 

slutskede som mycket ställs på sin spets och detta gör arbetet med palliativ vård både 

utmanande och meningsfullt. Mok och Chiu (2004) beskriver vidare hur sjuksköterskan på 

den somatiska vårdavdelningen har praktiska funktioner för patienten såsom stödjande samtal, 

symtomlindring och håller kontakt med andra professioner. Sjuksköterskan uppnår detta 

genom att ha medicinsk kunskap och kunskap om samtalets betydelse samt närvaro för 

patienten och dennes närstående. På detta sätt skapar sjuksköterskan en vård anpassad för 

patienten i livets slutskede. Sjuksköterskan har en relationsskapande roll och strävar alltid 

efter att bygga förtroendefulla relationer genom att visa empati och ge patienten tid och rum 

(Mok & Chiu, 2004). 

  

Sjuksköterskan har även en stödjande roll där sjuksköterskan stödjer patienten i livets 

slutskede, den döendes närstående och det palliativa teamets medlemmar. (Rydé, Friedrichsen 

& Strang, 2007). Stöd till patienten som är i livets slutskede och dennes närstående ges med 

praktiska råd, information och känslomässigt stöd (Chapple, Ziebland & McPherson, 2006). 

En viktig del i sjuksköterskans roll vid vård i livets slutskede är att kunna kommunicera med 

patienter och närstående, samt att ha kunskap om hur kommunikation kan utföras verbalt och 

icke verbalt (Friedrichsen, 2016). Detta kräver fingertoppskänsla, ödmjukhet, respekt och 

närvaro. Ärlighet i kommunikationen är en förutsättning för att kunna ge god palliativ vård 

(Erichsen, Danielsson & Friedrichsen, 2010). 

  

Sjuksköterskan som arbetar med palliativ vård på en somatisk vårdavdelning jobbar i ett 

multiprofessionellt team där representanter för olika yrkesgrupper samarbetar kring en patient. 

En central uppgift för teamet är bland annat att samordna de insatser som ges till patienten 

och de närstående. Det är av vikt att teamets sammansättning och arbetsfördelning utgår från 

patientens och de närståendes behov och att den personal som ingår har tillräckligt med 

kompetens inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). 
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Vård av patienter i livets slutskede kan upplevas som påfrestande för sjuksköterskan. Denna 

upplevelse av att vårda döende patienter kan vara så ångestskapande att sjuksköterskan väljer 

ett annat yrke för att slippa konfronteras med döden och de tankar som döden väcker 

(Qvarnström, 1979). Eriksson (1991) beskriver att en upplevelse är subjektiv och påverkas av 

personens tidigare erfarenheter. Varje person tolkar upplevelser olika beroende på deras 

tidigare erfarenheter och upplevelsen kan därför inte helt och hållet förstås av en annan 

person. Upplevelsen är således unik och individuell (Eriksson, 1991). En upplevelse är en 

känsla, tanke, erfarenhet eller en uppfattning som formas av händelser som personen varit 

med om (Birkler, 2008; Turner & Bruner, 1986). 

Teoretisk referensram - 6 S:en 

De så kallade 6 S:n, självbild, självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, 

sammanhang och strategier utgör en modell för personcentrerad palliativ vård. Modellen kom 

till för att stärka patientens ställning i vården och främja självbestämmande och delaktighet. 

Hur en person har levt sitt liv och vilka värderingar personen har hör ihop med vad som anses 

vara en god död för personen i fråga. Att forma vården på en somatisk vårdavdelning efter 

personens önskemål och de enskilda behoven är därmed en utgångspunkt i den 

personcentrerade vården (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). 

  

Självbild är det centrala begreppet och utgör kärnan i de 6 S:n. En persons självbild handlar 

om värderingar och vad som har varit viktigt i livet för honom eller henne. Självbilden 

innefattar även hur personen uppfattar sin prognos och hur personen ställer sig till de förluster 

som sjukdomen innebär. Sjuksköterskans roll är att främja personens självbild genom att 

stödja personen till att få leva så nära sina värderingar och sin tidigare livsstil som möjligt 

(Ternestedt et al., 2017; Regionalt cancercentrum, 2016). 

  

Självbestämmande handlar om att sjuksköterskan utifrån den enskildes behov och vilja ska 

främja personens självbestämmande och självständighet i vardagen. Självbestämmande 

handlar om att patienten själv bestämmer hur delaktig han eller hon vill vara.  Personen ska 

även själv få välja vem som ska ta beslut rörande honom eller henne när autonomin är 

begränsad (Regionalt cancercentrum, 2016). I flera studier har framkommit att patienter och 

närstående vill vara delaktiga i vårdens utformning och i de beslut som ska tas (Wallerstedt 

och Andershed, 2007). Sjuksköterskan på en somatisk vårdavdelning måste se till att 
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informationen är anpassad efter personens förmåga att uppfatta och kunna ta ett adekvat 

beslut (Ternestedt et al., 2017). 

 

Sociala relationer och sociala nätverk varierar beroende på om personen är ung eller gammal, 

om det finns barn med i bilden. Sjuksköterskan ska stödja patienten att bevara sina relationer 

till livets slut och det är personen själv som bestämmer vilka relationer som är betydelsefulla. 

Sjuksköterskan ska skapa möjligheter för personen att umgås med sina närstående och även ta 

reda på vilka människor personen vill ha vid sin sida när döden närmar sig. Under sociala 

relationer ingår även eventuella husdjur som är viktiga för den döende personen (Ternestedt et 

al., 2017) 

  

Symtomlindring handlar om att minska lidandet hos patienten på både fysiskt, psykiskt, socialt 

och existentiellt plan (Ternestedt et al., 2017). Sjuksköterskan tar hänsyn till att det som 

personen upplever är det som är verkligt. Det symtom som besvärar personen mest är det som 

ska lindras i första hand. Sjuksköterskan ska även skaffa sig kunskap om vad den enskilde 

patienten upplever som god kroppslig omvårdnad och utforma omvårdnaden därefter 

(Regionalt cancercentrum, 2016) 

  

Sammanhang och strategier har gemensamt att de inriktar sig på livets existentiella 

dimensioner. En persons sammanhang kan stärkas genom att ge tid för att samtala med 

vårdpersonal, präst eller kurator om sitt levda liv. Strategier handlar om att utifrån personens 

behov och vilja främja personens möjligheter att förhålla sig till den annalkande döden. 

Sjuksköterskan ska stödja personen genom att samtala om hur hon eller han tänker inför sin 

begränsade framtid och även fråga om personen önskar förbereda sig på något särskilt sätt, 

exempelvis planering inför begravning eller om det är något annat som personen vill ha hjälp 

med att slutföra (Ternestedt et al., 2017; Regionalt cancercentrum, 2016). 

Problemformulering 

Palliativ vård i livets slutskede kräver både allmän omvårdnadskunskap och specifik kunskap 

om palliativ vård då denna vård är komplex och oförutsägbar. Trots detta så förväntas den 

grundutbildade sjuksköterskan ha kunskap om hur palliativa behov ska bemötas (Friedrichsen, 

2012). På somatiska vårdavdelningar vårdas patienter i livets slutskede tillsammans med 

patienter som är akut sjuka (Wallerstedt & Andershed, 2007). Vård i livets slutskede ska 

kunna ges med samma kvalitet oavsett var patienten befinner sig (Socialstyrelsen, 2013). Det 
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kan uppstå problem när patienter med skilda behov vårdas på samma avdelning och det kräver 

att sjuksköterskor är flexibla och har en bred kunskap om olika sjukdomstillstånd (Aiken, 

Sloane, Bruyneel, Van den Hee, Griffiths, Busse & Sermeos 2014). 

 

Motivering till föreliggande litteraturstudie är att en sammanställning av tidigare forskning 

kan ge en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede på en somatisk vårdavdelning. Den nya kunskapen kan i sin tur bidra till 

förbättringar i praktiken när det gäller omhändertagandet av patienter och närstående, men 

också förbättringar i sjuksköterskornas arbetssituation. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på 

en somatisk vårdavdelning. 

Metod 

Design 

En litteraturöversikt har genomförts för att få en inblick i sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Datamaterial bestående av 

vetenskapliga artiklar har sökts fram systematiskt och därefter genomgått kvalitetsgranskning. 

En litteraturöversikt innebär en sammanställning av tidigare forskning som leder fram till en 

ny problemformulering (Polit & Beck, 2008). Resultatet ska vara presenterat med transparens 

och ha tydliga inklusions- och exklusionskriterier. Studien har en kvalitativ design och en 

induktiv ansats. Henricsson och Billhult (2012) beskriver att en kvalitativ design har sitt 

ursprung i holistiska traditioner och används när forskaren vill studera levda erfarenheter eller 

upplevelser av ett specifikt fenomen (Henricsson & Billhult, 2012). Induktiv ansats är 

lämpligt när syftet är att studera ett fenomen så förutsättningslöst som möjligt och sedan 

beskriva detta så korrekt som möjligt (Priebe & Landström, 2012). 

Urval 

Rosén (2012) förklarar att i en väl genomförd studie måste studiepopulationen vara tydligt 

beskriven genom inklusions- och exklusionskriterier. Inklusionskriterier är de kriterier 

deltagarna måste uppfylla för att delta i studien. I detta fall var inklusionskriterierna att 
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samtliga vetenskapliga artiklar skulle ha en kvalitativ design, vara peer reviewed och vara 

skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna skulle belysa den grundutbildade 

sjuksköterskans perspektiv av att ge vård i livets slutskede. Kontexten begränsades till en 

somatisk vårdavdelning där patienter över 18 år vårdades längre än ett dygn. Rosén (2012) 

menar vidare att exklusionskriterier innebär kriterier som deltagarna inte får uppfylla för att 

delta i en studie. I föreliggande studie blev exklusionskriterierna specialiserade 

vårdinrättningar, intensivvårdsavdelningar och akutmottagningar. Trots välformulerade 

inklusionskriterier kan det förekomma material som inte uppfyller kriterierna och då 

exkluderas de därefter (Rosén, 2012). 

Datainsamling 

De databaser som valdes ut för litteratursökning var Cinahl och Pubmed eftersom de ansågs 

innehålla vetenskapliga artiklar som var lämpliga i förhållande till syftet. Cinahl innehåller 

artiklar som innefattar omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi och innehåller även 

referenser till mer än 3000 tidskrifter, som sträcker sig från 1981 och fram till idag. Pubmed 

innehåller material från hela det biomedicinska området, vilket innefattar medicin, omvårdnad 

och tandvård. Databasen sträcker sig från 1966 fram till idag och innehåller mer än 20 

miljoner referenser (Karlsson, 2012). Författarna har vid litteratursökningar tillämpat stöd 

från en bibliotekarie för att få hjälp att finna relevanta söktermer inom studiens område. 

  

Utifrån de bärande begreppen palliativ vård, sjuksköterskans upplevelse, livets slutskede och 

somatisk vårdavdelning användes Mesh-termer i Pubmed och Cinahl-headings i Cinahl för att 

få fram de sökord som skulle användas (Karlsson, 2012). Fritextsökning gjordes för att bredda 

sökningen ytterligare, då ordet som söks i fritext söks både som titel, författare och ämnesord. 

Booleska sökoperatörerna AND och OR användes för att antingen begränsa eller göra 

sökningen mer sensitiv och för att få relevanta sökträffar inom området (Karlsson, 2012). 

  

De söktermer som användes var palliative care, terminal care, end of life care, nurse 

attitudes, nurse perspective, nurse perceptions, nurse experience, nurses experiences, 

inpatients, hospital ward och hospital units. De termer som innefattade sjuksköterskans 

upplevelser söktes som ett gemensamt block. Vård i livets slutskede och palliativ vård söktes 

som ett enskilt block. Slutligen söktes somatisk vårdavdelning, inneliggande patienter som ett 

block. Samtliga tre blocksökningar kombinerades med booleska sökoperatorn AND vilket 

resulterade i 250 träffar totalt.  Litteratursökningen resulterade i 130 träffar i Cinahl och 120 
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träffar i Pubmed. För att bedöma om träffarna motsvarade formulerade inklusionskriterier 

lästes inledningsvis samtliga träffar på titelnivå. Sedan återstod 52 träffar som lästes på 

abstraktnivå. Därefter återstod 25 artiklar som lästes i fulltext. Artiklarna lästes inledningsvis 

enskilt av författarna för att därefter gemensamt avgöra vilka som skulle inkluderas. Sexton 

av artiklarna motsvarade inte inklusionskriterierna och inkluderas därmed inte. Författarna var 

överens om vilka artiklar som skulle inkluderas. För att få en större variation på analysenheten 

valde författarna även att göra en manuell sökning genom att granska de funna artiklarnas 

referenslistor. I artikeln av Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) återfanns en artikel 

som kunde besvara studiens syfte. Artikeln ”Det dialogiska förhållandet: möten i palliativ 

vård vid somatiska vårdavdelningar” av Holst, Sparrman och Berglund var publicerad i 

”Nordic Journal of nursing reserach” och förekom inte i någon av databaserna Cinahl eller 

Pubmed, varpå författarna gjorde en manuell sökning på artikeln i sökmotorn Google i stället.  

Kvalitetsgranskning 

Kvalitetsgranskning gjordes med hjälp av mall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ metod, vilken är utarbetad av Institutionen för hälsa vid Blekinge Tekniska 

högskola. Den här granskningsmallen har utgångspunkt från en tidigare mall presenterad av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Mallen utgår från ett bedömningssystem där jakande 

svar får ett poäng, nej eller vet ej får noll poäng. Totalt antal poäng var 14. 0-6 poäng gav låg 

kvalitet, 7- 11 poäng gav medel kvalitet och 12- 14 poäng gav hög kvalitet. Mallen belyser 

områden i artiklarna som urval, metod, etisk granskning, giltighet och kommunicerbarhet. 

Efter datainsamling och fulltextläsning av 25 artiklar valdes slutligen 10 artiklar ut för 

kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskningen delades upp och gjordes först enskilt av 

författarna, men bearbetades sedan gemensamt. Av tio stycken artiklar resulterade nio stycken 

i hög kvalitet och en i medelkvalitet. Samtliga artiklar behölls för analys. 

Dataanalys 

Innehållsanalys valdes som analysmetod då det är ett flexibelt sätt att bearbeta större mängder 

text och plocka ut de delar som är väsentliga och som svarar till syftet. Den innehållsanalys 

som passade in bäst i studien var Lundman och Hällgren Graneheim (2012) eftersom den 

vänder sig till studier som har en induktiv ansats. Innehållsanalysen utfördes manifest, vilket 

innebär att analysera det som uttrycks utan att göra utrymme för egen tolkning av texten 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Syftet med den innehållsanalys som beskrivs av 

Lundman och Hällgren Graneheim (2012) är att uppnå en komprimerad och bred förståelse 
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för ett fenomen och resultatet sorteras in i kategorier som beskriver det specifika fenomenet. 

Ur analysenheten valdes meningsbärande enheter ut som svarade till syftet och dessa utgjorde 

grunden för analysen. En meningsbärande enhet är enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) ord, meningar och stycken av text som hör ihop genom sitt innehåll och sammanhang. 

De meningsbärande enheterna översattes och kondenserades, vilket innebär att meningen 

förkortas men kärnan behålls och inget väsentligt försvinner. Efter kondensering 

abstraherades innehållet till en kod som lyfter texten till en högre logisk nivå. Koderna 

sorterades därefter in i underkategorier som författarna var överens om att de hade samma 

innebörd. Kategorier består av flera koder som har ett liknande innehåll Underkategorierna 

sorterades sedan in under fyra huvudkategorier som beskriver olika upplevelser (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

Etiska överväganden 

Helsingforsdeklarationen är ett etiskt dokument framtaget av World Medical Association 

[WMA] som innehåller etiska riktlinjer för hur medicinsk forskning ska bedrivas. Forskning 

på människor får inte ske utan noggrant informerat samtycke och nyttan ska alltid överväga 

riskerna (WMA, 2008). Forskningsetik finns för att värna om alla livsformer och skydda 

människors grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2012). Genom att följa de fyra 

grundläggande principerna minskar risken för att göra etiskt felaktiga beslut genom 

forskningsprocessen. Principerna är; autonomiprincipen, göra gott principen, icke skada 

principen och rättviseprincipen. Utöver dessa principer har forskaren även ett etiskt ansvar att 

presentera resultat utan att fabricera data eller förtiga oönskade resultat. Att medvetet 

förvränga, vinkla eller selektivt återge resultat ses som vetenskaplig ohederlighet (Birkler, 

2008).   

 

Den etiska utmaningen vid examensarbete är att människor som deltar genom att vara del av 

forskningen skyddas från att utnyttjas, skadas eller såras (Kjellström, 2012). Enligt World 

Medical Association (2008) ska en studie där människor ingår alltid granskas av en etisk 

kommité och innehålla etiska överväganden. De artiklar som ingår i föreliggande studie är 

granskade av en etisk kommité och i artiklarna går det ej att härleda deltagarna eller 

patienterna som deltar i studien. De deltagare som resultatdelen i de vetenskapliga artiklarna 

bygger på har medverkat med samtycke. Alla artiklar innehåller etiska överväganden och 

resultaten i artiklarna stärks genom citat. Enligt Birkler (2008) är det vetenskaplig 

ohederlighet att förfalska eller förvränga resultat. Författarna av denna litteraturstudie har för 
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avsikt att presentera ett resultat utan att förtiga oönskade resultat. Ej vinkla eller selektivt 

återge resultat utan att så noga som möjligt analysera och presentera all fakta som 

framkommit av litteraturstudien. Etisk motivering till studien är att ämnet som belyses är 

viktigt och kan vara till nytta för individen, samhället och sjuksköterskeprofessionen genom 

att belysa sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning. Innan studien påbörjades har risker och nyttan av studien övervägts och 

författarna såg inga risker med att fullfölja studien. Resultatet som framkom kan användas för 

att vidareutveckla vården till patienter som vårdas i livets slutskede på somatisk 

vårdavdelning. 

Resultat 

Sjuksköterskors upplevelse av att ge vård i livets slutskede på somatisk vårdavdelning 

resulterade i följande fyra huvudkategorier: personlig påverkan, personlig utveckling, 

betydelsen av stöd samt miljöns betydelse. De fyra huvudkategorierna skapades genom 

följande underkategorier: 

 

Personlig påverkan 

Sjuksköterskorna på de somatiska vårdavdelningarna beskrev att de blev påverkade på 

personligt plan i samband med vård i livets slutskede. De beskrev arbetet som utmanande, 

men givande och att de ibland kände sig otillräckliga för patienten. Eftersom patienterna ofta 

var inneliggande en längre tid skapades en nära relation till patient och närstående, vilket 

påverkade sjuksköterskorna vid dödsfallet. 
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Givande men utmanande arbete 

Sjuksköterskorna som arbetade på somatisk vårdavdelning upplevde en personlig påverkan då 

deras arbete med vård i livets slutskede var både givande och utmanande. Mötet med en 

döende patient innebar att de blev självmedvetna om sin egen och närståendes dödlighet. Mest 

utmanande var de situationer där unga människor dog, eftersom de upplevde det som orättvist 

och de kunde identifiera sig med patienten i vissa fall (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 

2015; Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Arbetet gav dem mycket tillbaka, som stimulans 

och bekräftelse. Att vårda döende patienter såg de som en del av jobbet som innefattar både 

positiva och utmanande sidor. Sjuksköterskorna beskrev att den utmanande delen bestod i att 

de även gav mycket av sig själva och att det kunde leda till att de ibland kände sig dränerade 

på energi. Trots många jobbiga situationer ansåg de att de aldrig hade ångrat sitt yrkesval. 

Även i de svåraste situationerna kunde de alltid plocka ut ljusglimtar. Många av 

sjuksköterskorna beskrev vård i livets slutskede som ett privilegium eftersom de kom 

patienten och de närstående nära och fick vara med under den sista tiden som är värdefull 

(Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Graham, Andrewes & Clark, 2005; Holst, 

Sparrman & Berglund, 2003; Johansson & Lindahl, 2012). 

  

Sjuksköterskan på en somatisk vårdavdelning arbetar nära patienten och närstående i 

omvårdnaden av patienten i livets slutskede och sjuksköterskorna beskrev hur svårt det var att 

släppa tankarna på den döende patienten vid arbetsdagens slut. Om sjuksköterskorna hade 

möjlighet att finnas där i slutet och ta avsked och se att både patient och närstående hade fått 

en fin sista tid tillsammans blev dessa tankar lättare att bära. Ibland kunde sjuksköterskorna se 

döden som en lättnad och ett sätt att bli fri från lidandet både hos patient och närstående 

(Costello, 2006; Guedes Fontoura, & De Oliveira Santa Rosa, 2013; Thompson, McClement 

& Daeninck, 2006) 

Otillräcklighet 

Sjuksköterskor som arbetar med vård i livets slutskede på somatisk vårdavdelning upplevde 

ofta en otillräcklighet över att inte kunna vara överallt hela tiden. De beskrev även hur de 

kände sig osäkra inför mötet med döende patienter och när de fick frågor som de saknade svar 

på. Många av sjuksköterskorna ansåg att de hade för lite kunskap att samtala om existentiella 

frågor och döden, vilket ledde till att de undvek dessa samtalsämnen. Sjuksköterskorna 

uppgav dessutom att de ofta var oroliga över att patienten de vårdade skulle dö under deras 

arbetspass. Trots den höga frekvensen av dödsfall på avdelningarna de arbetade på så var det 



16 
 

inte alla sjuksköterskor som var bekväma med att vårda patienter i livets slutskede 

(Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; Graham, 

Andrewes & Clark, 2005; Guedes Fontoura, & De Oliveira Santa Rosa, 2013; Hopkinson, 

Hallet & Luker, 2005; Thompson, McClement & Daeninck, 2006). 

 

Otillräckligheten upplevde sjuksköterskorna även de gånger de inte kunde vara med och 

påverka vården eftersom de tvingades invänta beslut från läkare om vad som skulle göras. 

Sjuksköterskorna ansåg att de hade tillräcklig klinisk kunskap för att kunna se när behandling 

inte längre hade verkan eftersom de dagligen var med om snabba förändringar i sina 

patienters tillstånd. Därför kände de en frustration och en otillräcklighet de gånger 

beslutsprocesserna blev fördröjda och de tvingades fortsätta ge aktiv behandling till patienter 

som egentligen hade palliativa vårdbehov (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; 

Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; Thompson, McClement & Daeninck, 2006). 

  

Sjuksköterskorna på somatisk vårdavdelning beskrev det som en känsla av misslyckande när 

de inte kunde tillgodose patienters behov. Detta är något som påverkade dem på personligt 

plan och ledde till att de hade svårt att slappna av och fick fysiska symtom som 

sömnsvårigheter, ångest och illamående. De menade att även deras självkänsla försämrades 

när de kände sig otillräckliga i sitt arbete med döende människor. Flera sjuksköterskor uppgav 

dessutom att de ofta grät utanför arbetsplatsen (Hopkinson, Hallet & Luker, 2005; Graham, 

Andrewes & Clark, 2005; Guedes Fontoura, & De Oliveira Santa Rosa, 2013) 

En nära relation   

Sjuksköterskorna på somatisk vårdavdelning beskrev att de fick en nära relation till patienter i 

livets slutskede och närstående eftersom de befann sig på avdelningen under en längre tid, 

vilket påverkade dem personligen. De ansåg att allt blev lättare när de kände sina patienter väl 

(Guedes Fontoura, & De Oliveira Santa Rosa, 2013; Holst, Sparrman & Berglund, 2003). 

Omvårdnaden vid livets slutskede var emotionellt krävande och de patienter som krävde mer 

kom sjuksköterskan oftast närmare. Ju närmre relation till patient och närstående, desto större 

besvikelse upplevde sjuksköterskorna i samband med dödsfallet. (Andersson, Salickiene, & 

Rosengren, 2015; Guedes Fontoura, & De Oliveira Santa Rosa, 2013; Holst, Sparrman & 

Berglund, 2003). 
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Sjuksköterskorna beskrev vidare, att eftersom en nära relation skapades mellan patient, 

närstående och sjuksköterska, var det viktigt att kunna hålla distans och undvika att bli alltför 

personligt involverad. Att finna balans mellan närhet och distans underlättade deras jobb och 

gjorde det möjligt att finnas där för patienten. Utan någon kontroll över sitt personliga 

engagemang kunde känslorna gå ut över andra patienter. Att däremot distansera sig alltför 

mycket menade sjuksköterskorna att det gick ut över vården av patienten i livets slutskede. 

Sjuksköterskor som inte var tillräckligt förberedda distanserade sig mer på grund av sin egen 

rädsla att bevittna döden (Guedes Fontoura, & De Oliveira Santa Rosa, 2013; Hopkinson, 

Hallet & Luker, 2003; Hopkinson, Hallet & Luker, 2005; Johansson & Lindahl, 2012). 

Personlig utveckling 

Sjuksköterskorna beskrev vård i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning som en 

utveckling från teoretisk kunskap till praktisk färdighet. Denna personliga utveckling kunde 

ske genom erfarenhet och klinisk praktik där sjuksköterskan utvecklade ett professionellt 

förhållningssätt och helhetskompetens för att kunna bemöta smärtans alla dimensioner. Vidare 

framkom även att sjuksköterskorna använder sig av olika strategier för att hantera sitt dagliga 

arbete med patienter som befinner sig i livets slutskede. 

Utveckling i teori och praktik 

Sjuksköterskorna beskrev hur den grundläggande sjuksköterskeutbildningen har för lite 

utrymme för palliativ vård och de hade själva behövt utveckla sina färdigheter med stöd från 

mer erfarna kollegor. Coachning från erfarna kollegor på den somatiska vårdavdelningen sågs 

som ett viktigt verktyg för ökad kunskap och utveckling i arbetsgruppen. Även 

yrkeserfarenhet och vidareutbildning gjorde sjuksköterskorna tryggare med att ge palliativ 

vård i livets slutskede (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Holst, Sparrman & 

Berglund, 2003). 

  

Möten med den döende patienten upplevdes som jobbigt av många sjuksköterskor men om de 

fick möjlighet att utveckla en god självkännedom och bli trygga i sin yrkesroll kunde de se 

döden som en naturlig del av livet. Den professionella utvecklingen ledde också till att 

sjuksköterskan blev mer trygg i de besvär som uppkommer i livets slutskede. Vidare beskrev 

sjuksköterskorna att med mer erfarenhet kunde de sätta sig in i den döendes situation och 

kunde förstå de besvär patienten har under döendeprocessen (Holst, Sparrman & Berglund, 

2003). 



18 
 

  

Sjuksköterskorna uppgav att de i början av sin yrkeskarriär upplevde sig ha bristfällig 

kunskap inom palliativ vård. Detta ledde till att de hade svårt att skilja på akut sjuka patienter 

och döende patienter. Bristen på utbildning inom palliativ vård upplevdes utgöra ett hinder för 

att ge vård i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Vid vård i livets slutskede på en 

somatisk vårdavdelning uppgav sjuksköterskorna att de kände blandade känslor; ilska, rädsla 

och skam tillsammans med hopp, inspiration och framgång. En hjälp i utvecklingen för 

sjuksköterskorna var att omvärdera sina egna föreställningar om döendeprocessen men detta 

kunde endast ske genom erfarenhet av att vårda, vilket ledde till personlig utveckling. 

(Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; Graham, 

Andrewes & Clark, 2005; Hopkinson, Hallet & Luker, 2005). 

Användande av copingstrategier 

Vid vård i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning utvecklade sjuksköterskorna 

copingstrategier för att bemästra svåra situationer, vilket ledde till en personlig utveckling. En 

av copingstrategierna var distansering genom att ägna sig åt andra uppgifter för att skingra 

tankar och känslor kring vården som gjorde dem upprörda. En annan strategi var att arbeta 

uppgiftsorienterat för att kunna få praktiska uppgifter utförda vid svåra situationer. Vidare 

uppgav de att humor kunde vara till stor hjälp. Genom att kunna se humor i en situation kan 

både patient och sjuksköterska fly de jobbiga tankarna en stund (Andersson, Salickiene, & 

Rosengren, 2015; Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; Graham, Andrewes & Clark, 2005; 

Hopkinson, Hallet & Luker, 2003; Hopkinson, Hallet & Luker 2005; Holst, Sparrman & 

Berglund, 2003). 

  

Användandet av copingstrategier var även riktat mot patienter och närstående och något 

sjuksköterskorna uppgav att de utvecklade genom erfarenhet. Det innefattade förmågan att 

forma de närståendes förväntningar inför dödsfallet så att de kunde vara mer förberedda på att 

döden närmade sig. Även under brytpunktssamtalen användes copingstrategier för att forma 

och strukturera samtalen för att undvika risken att inte veta vad som ska sägas. Detta 

underlättade samtalet för både patienter, närstående, teammedlemmar och sjuksköterskan 

själv (Graham, Andrewes & Clark, 2005; Hopkinson, Hallet & Luker, 2005; Thompson, 

McClement & Daeninck, 2006). 
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Vid svåra kliniska beslut gällande patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning 

använde sig sjuksköterskorna av copingstrategin att “antaga hur situationen ser ut genom 

tidigare erfarenheter”. Detta gjordes för att komma vidare i beslut och handling. En annan 

strategi var delat beslutsfattande där sjuksköterskorna involverade teammedlemmar, patienter 

och närstående i beslutet. Genom det delade beslutsfattandet upplevde sjuksköterskorna en 

minskad ansvarsbörda. Vidare fanns det tillfällen då sjuksköterskorna på grund av patientens 

tillstånd och i frånvaro av närstående inte kunde få en uttalad bild av patientens önskemål. 

Copingstrategin vid dessa tillfällen var att använda sig själv som preferens och på så vis 

skapades en vård till patienten efter hur sjuksköterskorna själva önskades vårdas i dennes 

situation (Hopkinson, Hallet & Luker, 2003; Hopkinson, Hallet & Luker 2005). 

Betydelsen av stöd 

Sjuksköterskor som vårdade patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning 

framhöll hur viktigt det är med stöd till patienter och närstående. De betonade även hur viktigt 

stödet är mellan kollegor. Både att få stöd men även att ge stöd till sina arbetskamrater för att 

orka med det stundvis svåra jobbet med att vårda döende patienter. 

Stöd till patienter och närstående 

Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede på somatisk vårdavdelning upplevde sitt 

första möte med en döende patient som svårt och ansvarsfullt och betonade vikten av stöd till 

närstående. När klinisk evidens fanns för att behandlingen inte gav effekt och patientens 

tillstånd inte kunde förbättras beskrev de att brytpunktssamtalet var lättare att hantera. 

Brytpunktssamtalet blev då något positivt och när patienten väl kunde få sina behov 

tillgodosedda gick fokus över till de närstående. Stödet till de närstående var viktigt för att de 

skulle kunna skapa positiva minnen av den sista tiden i livet (Andersson, Salickiene, & 

Rosengren, 2015; Graham, Andrewes & Clark, 2005; Thompson, McClement & Daeninck, 

2006). 

  

Sjuksköterskorna beskrev sin roll i vårdandet av patienter i livets slutskede som en 

advokatroll där deras uppgift var att ge stöd och förmedla de behov patienter och närstående 

har. Deras behov beskrev de vidare som unika, att varje patient och situation är unik och 

sjuksköterskorna ville att alla involverade skulle känna att det var så. Det är endast patienten 

som vet vad som är god livskvalitet för honom eller henne och genom att stödja patienten att 

uppnå livskvalitet skapades förtroende mellan sjuksköterska och patient. Genom förtroende 
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för sjuksköterskan och stöd från sjuksköterskan kunde patienten möta den annalkande döden 

på ett så värdigt sätt som möjligt (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Holst, 

Sparrman & Berglund, 2003; Johansson & Lindahl, 2012; Thompson, McClement & 

Daeninck, 2006). 

  

Det stöd som gavs var både fysiskt och emotionellt och sjuksköterskorna beskrev att detta 

kunde ske utan verbal kommunikation. Genom att vara lyhörd för patientens tillstånd och 

känslor kunde sjuksköterskorna möta patienter och närstående med finkänslighet i 

omvårdnaden. Sjuksköterskorna betonade även vikten av en ärlig och öppen kommunikation 

och att det endast kunde ske om samtliga involverade var införstådda i patientens situation. 

(Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Thompson, McClement & Daeninck, 2006). 

Stöd från kollegor 

Sjuksköterskor som gav vård till patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning 

mötte både palliativa och kurativa vårdbehov, vilket innebar att de ställdes inför situationer 

där de behövde reflektera över olika behandlingar och olika behov av omvårdnad. 

Sjuksköterskorna betonade att stödet från kollegor var värdefullt och då genom gemensam 

reflektion i arbetslaget där alla kunde dela med sig av känslor och erfarenheter. De beskrev 

hur de erfarna kollegorna kunde ge vägledning och ge stöd vid beslutsfattande vilket då 

minskade sjuksköterskan känsla av att vara ensam i beslutsfattandet rörande den döende 

patienten. Sjuksköterskorna beskrev vidare hur de frågade mer erfarna kollegor om stöd i hur 

de kunde samtala med patienten i livets slutskede, detta minskade oron och rädslan hos 

sjuksköterskan (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Hopkinson, Hallet & Luker 

2003; Hopkinson, Hallet & Luker, 2005; Johansson & Lindahl, 2012). 

  

Sjuksköterskorna betonade betydelsen av att reflektera i grupp där alla kollegor fick berätta 

vad den enskilde upplevde som jobbigt i vården runt den döende patienten och då även kunna 

lämna över till en kollega om situationen var alltför svårhanterlig. Om detta inte var möjligt 

använde sig sjuksköterskorna av självreflektion. För att orka gå igenom svåra perioder i 

arbetet med patienten i livets slutskede beskrev sjuksköterskorna hur viktigt det var att ta 

tillvara på de positiva stunderna för att hämta energi (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 

2015; Holst, Sparrman & Berglund, 2003). 
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Miljöns betydelse 

I analysen framkom att sjuksköterskor upplevde att miljön hade en stor betydelse vid vården 

av patienter i livets slutskede på somatisk vårdavdelning. De upplevde tidsbristen och att 

behöva prioritera patienters olika behov som negativt, vilket även hade en negativ inverkan på 

symtomhanteringen. Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt för dem att kunna anpassa 

vårdmiljön efter varje patients enskilda behov. 

Att behöva tillgodose både kurativa och palliativa vårdbehov 

Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning beskrev 

vikten av att kunna “röra sig fram och tillbaka mellan olika världar” i strävan efter att uppfylla 

varje patients behov (Johansson & Lindahl, 2012). Sjuksköterskorna upplevde svårigheter 

med att tillgodose olika patienters behov samtidigt. Att förflytta sig mellan patienter med 

kurativa och palliativa vårdbehov skapade känslor som gick upp och ner och det beskrev de 

som utmanande. Sjuksköterskorna beskrev även hur de fick dåligt samvete när de tvingades 

välja mellan att ge tid till en döende patient eller till andra akut sjuka patienter (Andersson, 

Salickiene, & Rosengren, 2015; Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; Hopkinson, Hallet & 

Luker, 2003; Thompson, McClement & Daeninck, 2006). 

  

Vissa sjuksköterskor uppgav att den negativa aspekten över att vårda kurativa och palliativa 

behov samtidigt var att de kände sig kluvna och osäkra inför situationen. Andra 

sjuksköterskor gjorde ingen skillnad på omvårdnaden utan upplevde det som enbart positivt 

med variationen av patienter (Holst, Sparrman & Berglund, 2003; Johansson & Lindahl, 

2012). Att ”dras ifrån olika håll” upplevde sjuksköterskorna som den största utmaningen när 

de vårdade personer palliativt och vid livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att ge vård av god kvalitet och ge lika mycket till 

alla patienter oavsett deras medicinska tillstånd. Att ha kontinuitet i vården var inget som de 

såg som en självklarhet och de upplevde ofta sin arbetssituation som oförutsägbar och 

förvirrande. Ännu värre ansåg de att det var att systemet och organisationen inte hade 

förståelse för den palliativa vårdens utformning (Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; 

Graham, Andrewes & Clark, 2005; Johansson & Lindahl, 2012; Thompson, McClement & 

Daeninck, 2006). 

  

Den psykosociala miljön upplevde sjuksköterskorna på somatisk vårdavdelning hade en stor 

betydelse för patienter och de närstående. Eftersom vårdmiljön inte ansågs vara den mest 
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lämpliga fick de ofta använda olika strategier och knep för att anpassa miljön så gott de kunde 

efter patientens behov och önskemål. Allra helst ville sjuksköterskorna kunna erbjuda 

patienter som vårdades i livets slutskede ett enkelrum, men det var dessvärre inte alltid ett 

alternativ, vilket skapade oro och stress hos sjuksköterskorna. När sjuksköterskorna inte 

lyckades anpassa vårdmiljön efter den döende patientens behov ledde det till negativa känslor 

som ångest och uppgivenhet. Dessa känslor framkom särskilt när en person på en tvåbäddssal 

var döende och den andra patienten vårdades kurativt. Då upplevde sjuksköterskorna ibland 

att den “mer friska” patientens närstående bekymrade sig för att vara i vägen och inkräkta på 

den döende patientens tid med sina närstående (Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; 

Thompson, McClement & Daeninck, 2006). 

  

Sjuksköterskorna beskrev även en frustration över att läkare på somatiska vårdavdelningar 

ofta prioriterade kurativa patienters behov framför de med palliativa behov (Andersson, 

Salickiene, & Rosengren, 2015). Detta trodde de kunde bero på att de somatiska 

vårdavdelningarna saknade det palliativa synsättet som krävs och att läkare inom somatisk 

vård saknar utbildning inom området (Thompson, McClement & Daeninck, 2006). 

Vårdavdelningarna var utformade så att det inte alltid var möjligt för patienten att vara kvar 

tills han eller hon avled. Detta beskrev sjuksköterskorna ledde till en känsla av att de övergav 

patienten. Flera sjuksköterskor uttryckte dessutom en stark önskan om att ha en separat enhet 

för palliativ vård och en särskilt, skyddad plats med tillräckliga resurser för att kunna 

tillgodose patientens och de närståendes behov (Holst, Sparrman & Berglund, 2003; 

Johansson & Lindahl, 2012). 

  

Sjuksköterskorna upplevde att svårigheter med att fördela sin tid mellan kurativa och 

palliativa patienter berodde på högt arbetstempo. Detta menade de innebar mindre tid och 

uppmärksamhet till den döende patienten (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; 

Bloomer, Endacott & O’connor, 2013). Sjuksköterskorna upplevde att tiden inte räckte till för 

alla patienter utan de var tvungna att prioritera. Utan förmåga att prioritera blev arbetet 

övermäktigt. De menade att på en somatisk vårdavdelning fanns det för lite tid för att lära 

känna patienten och hinna skapa en bra relation (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). 

Tidsbristen hade en negativ inverkan på vårdens kvalitet eftersom den ledde till att 

bedömningar av patientens och närståendes behov halkade efter, vilket utgjorde en risk i 

arbetet (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Costello, 2006). 
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Bristande symtomhantering 

Sjuksköterskor på somatisk vårdavdelning som vårdar patienter i livets slutskede beskrev att 

på grund av den höga arbetsbelastningen prioriteras inte patientens symtomlindring tillräckligt 

(Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015). Sjuksköterskorna ansåg att läkares bristfälliga 

kunskaper och brist på klinisk erfarenhet inom palliativ vård utgjorde ett hinder för att 

tillgodose patientens behov på somatiska vårdavdelningar (Thompson, McClement & 

Daeninck, 2006). När läkare inte tog beslut om att vården skulle övergå i palliativ riktning 

gick det utöver patientens symtomkontroll och sjuksköterskorna kände sig maktlösa 

(Thompson, McClement & Daeninck, 2006). När patienter inte var tillräckligt 

symtomlindrade i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna det som en ovärdig och dålig 

död. Fysiska och psykiska besvär som smärta, illamående, kräkning och även själslig smärta 

som inte svarar på behandling eller omvårdnad ledde till en känsla av skuld hos 

sjuksköterskorna, eftersom de inte har kunnat underlätta patientens lidande (Costello, 2006). 

Sjuksköterskorna beskrev att de ibland har svårt att acceptera döden som något naturligt. 

Detta berodde på att de utförde insatser i förhoppning att underlätta för patienten, men när 

detta misslyckades blev döendet utdraget och innebar ett ökat lidande för patienten och de 

närstående (Andersson, Salickiene, & Rosengren, 2015; Graham, Andrewes & Clark, 2005; 

Guedes Fontoura, & De Oliveira Santa Rosa, 2013). En god död upplevde sjuksköterskorna 

när patienten var väl symtomlindrad på fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt plan. När 

symtomlindringen var optimal resulterade det i en positiv upplevelse av händelsen hos 

sjuksköterskorna (Bloomer, Endacott & O’connor, 2013; Costello, 2006).   

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på 

en somatisk vårdavdelning. En kvalitativ metod bedömdes lämplig eftersom det var 

sjuksköterskors upplevelser som författarna ville få en förståelse för. Henricson och Billhult 

(2012) beskriver att kvalitativa studier studerar personers levda erfarenheter och upplevelser 

av ett särskilt fenomen. Valet av litteraturstudie som metod baserades på att det fanns tidigare 

relevant forskning inom ämnet, samt att tiden var för begränsad för att kunna utföra en 

empirisk studie. En empirisk studie hade endast kunnat utföras på sjuksköterskestudenter, 
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vilket ansågs vara en för snäv urvalsgrupp, med för lite yrkeserfarenhet för att kunna besvara 

föreliggande syfte. 

  

En studies överförbarhet handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra 

grupper eller situationer (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Resultatet skulle kunna 

vara överförbart till en annan kontext där patienter vårdas i livets slutskede, som i 

hemsjukvården eller på särskilt boende. Författarna har skapat förutsättningar för läsaren att 

avgöra huruvida resultatet går att överföra till en annan kontext genom att ge en tydlig 

beskrivning av metodavsnittet. Urvalet bestod av grundutbildade sjuksköterskor, både kvinnor 

och män men till största del kvinnor, eftersom det speglar verkligheten på somatiska 

vårdavdelningar. Sjuksköterskorna var alla mellan 20 och 55 år gamla och arbetade på en 

somatisk vårdavdelning där de mötte patienter i livets slutskede. Strategier för urval av 

deltagare har också en betydelse för giltigheten, ju större variation på både kvinnor och män 

ur olika åldersgrupper, desto större blir studiens giltighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 

2012). Föreliggande studie baseras mestadels på kvinnors upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede. Om urvalet hade inkluderat fler män hade resultatet av upplevelser kunnat bli 

annorlunda. Författarna valde att inte begränsa kontexten till en specifik avdelning utan valde 

att inkludera samtliga vårdavdelningar där patienten kan vårdas längre än ett dygn. Detta gav 

en bredare förståelse för sjuksköterskors upplevelse av vård i livets slutskede på allmän 

somatisk vårdavdelning. 

  

I föreliggande studie har resultatet baserats på både män och kvinnor i olika åldersgrupper och 

från olika länder. Resultatet har även baserats på över hundra deltagares upplevelser, vilket 

ger en stor variation i analysenheten, enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012). De 

flesta artiklar som inkluderades i studien kom från Sverige och England. Utöver dessa kom en 

från Kanada, en från Australien och en från Brasilien. Det skulle kunna ha påverkat studiens 

resultat eftersom den palliativa vårdens utformning kan se olika ut i olika länder. Samtidigt 

beskriver Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) att studiens tillförlitlighet ökar 

om det är större variation på populationen. Författarna ansåg dessutom att de artiklar som inte 

var från Sverige hade en likvärdig syn och likvärdig organisation inom hälso- och sjukvård. 

Däremot visste inte författarna hur stor del utav sjuksköterskeutbildningen i de olika länderna 

som innefattade utbildning inom palliativ vård. Detta är något som författarna har varit 

medvetna om och har reflekterat över under hela arbetets gång och de ansåg att 

sjuksköterskornas upplevelser är likvärdiga oavsett vilka länder artiklarna kommit i från. 
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Datainsamling skedde genom systematiska sökningar i databaserna Pubmed och Cinahl, samt 

genom en manuell sökning för att finna artiklar som kunde besvara syftet. Författarna 

diskuterade tillsammans och med handledare huruvida de även skulle göra sökningar i 

PsychInfo, vilket inte utfördes då Pubmed och Cinahl ansågs som heltäckande inom ämnet 

omvårdnad. För att undvika att urvalet vinklas på något sätt är det viktigt att söka i flera 

databaser enligt Willman et al., (2016). Om författarna hade gjort sökningar i fler databaser än 

Cinahl och Pubmed hade eventuellt fler vetenskapliga artiklar kunnat inkluderas, vilket hade 

kunnat påverka studiens resultat. 

  

Författarna har även tagit hjälp av en bibliotekarie för att finna relevanta söktermer inom 

området, vilket anses styrka trovärdigheten ytterligare (Willman et al., 2016). Söktermer 

bestod utav de bärande begreppen ur syftet som sedan översattes till engelska och 

kombinerades med booleska sökoperatorer AND och OR för att ge en bred och strukturerad 

sökning. Valet av söktermer kan ha påverkat sökningen, då det finns en risk att vissa 

synonymer inte har inkluderats. Willman et al., (2016) beskriver att en korrekt sökning 

baseras på ämnesord i de olika databaserna som innehåller studiens bärande begrepp. I 

föreliggande studie har ämnesord använts och varje ord har sökts var för sig innan de har 

kombinerats i block slutligen, vilket är en förutsättning vid systematiska litteratursökningar 

(Willman et al., 2016).  Författarna har valt att inte begränsa artiklarnas årtal då detta skulle 

begränsa sökningarna för mycket. Dessutom var forskningen inom ämnet tidigare än 2000-tal 

knapphändig vilket ledde till att någon avgränsning inte behövdes, då de flesta artiklar var 

skrivna efter 2000. Artiklarna i föreliggande studie är publicerade mellan år 2003 och 2015, 

vilket kan ha påverkat studiens resultat eftersom de somatiska vårdavdelningarna har en 

tyngre belastning idag med fler patienter och färre sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2017). 

Detta kan ha lett till att sjuksköterskors upplevelse av att ge vård i livets slutskede på somatisk 

vårdavdelning idag skiljer sig från femton år tillbaka i tiden. 

  

Analysmetoden som valdes var innehållsanalys enligt Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) vilken ansågs vara lämplig för att bearbeta en större textmassa. Detta ledde till att 

författarna kunde identifiera olika variationer av upplevelser (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna har plockat ut långa meningsbärande enheter ur analysenheten 

för att inte tappa textens innebörd och kärna, så som Lundman och Hällgren Graneheim 

(2012) förespråkar. Meningsbärande enheter från de artiklarna som var skrivna på engelska 
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översattes till svenska, vilket kan ha påverkat resultatet i en tolkande riktning eftersom vissa 

engelska ord inte har en direkt svensk motsvarighet. 

  

En studies tillförlitlighet handlar om hur väl forskaren beskriver och styrker sina 

ställningstagande under hela forskningsprocessen (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). I 

föreliggande studie lästes samtliga artiklar först enskilt av författarna och bearbetades sedan 

gemensamt. Kvalitetsgranskning av artiklar har gjorts enskilt och gemensamt för att styrka 

tillförlitligheten. Att läsa artiklarna enskilt är en fördel enligt Willman et al., (2016) eftersom 

det ger granskningen en större tyngd när textinnehållet har setts från två perspektiv. Genom 

att författarna i varje steg i analysarbetet reflekterat över olika tolkningsmöjligheter och 

abstraktionsnivåer reducerades risken för subjektiva tolkningar, och koder och kategorier blev 

mer sanningsenliga (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Giltigheten beror på om koder 

och kategorier stämmer överens med verkligheten. Hur sanna resultaten är avgörs genom att 

det som lyfts fram är representativt för det som studien var avsedd att beskriva (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). Samtliga steg i analysprocessen har diskuterats och reflekterats 

över tillsammans, och då framkom att författarna har en enad uppfattning om textens 

innebörd. Huruvida koder och kategorier i studien överensstämmer med verkligheten är något 

som har diskuterats med handledare, och har i flera olika steg mynnat ut i fyra 

huvudkategorier som beskriver sjuksköterskors upplevelser av att vårda en patient i livets 

slutskede på en somatisk vårdavdelning. 

  

Delaktighet i studien handlar om forskarens påverkan på det som är föremål för studien. Detta 

innebär att resultatet inte kan ses som oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Författarna hade en viss förförståelse genom teoretiska och praktiska 

erfarenheter vilket skulle kunna ha påverkat resultatet, men har varit medvetna om detta under 

hela arbetets gång och intagit ett neutralt synsätt. Trots detta har förförståelsen inneburit att 

författarna lättare har kunnat identifiera vad texterna handlar om och då haft lättare för att 

finna koder och kategorier. 

Resultatdiskussion 

I resultatet framkom att sjuksköterskor har både positiva och negativa upplevelser av att ge 

vård i livets slutskede på somatisk vårdavdelning, men att arbetsmiljön är utmanande. De fynd 

som ansågs mest intressanta att diskutera var sjuksköterskors upplevelse av att behöva 

tillgodose både kurativa och palliativa vårdbehov på den somatiska vårdavdelningen, samt 
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sjuksköterskors upplevelse av bristande kunskap inom palliativ vård och vård i livets 

slutskede. 

  

En svårighet som sjuksköterskorna på somatisk vårdavdelning upplevde var att tvingas välja 

mellan att ge tid till patienter med palliativa behov eller till de som var kurativa men akut 

svårt sjuka. Detta lyfter även Gardner, Cobb, Gott och Ingleton (2011) i sin studie där det 

framkommer att kurativa vårdbehov sätts framför palliativa vårdbehov på somatiska 

vårdavdelningar. Detta går emot de etiska principer som riksdagen har sammanställt för 

beslutsfattande inom hälso- och sjukvård där prioriteringar alltid måste ske. Den palliativa 

vården och vård i livets slutskede återfinns i prioriteringsgrupp ett, alltså är det den högst 

prioriterade vården när behovet uppstår (SOU:14). Vidare beskriver Gardner, Cobb, Gott och 

Ingleton (2011) att bristande resurser påverkar den vård som patienter får i livets slutskede då 

varken tid eller tillräckligt med personal finns tillgängligt. Detta leder till att symtomhantering 

hos patienter med palliativa behov blir eftersatt. Symtomhantering är ett av de 6 S:n som är en 

viktig del för att uppnå personcentrerad palliativ vård (Ternestedt, Henoch, Österlind & 

Andershed, 2017). Även i en studie av Karlsson, Roxberg, Da Silva & Berggren (2010) 

framgår hur sjuksköterskor upplever att de inte alltid tas på allvar av läkare när de poängterar 

att patienten behöver symtomlindras. Öhlen, Russel, Håkansson, Alvariza, Fürst, Årestedt och 

Sawatzky (2017) beskriver att symtomlindring vid livets slutskede varierar från god till 

mindre bra beroende på var vården ges och poängterar att det är särskilt utmanande på 

sjukhus. I en australiensk studie av Eagar, Clapham och Allingham (2018) framkommer det 

däremot att symtomhanteringen är bättre på de somatiska vårdavdelningarna och att det är 

något som prioriteras där. 

  

Att palliativa vårdbehov inte alltid prioriteras på de somatiska vårdavdelningarna trodde 

sjuksköterskorna i föreliggande studie kunde bero på en bristfällig utbildning inom palliativ 

vård hos läkaren samt avsaknaden av ett palliativt förhållningssätt på avdelningen. 

Wallerstedt & Andershed (2007) styrker detta i sin studie där sjuksköterskorna beskriver en 

osäkerhet hos läkaren vid mötet med döende patienter. Ibland utförde de insatser och tog 

beslut utan att ha diskuterat med patienten eller de närstående (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Detta är något som utgör ett hot för patientens självbild, vilket är det mest centrala 

begreppet i de 6 S:n’s modell, samt självbestämmandet som även det är ett viktigt begrepp i 

modellen (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). Sjuksköterskorna beskrev även 
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att intresset för palliativ vård kunde variera hos läkare på somatiska vårdavdelningar 

(Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Resultatet i föreliggande studie påvisade att sjuksköterskorna upplevde en frustration över att 

behöva fortsätta ge aktiv behandling trots att patienten hade palliativa vårdbehov. Willard och 

Luker (2006) beskriver att vårdkulturen på de somatiska vårdavdelningarna kan vara sådan att 

palliativ vård ses som ett misslyckande, att behöva ge upp patienten. Palliativ vård är något 

som därför tas avstånd från så långt det är möjligt på somatiska vårdavdelningar (Willard & 

Luker, 2006). Detta innebär att patienter i livets slutskede på somatisk vårdavdelning inte 

alltid får det som de är berättigade till då omvårdnaden inte blir anpassad efter den enskildes 

behov. Den uttalade tidsbristen som föreligger på somatiska vårdavdelningar där 

arbetsbelastningen är hög gjorde att sjuksköterskorna upplevde svårigheter att hinna samtala 

med patienter och närstående. Självbilden, som är kärnan i de 6 S:n utgår från att 

sjuksköterskan lär känna patienten och skapar sig en bild av vad som är viktigt för personen i 

fråga. Om sjuksköterskan inte har tid att skapa en relation och få en bild av vilka behov och 

önskemål som patienten har utgör det ett hinder för arbetet med personcentrerad palliativ vård 

(Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 2017). Däremot framkom i en studie av 

Karlsson, Roxberg, Da Silva och Berggren (2010) att i hemsjukvården prioriteras patienter 

som befinner sig i livets slutskede före de som har kurativa vårdbehov. 

  

I resultatet framkom att sjuksköterskorna som vårdar patienter i livets slutskede på en 

somatisk vårdavdelning upplevde att de hade bristande kunskap i att ge palliativ vård och vård 

i livets slutskede. Bristande kunskap leder till att sjuksköterskorna får dåligt självförtroende, 

blir osäkra inför situationen och denna osäkerhet uppfattar patienten och närstående som då 

tappar förtroendet för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan också på grund av bristen på 

kunskap dra sig undan patienten och inte låta sig bli involverad i situationen runt den döende 

patienten på det sättet som krävs för att den sista tiden i livet ska bli så bra som möjligt 

(Karlsson, Roxberg, Da Silva & Berggren, 2010). Denna brist på kunskap uppgav de berodde 

bland annat på att sjuksköterskeutbildningarna inte lägger fokus på palliativ vård. Enligt 

Nationella rådet för palliativ vård (2007) varierar utbildningsinsatsen i palliativ vård mellan 

de olika lärosätena från tre veckor till flera veckor. Mer än hälften uppgav att de hade mindre 

än trettio timmars utbildning i ämnet (Nationellt råd för palliativ vård, 2007). Det finns ingen 

konsensus i vad sjuksköterskeutbildningarna ska innehålla idag och det är upp till varje 

lärosäte att avgöra vad som är viktigt och vad de vill kalla den palliativa kursen för. Detta går 
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emot det faktum att palliativ vård är ett specifikt ämne med ett specifikt innehåll (Westin, 

2017). På grund av detta kommer sjuksköterskor som möter människor i livets slutskede inte 

vara förberedda varken teoretiskt eller praktiskt vilket gör att vården runt den döende 

patienten inte blir optimal. Inom andra vårdområden såsom hjärt- och kärl, förlossning och 

operation finns specialistutbildade sjuksköterskor. Föräldrar skulle aldrig låta en 

sjuksköterska med tre timmars utbildning i förlossning förlösa deras barn, men inom palliativ 

vård anses det att tre timmar är tillräckligt för att möta de behov som uppstår i livets 

slutskede. Vård av patienter i livets slutskede borde på ett naturligt sätt ingå i 

grundutbildningen och vara lika viktigt och självklart som vård av hjärtsjuka eller nyfödda 

barn (Nationella rådet för palliativ vård, 2007). Detta leder till en otrygghet hos 

sjuksköterskan men även en otrygghet för patient och närstående. Bristen på utbildning inom 

palliativ vård upplevdes utgöra ett hinder för att ge vård i livets slutskede på en somatisk 

vårdavdelning. För att uppnå rätt kompetens för att vårda patienter i livets slutskede behövs 

utbildning på tre olika plan; kunskap, färdigheter och förhållningssätt (Strang, 2012). 

Färdigheter får sjuksköterskan genom mötet med patient och närstående som ger ovärderlig 

erfarenhet och kunskap som kan användas i andra patientsituationer (Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Det palliativa förhållningssättet har en avgörande betydelse för en god 

palliativ vård, där varje insats bör vara genomtänkt och utformad efter varje individs specifika 

behov (Strang, 2012). 

  

Det palliativa förhållningssättet med en helhetssyn på patienten med dennes närstående 

speglas i de 6 S:n som är ett arbetssätt som varje grundutbildad sjuksköterska borde ha 

kunskap om eftersom arbetssättet ökar kvalitén på vården som ges, bättre användning av våra 

gemensamma resurser, en bättre arbetsmiljö med metodiskt arbete som ger sjuksköterskan en 

ökad känsla av kontroll över att vårda patienter i livets slutskede (Regionalt cancercentrum, 

2016). 

 

I en studie av Wallerstedt och Andershed (2007) beskrev sjuksköterskor hur vård i livets 

slutskede påverkade deras personliga hälsa på både fysiskt och mentalt plan. Detta var inget 

de fick hjälp med att hantera, vilket resulterade i att det gick ut över patienterna som fick en 

känsla av att de var en börda och inte vågade be om hjälp. I föreliggande resultat framgick att 

sjuksköterskorna värderade stödet mellan kollegor och att de tog hjälp av mer erfarna kollegor 

vid svåra situationer och beslut. Utan stöd från mer erfarna kollegor hade ingen utveckling 

kunnat ske inom palliativ vård, menade sjuksköterskorna på de somatiska vårdavdelningarna. 
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Detta kan bero på att utbildningen har brister i sin utformning där det missas att ge tillräcklig 

utbildning inom palliativ vård. Verksamheten brister i sitt stöd till sjuksköterskor som arbetar 

på somatisk vårdavdelning med patienter i livets slutskede (Westin, 2017). Även Rosser och 

King (2003) beskriver hur viktigt det är med mentorskap för att sjuksköterskan ska kunna 

utvecklas inom palliativ vård. Mentorer som handleder sjuksköterskor bör få tid och stöd från 

verksamhet för förberedelse och ytterligare tid för att handleda nya sjuksköterskor. Vidare 

beskriver de att stödet kollegor emellan är av vikt för att sjuksköterskorna ska orka arbeta med 

patienter i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. Mutto, Cantoni och Rabhansl (2012) 

menar att sjuksköterskor tycker att palliativ vård och vård i livets slutskede är något som är 

viktigt för dem och något som bör ta mer plats i utbildningen. Vidare menar de att om 

sjuksköterskeutbildningen inte låter palliativ vård och vård i livets slutskede ta mer plats i 

utbildningen kommer sjuksköterskan inte vara förberedd inför den verklighet som möter 

sjuksköterskan ute i arbetslivet. 

Slutsats 

Resultatet från föreliggande studie kan medföra en ökad förståelse för sjuksköterskors 

upplevelser av att ge vård i livets slutskede på somatisk vårdavdelning, samt ge en fördjupad 

inblick i vilka utmaningar sjuksköterskorna möter. Sjuksköterskorna behöver bättre 

förberedelser för att kunna möta de behov som uppstår hos personer som befinner sig i livets 

slutskede. En förutsättning för att kunna förbereda sig inför uppgiften att vårda patienter i 

livets slutskede är att sjuksköterskorna har fått grundläggande kunskap inom palliativ vård 

under sin grundutbildning. Det behövs en konsensus på hur stor del av 

sjuksköterskeprogrammen som ska innefatta utbildning inom palliativ vård. Kurser inom 

palliativ vård bör heta likadant och innehållet bör vara likadant oavsett lärosäte. I den kliniska 

verksamheten kan den nya kunskapen implementeras i form av reflektionsgrupper på 

avdelningarna och mer tid för intern utbildning inom palliativ vård och vård i livets slutskede 

för sjuksköterskorna. En ökad utbildningsinsats i palliativ vård lägger grund för ett palliativt 

förhållningssätt på de somatiska vårdavdelningar där patienter vårdas i livets slutskede. 

Genom det palliativa förhållningssättet ökar möjligheterna för vårdpersonalen att jobba mot 

samma mål samt att symtomlindring kan ske optimalt, vilket gynnar både personal, patienter 

och närstående. Författarna anser att vidare forskning inom palliativ vård behövs inom alla 

delar, men framförallt hade det varit intressant att ta del av forskning som belyser patientens 

upplevelse av att få vård i livets slutskede på en somatisk vårdavdelning. 
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Självständighet 

Samarbetet mellan författarna har fungerat bra och varje del i arbetet har skrivits gemensamt, 

förutom delar i bakgrunden som först delades upp och därefter sammanställdes gemensamt. 

Artiklar har sökts fram av båda författarna och har lästs och kvalitetsgranskats i ett första steg 

enskilt. Meningsbärande enheter har plockats ut enskilt av författarna för att sedan jämföras 

gemensamt. Författarna har tillsammans diskuterat alla steg i analysen och därefter enats om 

underkategorier och kategorier. Slutligen skrevs resultatdel, diskussion och slutsats 

tillsammans. Elin har haft huvudansvar för sammanställning av bilagorna över databassökning 

och utvalda meningsbärande enheter. Moa har haft huvudansvar för referenslistan och bilaga 

över artikelöversikt. 
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Bilaga 1 Databassökningar  

Databassökning i Cinahl 
Avgränsningar: Peer Reviewed; Research Article; English Language  
 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal valda 
artiklar 

(MH “Terminal care”)  190416  16,212       

(MH “palliative care”) 190416 31,037 
    

end of life care 190416 10,733 
    

S1 or S2 or S3 190416 10,515 
    

(MH “nurse attitudes”) 190416 26,739 
    

nurse perspective OR nurse 
perception  

190416 10,572 
    

nurse experience OR nurses 
experiences 

190416 11,553 
    

S5 Or S6 OR S7 190416 41,050 
    

(MH “hospital unit”) 190416 6,558 
    

(MH “inpatients”) 190416 74,983 
    

S9 OR S10 190416 80,184 
    

S4 AND S8 AND S11 190416 130 25 15 3 
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Databassökningar i PubMed 
Avgränsningar: Journal Article, Humans, English language  
 

Sökordskombinationer Sökdatum Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Lästa 
fulltext- 
artiklar 

Antal 
valda 
artiklar 

 (MH”palliative care”) OR (MH”terminal 
care”) OR end of life care 

 190424  
115,242 

      

(nurse perspective) OR nurse 
perception 

190424 17,609 
    

((nurse experience) OR nurses 
experiences) OR nurse attitudes 

190424 87,736 
    

(MH”inpatients”) OR hospital ward 190424 52,933 
    

(((nurse perspective) OR nurse 
perception)) OR (((nurse experience) 
OR nurses experiences) OR nurse 
attitudes) 

190424 96,164 
    

(((((MH”palliative care”) OR 
MH”terminal care”) OR end of life 
care)) AND ((MH”inpatients”) OR 
hospital ward)) AND ((((nurse 
perspective) OR nurse perception)) OR 
(((nurse experience) OR nurses 
experiences) OR nurse attitudes)) 

190424 120 27 15 6 

 

Manuell sökning  
 
En manuell sökning har gjorts där artikel av Holst, Sparrman & Berglund (2003) söktes fram 

efter att ha hittats i artikeln ”To Be Involved” av Andersson m.fl. (2015). 
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Bilaga 2 Granskningsprotokoll 

Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
Följande mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ metod är utarbetad av Institutionen för hälsa vid 
Blekinge Tekniska Högskola, med utgångspunkt från mall presenterad i Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. 
(2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur.  

Artikelns författare/titel ……………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Tidskriftens bedömningssystem Peer review 
Double blinded    Singel blinded             Ej angivet 

Finns det ett tydligt syfte?  Ja  Nej  Framkom ej  
Karaktäristika för 
informant 
 

Ålder …………………………………………….. 
Antal …………………………………………….. 

Man/kvinna ……………………………………… 

Är kontexten presenterad?  Ja  Nej  Vet ej 
Finns etiskt resonemang?  Ja  Nej  Vet ej 
Urval  
- Relevant?  Ja  Nej  Vet ej  
- Strategiskt? (om tillämpligt) Ja  Nej  Vet ej 
Metod för    
- urvalsförfarande tydligt 
beskriven? 

Ja  Nej  Vet ej  

-datainsamling tydligt 
beskriven?  

Ja  Nej  Vet ej  

- analys tydligt beskriven?  Ja  Nej  Vet ej  
Giltighet  
- Är resultatet logiskt och 
begripligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

- Råder datamättnad? (om 
tillämpligt) 

Ja  Nej  Vet ej 

- Råder analysmättnad?  Ja  Nej  Vet ej  
Kommunicerbarhet  
-Redovisas resultatet klart 
och tydligt?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Redovisas resultatet i 
förhållande till en teoretisk 
referensram?  

Ja  Nej  Vet ej  

-Genereras teori?  Ja  Nej  Vet ej  
 
Kvalitetsberäkning 
Varje ja ger ett (1) poäng, varje nej eller vet ej ger noll (0). Totalsumman räknas i procent. 
Granskningspoäng; grad I hög (80-100%); grad II medel (70-79%); grad III låg (60-69%)  
Totalpoäng:…………………. 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Hög                                        Medel                    Låg 
 
Kommentar till bedömning 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  

Författare/år/lan

d 

Titel Metod Urval Kvalite

t 

Andersson, E., 
Salickiene, Z. & 
Rosengren, 
K./2015 /Sverige 

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

Kvalitativ, 
deskriptiv metod. 
Intervjustudie 
med 6 stycken 
sjuksköterskor 

6 sjuksköterskor i 
åldern 22–42 år. 
5 kvinnor och 1 man. 
Kirurgavdelning. 

Hög 

Bloomer, M., 
Endacott, R. & 
O’connor, M. 
/2013/ /Australien 

The ‘dis-ease’ 
of dying: 
Challenges in 
nursing care of 
the dying in the 
acute hospital 
setting. A 
qualitative 
observational 
study 

Observationer 
och 
semistrukturerad
e fokusgrupp-
intervjuer. 
(Kvalitativ 
metod) 

25 sjuksköterskor på 
två olika 
medicin/medicinakut-
avdelningar 

Hög 

Costello, 
J/2006/England 

Dying well: 
nurses 
experiences of 
good and bad 
deaths in 
hospital 

Intervjustudie 29 grundutbildade 
sjuksköterskor som i 
snitt jobbat i 3,6år. 
Kontexten är tre olika 
vårdavdelningar bland 
annat en som är 
specialiserad inom 
äldre patienter 

Hög 

Graham, I., 
Andrewes, T. 
Clark, L 
J/2005/England 

Mutual 
suffering: A 
nurse’s story of 
caring for the 
living when 
they are dying 

Gruppreflektion Grundutbildade 
sjuksköterskor. Antal 
är oklart så även ålder 
och kön. Kontexten är 
en vårdavdelning. Hur 
urvalet gjort är oklart 

Medel 

Guedes Fontoura, 
E. & De Oliveira 
Santa Rosa, 
D/2013/Brasilien 

Experience of 
the tragic triad 
in nursing care 
for the person 
in life’s 
finiteness 

Intervjustudie 
med 
fenomenologisk 
inriktning 

14 sjuksköterskor 
varav 1 manlig. 
Åldern varierade 
mellan 28–55 år. 
Deltagare arbetade på 
en sjukhusavdelning 
där patienten låg inne 
under en längre tid. 

Hög 

Holst, M. 
Sparrman, S & 
Berglund, A-
L/2003/Svergie 

Det dialogiska 
förhållandet. 
Möten i 
palliativ 
omvårdnad vid 
somatiska 

Intervjustudie 
analyserad med 
grounded theory 

2 sjuksköterskor från 
varje klinik. totalt 6 
sjuksköterskor 
Kontext Tre olika 
kliniker - medicin, 
kirug och geriatrik 

Hög 
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vårdavdelninga
r 

Hopkinson, J B. 
Hallet, C E. 
Luker, K 
A./2005/England 

Everyday 
death: how do 
nurses cope 
with caring for 
dying people in 
hospital 

Intervjustudie 
med en 
fenomenologisk 
inriktning 

28 nyutbildade 
sjuksköterskor som 
jobbar på 8 olika 
medicinavdelningar 
på sjukhus. 27 av de 
intervjuade är 
kvinnor. 1 man. 

Hög 

Hopkinson, J B. 
Hallet, CE. & 
Luker, K. 
E./2003/England 

Caring for 
dying people in 
hospital 

Intervjustudie 
med öppna 
frågor, 
fenemenologisk 
inriktning 

28 nyexaminerade 
sjuksköterskor på 
somatisk avdelning. 
27 kvinnor, 1 man. 
Medelålder, 23. 
 

Hög 

Johansson, K. & 
Lindal, B. /2012/ 
Sverige 

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

Intervjustudie 
analyserad med 
fenomenologisk 
och hermeneutisk 
inriktning 

8 sjuksköterskor. 
kontexten är två olika 
sjukhus i sverige. 
avdelningarna är kirug 
och medicin som 
vårdar både kurativa 
och palliativa 
patienter 

Hög 

Thompson, G., 
McClement, S. & 
Daeninck, P./ 
2006/ Canada 

Nurses 
perceptions of 
quality end-of-
life care on an 
acute medical 
ward 

Intervjuer. 
Grounded theory. 

10 sjuksköterskor på 
medicin/akutavdelnin
g i Canada 

Hög 
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Bilaga 4. Meningsbärande enheter, exempel 

 

Meningbäran
de enhet 
engelska 

Meningbäran
de enhet 
svenska 

Kondensering Kod Underkateg
ri & 
kategori 

Kategori 

Her anxieties 
about 
speaking with 
dying people 
had motivated 
her to enroll 
on a care care 
of the dying 
course, where 
she met more 
experienced 
nurses who 
shared her 
concerns, 
wich led her 
to think 
differently 

Hennes oro 
över att 
samtala med 
personer i 
livets slutskede 
hade motiverat 
henne till att 
söka sig dit, 
varpå hon 
träffade mer 
erfarna 
sjuksköterskor 
som delade 
hennes oro och 
rädsla 

Hennes oro 
över att 
samtala med 
personer i 
livets slutskede 
förändrades när 
hon träffade 
mer erfarna 
sjuksköterskor 
som delade 
hennes oro och 
rädsla 

Att som 
kollegor ha 
en 
gemensam 
förståelse för 
svåra 
situationer 

Stöd från 
kollegor 

Betydelse
n av stöd 

Meetings 
during dying 
and death are 
described as 
challenging 
but important 
for the 
development 
of a nurse’s 
self-
knowledge 
and life 
experience. 

Möten under 
döendeprocess
en och döden 
beskrivs som 
utmanande 
men viktiga 
för 
utvecklingen 
av 
sjuksköterskan
s 
självkännedom 
och 
livserfarenhet 

Möten under 
döendeprocess
en är viktiga 
för 
sjuksköterskan
s 
självkännedom 
och 
livserfarenhet 

Vård i livets 
slutskede 
innebär 
livserfarenhe
t för 
sjukskötersk
an 

Utveckling 
i teori och 
praktik 

Personlig 
utvecklin
g 

Caring in a 
mixed acute/ 
palliative care 
setting means 
reflecting on 
different 
situations and 
treatments. 
There is a real 
need “to know 

Att ge vård på 
en avdelning 
med såväl 
akuta som 
palliativa 
vårdbehov 
innebär en 
reflektion över 
olika 
situationer och 

När 
sjuksköterskan 
vårdar både 
palliativa och 
kurativa 
patienter 
behövs 
reflektion över 
situationer och 
behandlingar, 

Gemensam 
reflektion är 
värdefullt 

Stöd från 
kollegor 

Betydelse
n av stöd  
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and share each 
others feelings 
and 
experience”. 
Reflecting 
with one 
another 
therefore 
becomes an 
invaluable 
support  

behandlingar. 
Det finns ett 
behov av “att 
veta och dela 
med sig av 
varandras 
känslor och 
erfarenheter” 
Att reflektera 
tillsammans är 
därmed ett 
betydelsefullt 
stöd  

känslor och 
erfarenheter, 
gemensam 
reflektion är 
värdefullt  

Most of the 
nurses express 
a strong desire 
to have a 
separate unit 
for palliative 
care and “long 
for a special 
and sheltered 
place” with 
the resources 
to satisfy the 
the needs of 
the patients 
and their 
family 

De flesta 
sjuksköterskor
na uttrycker en 
stark önskan 
över att ha en 
separat enhet 
för palliativ 
vård och en 
särskild 
skyddad plats 
med tillräckligt 
med resurser 
för att kunna 
tillgodose 
patienter och 
närståendes 
behov 

Sjuksköterskor
na vill ha en 
separat enhet 
för palliativ 
vård skyddad 
med tillräckligt 
med resurser 
för att 
tillgodose 
palliativa 
behov 

Önskan att 
ha en enhet 
för endast 
palliativa 
behov 

Att behöva 
tillgodose 
både 
palliativa 
och 
kurativa 
vårdbehov 

Miljöns 
påverkan 

Being a nurse 
in a general 
acute 
medical/surgic
al care settings 
means 
experiencing a 
“sense of 
gratitude” as it 
is a privilege 
to meet 
patients and 
their loved 
ones when 
death is near 
and life is 
ebbing away 

Att vara 
sjuksköterska 
inom allmän 
akut 
medicin/kirurg
i vård betyder 
att uppleva en 
känsla av 
tacksamhet, 
eftersom det är 
ett privilegium 
att möta 
patienter och 
deras 
närstående när 
döden är nära   

Att vara 
sjuksköterska 
inom allmän 
akut 
medicin/kirurgi 
innebär en 
tacksamhet 
eftersom det är 
ett privilegium 
att möta 
patienter och 
deras 
närstående när 
döden är nära.  

Vårdandet är 
ett 
privilegium  

Givande 
men 
utmanande 
arbete 

Personlig 
påverkan 

 


