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Sammanfattning  

Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede omfattar en lindrande vård för obotligt sjuka och 
döende människor. Palliativ vård har alltid varit en central del av sjuksköterskans kompetens. 
Trots detta är sjuksköterskors erfarenhet att de saknar tillräcklig kunskap inom detta område. 
Om sjuksköterskan upplever otillräcklig kompetens i palliativ vård i livets slutskede kan detta 
försämra patientens symtomlindring och livskvalitet.  
Syfte: Beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- 
och omsorgsboende.  
Metod: Litteraturstudie med en kvalitativ ansats som baserades på 10 vetenskapliga artiklar 
från Cinahl och PubMed. Analysförfarandet utgick ifrån Granheim och Lundmans 
beskrivning av innehållsanalys.  
Resultat: Dataanalysen framställde fyra kategorier och två underkategorier i beskrivandet av 
sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och 
omsorgsboende. De fyra kategorierna som framkom var givande arbete, krävande arbete, 
personlig påverkan och att involvera närstående.  
Slutsats: Det fanns olika erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och 
omsorgsboende, både positiva och negativa. Det ansågs vara ett givande arbete men också att 
det kan vara väldigt krävande för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan bli personligt påverkad 
av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård-och omsorgsboende vilket kan vara 
påfrestande. Det är också viktigt att involvera patientens närstående eftersom de är en viktig 
del av den palliativa vården i livets slutskede.  

Nyckelord: Erfarenhet, palliativ vård i livets slutskede, sjuksköterska, vård- och 
omsorgsboende 
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Inledning  

I Sverige avlider omkring 90 000 personer varje år. Utav dessa är ungefär 60 procent 80 år 

eller äldre (Socialstyrelsen, 2018). Ungefär två tredjedelar av människor över 65 år avlider på 

vård- och omsorgsboende (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Att människor dör till följd av hög 

ålder blir allt vanligare på grund av att världens befolkning blir allt äldre. Detta resulterar i att 

fler människor drabbas av kroniska långdragna sjukdomar med komplexa vårdbehov. Med 

den växande åldrande befolkningen ökar även behovet av vårdplatser på vård- och 

omsorgsboende (Pivodic, Smets, Van den Noortgate, Onwuteaka-Philipsen, Engels, 

Szczerbińska, Finne-Soveri, Froggatt, Gambassi, Deliens & Van den Blockon, 2018). Många 

patienter som bor på vård- och omsorgsboende har ett palliativt vårdbehov på grund av att de 

drabbas av kroniska sjukdomar med palliativ diagnos och med ett utdraget döende. Att förse 

patienter i livets slutskede med en god vård kräver speciell kunskap av sjuksköterskan 

(Hayley, Kalender-Rich, Mack & Swagerty, 2018). Att vårda en person i livets slutskede är 

känslomässigt krävande och att klara av det är något som värderas lika högt som den 

medicinska kompetensen. Vid palliativ vård i livets slutskede omfattas även patientens familj 

och anhöriga. Det är viktigt att sjuksköterskan känner sig trygg i sin kompetens att vårda 

patienter i livets slutskede för att kunna ge en god omvårdad och främja patientens 

livskvalitet. Trots detta så uppger sjuksköterskor att de känner sig osäkra i att ge palliativ vård 

i livets slutskede på vård och omsorgsboende (Hayley et al., 2018). Detta är ett problem 

eftersom att de patienter som bor på vård- och omsorgsboende ska känna trygghet i att leva 

och dö där. Alla patienter förtjänar att få en god omvårdnad i livets slutskede. Om 

sjuksköterskor inte känner sig trygga i den arbetsroll som de har vid palliativ vård i livets 

slutskede på vård- och omsorgsboende så försämras den palliativa vården. Detta kan leda till 

att patientens livskvalitet kan försämras och därför är det viktigt att beskriva sjuksköterskans 

erfarenhet av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende.  

Bakgrund  

Palliativ vård i livets slutskede  
Socialstyrelsen definierar palliativ vård som: ”hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande 

och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada. Palliativ 

vård innebär också ett beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt ett 

organiserat stöd till närstående” (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård i livets slutskede har 
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alltid varit en central del av sjuksköterskans kompetens (Lindqvist & Rasmussen, 2009). 

Detta kan sjuksköterskan välja att se som en påtvingad del av arbetet eller som en gåva att få 

vara en del av. Palliativ vård i livets slutskede är en komplex uppgift som kan vara mycket 

krävande för sjuksköterskan, både professionellt, men också personligt. Omvårdnaden utförs 

inte heller bara på patienten, utan här krävs också god omvårdnad till patientens närstående. 

Äldre personer, som är 65 år eller äldre, är oftast döende under en längre tid än yngre 

personer. Detta är förknippat med flera olika palliativa diagnoser och de genomgår ofta en så 

kallad långsam död. Det kan också på grund av detta vara svårt att fastställa när avlidandet är 

nära (Lindqvist & Rasmussen, 2009; Hayley, Kalender-Rich, Mack & Swagerty, 2018; 

Pivodic, Smets, Van den Noortgate, Onwuteaka-Philipsen, Engels, Szczerbińska, Van den 

Blockon et al., 2018).  

 

Palliativ vård omfattar en lindrande vård för obotligt sjuka och döende människor. En 

palliativ diagnos kan delas in i två faser, varav den första fasen ofta är lång och den andra 

fasen kortare. Den första fasen kan innefatta exempelvis cancerdiagnoser, neurologisk 

sjukdom som är obotlig eller svår hjärtsvikt. Dessa kan pågå under flera år. I den första fasen 

pågår fortfarande behandling i syfte att förlänga livslängden. Under denna fas fokuseras det 

på att minska smärtor och andra följer av sjukdomen som svåra symtom. Målet är att 

patienten ska få ett längre liv och gärna så aktivt och normalt som möjligt. Detta skiljer sig 

från den andra fasen som innebär palliativ vård just i livets slutskede. Denna fas kan vara 

några dagar till eventuellt några få månader. Målet med den andra fasen skiljer sig också från 

den första. Nu är målet att se till att patienten får den bästa livskvaliteten under den sista tiden. 

Det kan vara svårare att känna igen när en patient är i den andra fasen på grund av att 

sjukdomsutvecklingen ser olika ut beroende på vilken sjukdom det rör sig om. Dock finns det 

vissa symtom som är gemensamma för alla sjukdomar i den andra fasen häribland smärta, 

illamående, ångest och orkeslöshet (Thulesius, 2016). Denna studie kommer att utgå ifrån 

andra fasen då syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att ge palliativ vård i livets 

slutskede på vård- och omsorgsboende.  

 

Socialstyrelsen utgår i sina riktlinjer för palliativ vård från de fyra hörnstenarna 

(Socialstyrelsen, 2013). Dessa riktlinjer är till för att främja sjukvårdspersonalens 

förhållningssätt och helhetsperspektiv på palliativ vård i livets slutskede. Dessa fyra 

hörnstenar är utformade efter Världshälsoorganisationens (2002) definition av palliativ vård 

och ska hjälpa sjukvårdpersonalen att förhålla sig vid palliativ vård i livets slutskede. De fyra 
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hörnstenarna är symtomlindring, samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de 

närstående. Symtomlindring är en av de fyra hörnstenarna. Vid palliativ vård i livets slutskede 

ska smärta och andra svåra symtom lindras, samtidigt som patientens integritet och autonomi 

beaktas. Symtomlindringen innefattar såväl fysiska som psykiska, sociala och existentiella 

behov. Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag. Kommunikation och relation i syfte att 

främja patientens livskvalitet. Det innebär god inbördes kommunikation och relation inom 

och mellan arbetslag och i förhållande till patienten och dennas närstående. Stöd till de 

närstående under sjukdomen och efter dödsfallet. Det innebär ett erbjudande till de närstående 

att delta i vården och att få stöd, såväl under patientens sjukdomstid som efter dödsfallet. 

Palliativ vård i livets slutskede kräver ett helhetsperspektiv. Genom att ta hänsyn till 

patientens enskilda sjukdomsprognos kan patientens lidande förebyggas. Det är viktigt att 

sjuksköterskan arbetar utifrån dessa riktlinjer vid palliativ vård i livets slutskede på vård- och 

omsorgsboende för att vidhålla en god livskvalitet för patienten i dess sista tid i livet. 

Socialstyrelsen menar att för att kunna underlätta planering, ansvarsfördelning och samverkan 

mellan olika aktörer vid palliativ vård i livets slutskede är det väsentligt att hälso- och 

sjukvårdspersonalen har en gemensam syn på den palliativa sjukvårdsprocessen i livets 

slutskede (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor som känner sig osäkra i att ge palliativ vård 

i livets slutskede på vård- och omsorgsboende kan ta nytta av dessa riktlinjer. Genom att 

strukturerat följa dessa riktlinjer kan de finna stöd och trygghet i att ge palliativ vård i livets 

slutskede och på så sätt bli tryggare i sin arbetsroll. Genom riktlinjer för palliativ vård i livets 

slutskede kan sjuksköterskan utföra en god palliativ vård i livets slutskede och patientens 

livskvalitet kan främjas.  

De 6 S:n – en modell inom palliativ vård – en teoretisk referensram  

En praktisk och teoretisk modell inom palliativ vård i livets slutskede är de ”6 S:n”.  Modellen 

utvecklades i Sverige under 90-talet (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012). 

Modellen var ursprungligen inspirerad av Weismans modell från 1974. Syftet med modellen 

är att skapa en helhetssyn runt patienten vid planering, dokumentation och genomförande av 

vården samt att underlätta delaktighet för patienten och på så sätt skapa ett stöd för 

vårdpersonalen vid palliativ vård i livets slutskede.  

De 6 S:n står för:   



7 
 

• Självbild: Att utifrån den enskilda personens behov och vilja främja personens 

möjligheter att kunna bevara en så positiv självbild som möjligt och att kunna delta i 

vardagslivet på ett så optimalt sätt som möjligt.  

• Självbestämmande: Att utifrån den enskildes behov och vilja främja personens 

självbestämmande och självständighet i vardagen. 

• Sociala relationer: Att utifrån den enskilda personens behov och vilja främja dennes 

möjligheter att bevara för henne/honom viktiga relationer livet ut. 

• Symtomlindring: Att utifrån den enskilda personens behov och vilja främja 

möjligheter till en så god symtomlindring som möjligt. 

• Sammanhang: Att utifrån den enskilda personens behov och vilja främja en känsla av 

sammanhang (tillbakablick i tiden). 

• Strategier: Att utifrån personens behov och vilja främja personens möjligheter att 

förhålla sig till den annalkande döden på sitt eget sätt (framåtblick). 

(Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012).  

Ovanstående modell och riktlinjer kan beskrivas som ett palliativt handlingssätt, vilka alla 

syftar till att underlätta för patienten och vara ett stöd för vårdpersonalen vid vård i livets 

slutskede. De redovisade modellerna, de fyra hörnstenarna och den teoretiska referensramen 

de ”6 S:n” har stora beröringspunkter och även om båda utgår från patientens behov så 

betonas det mer på individens personliga behov i de ”6 S:n”. Syftet med de 6 S:n är främst att 

stärka patientens ställning i vården. Socialstyrelsens riktlinjer riktar sig mer mot 

vårdpersonalen, vilket i sig är naturligt, eftersom de fungerar som direktiv för hur sjukvården 

skall bedrivas. De 6 S:n kan däremot vara en riktlinje för hur sjuksköterskan ska bemöta och 

bedriva palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende. Genom att bedriva en 

palliativ vård i livets slutskede utifrån denna modell får sjuksköterskan en helhetssyn runt 

patienten och underlättar planering, dokumentation och genomförande. En tydlig modell, så 

som de ”6 S:n” kan främja sjuksköterskornas trygghet i sin arbetsroll. Den kan vara ett stöd 

för sjuksköterskan som ofta är ensam i att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och 

omsorgsboende. Denna modell kan användas utan att riskera att patientens livskvalitet 

försämras eftersom den tydligt syftar på att främst stärka patientens ställning i den palliativa 

vården i livets slutskede (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012).  
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Sjuksköterskans roll i att ge palliativ vård i livets slutskede 

Sjuksköterskans roll i att ge palliativ vård i livets slutskede är att se till att patienten har det så 

bekvämt som möjligt. Detta genom att framför allt symtomlindra. Symtomlindring kan 

omfatta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov. Det kan innefatta behov av en trygg 

miljö, smärtlindring och emotionellt stöd. Många patienter har även spirituella behov. 

Sjuksköterskan ska under palliativa sjukvårdsprocessen i livets slutskede kunna hantera 

komorbiditet, läkemedel, symtomlindring men också kunna ge stöd till närstående (Lopez 

2007; Hov, Athlin, Hedelin, 2009; Goodman, Woolley, Knight, 2003; Kim, Kim, Kim, Choi, 

Chang, 2014; Sussman, Kaasalainen, Mintzberg, Sinclair, Young, Ploeg, McKee et al., 2017). 

Det är viktigt att patienten får en god palliativ vård i livets slutskede även om den inte sker på 

ett sjukhus. När man som sjuksköterska arbetar på vård- och omsorgsboende är de ofta ensam 

sjuksköterska i vårdteamet. Sjuksköterskorna har inte samma möjlighet att diskutera och få 

stöd från varandra när de arbetar på vård- och omsorgboende. De kan inte heller alltid 

delegera över uppgifterna på någon annan då övrig vårdpersonal saknar kompetens för en del 

vårdmoment. Sjuksköterskan måste därför vara trygg i sin roll att ge palliativ vård i livets 

slutskede på vård- och omsorgsboende (Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017). Om 

sjuksköterskor inte känner sig trygga i den arbetsroll som de har vid palliativ vård i livets 

slutskede på vård- och omsorgsboende eller om tiden inte räcker till så försämras den 

palliativa vården och patientens livskvalitet kan försämras. 

Vård- och omsorgsboende  

Enligt Socialstyrelsen (2016) är vård- och omsorgsboende ett alternativt namn för särskilt 

boende också känt i folkmun som äldreboende. Vård- och omsorgboende är ett boende du kan 

ansöka om att flytta till om du har ett omfattande vårdbehov. Vård- och omsorgsboendet ska 

vara anpassat till patientens behov när det gäller trygghet, gemenskap och självbestämmande.  

Problemformulering  

Världens befolkning blir äldre och människor dör till följd av hög ålder blir allt vanligare. 

Detta ökar behovet av vårdplatser på vård- och omsorgsboende eftersom fler människor 

drabbas av kroniska långdragna sjukdomar vilket också ökar det palliativa vårdbehovet i 

livets slutskede (Hayley, Kalender-Rich, Mack & Swagerty, 2018). Sjuksköterskor möter 

patienter i livets slutskede, trots detta uttrycker erfarna sjuksköterskor en önskning om att 

bättre klara av de känslomässiga kraven och färdigheter för att kunna utföra en god vård i 

livets slutskede. På vård- och omsorgsboende sker den palliativa vården som en naturlig del 
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av arbetet eftersom att patienten ofta har ett palliativt vårdbehov. (Hayley, et al., 2018; 

Pivodic, Smets, Van den Noortgate, Onwuteaka-Philipsen, Engels, Szczerbińska, Van den 

Blockon et al., 2018). Patienterna som bor på vård- och omsorgsboende ska känna trygghet 

under tiden de bor där men också känna sig säkra i att dö där, i deras hemmiljö. Detta ställer 

stora krav på sjuksköterskan att förse patienterna med god palliativ vård i livets slutskede. Det 

är sjuksköterskans uppgift att uppehålla en god livskvalitet för patienten i livets slutskede. Om 

sjuksköterskor inte känner sig trygga i den arbetsroll som de har vid palliativ vård i livets 

slutskede på vård- och omsorgsboende så försämras den palliativa vården och patientens 

livskvalitet kan försämras. Detta är ett problem eftersom att alla patienter förtjänar att få en 

god omvårdnad i livets slutskede. Genom att beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att ge 

palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende kan bristerna uppmärksammas 

och arbetet för en förbättrad palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende kan 

påbörjas.  

Syfte 

Beskriva sjuksköterskans erfarenhet av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och 

omsorgsboende.  

Metod  

Design 

En litteraturstudie med kvalitativ ansats utfördes. En litteraturstudie bygger på en insamling 

av litteraturdata, vilket lämpligast görs genom vetenskapliga artiklar och rapporter (Olsson & 

Sörensen, 2011). För att besvara studiens syfte var det väsentligt att belysa sjuksköterskans 

erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende. Genom att 

göra en litteraturstudie med kvalitativ, induktiv ansats möjliggörs undersökning av 

människors uppfattning kring ett fenomen (Kristensson, 2014). Genom en kvalitativ ansats 

görs det möjligt att i syftet nå en djupare och detaljerad insikt av sjuksköterskans erfarenheter 

av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende.  

Urval  

En kvalitativ litteraturstudie utgår vanligtvis ifrån vetenskapliga artiklar (Kristensson, 2014). 

För att forma ett urval ska forskaren bestämma vad som ska ingå i studien för att kunna 
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besvara syftet. Utefter detta formulerades studiens inklusionkriterier och exklusionskriterier. 

Inklusionskriterierna i denna studie var att de vetenskapliga artiklarna skulle utgå ifrån 

sjuksköterskans erfarenheter. Studien inkluderade palliativ vård i livets slutskede på vård- och 

omsorgsboende. I datainsamlingen inkluderades vetenskapliga artiklar publicerade från år 

2000 och framåt. De vetenskapliga artiklarna skulle vara etiskt granskade samt vara 

publicerade på engelska för att undvika felaktig textöversättning och på så sätt risk för 

misstolkning.  

Under datainsamlingen formades även exklusionskriterierna. Studien exkluderade artiklar 

som handlade om sjuksköterskans erfarenhet av att utföra palliativ vård i livets slutskede på 

sjukhus, i hemmet eller specifika hospiceenheter.  

Datainsamling 

Data till denna studie samlades in från vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna Cinahl 

och PubMed. Cinahl är en databas som framförallt innehåller vårdvetenskaplig litteratur och 

PubMed är en av de största sökmotorerna för litteratur i medicinsk vetenskap (Kristensson, 

2014). Genom vissa nyckelbegrepp har vetenskapliga studier kategoriserats och indexerats i 

dessa databaser. Den vanligaste och mest rekommenderade strategin för sökning i databaserna 

är använda sig av sökord (Kristensson, 2014). En strukturerad sökning med hjälp av sökord 

och nyckelbegrepp är till stor fördel då databaser kan innehålla flera miljoner olika 

vetenskapliga utgivna skrifter. Med hjälp av sökord specificeras sökningen, vilket resulterar i 

relevant litteratur. Datainsamlingen i Cinahl utfördes med Cinahl headings och i PubMed 

användes MeSH-termer. Sökorden kombinerades genom att använda de Booleska 

sökoperatorerna.”AND” och ”OR”. Genom att använda sökoperatoren ”OR” utvidgas 

sökresultatet eftersom minst ett av sökorden kommer att framgå. Att använda ”AND” 

begränsar utbytet, eftersom samtliga sökord måste framgå i resultatet.  

I båda databaserna användes både fritextsökning och indexord, det vill säga MeSH-termer och 

Cinahl-Headings. Fritextsökningen och indexorden kombinerades med de Booleska 

sökoperatorerna ”AND” och ”OR” (bilaga 1). Orden som användes var ”nurse”, ”experience” 

samt flera olika benämningar för palliativ vård i livets slutskede som ”end of life”, ”end of life 

care” eller ”palliative care”. Orden som användes för vård- och omsorgsboende var också 

flera olika, bland annat ”nursing home”, ”community home” och ”care facility”.  



11 
 

Alternativen “research article”, “english language” och “peer reviewed” användes i båda 

databaserna. I PubMed resulterade detta i totalt 84 träffar. Sökningen begränsades ytterligare 

genom att använda title/abstract, varpå det framkom 53 träffar. 26 artiklar lästes i fulltext; 20 

av dessa artiklar exkluderades på grund av att de inte besvarade studiens syfte. De utgick 

antingen ifrån patientens perspektiv eller från undersköterskors perspektiv.  

I Cinahl framkom totalt 91 träffar. Sökningen begränsades ytterligare genom att använda 

title/abstract, varpå det resulterade i 68 träffar. 44 artiklar lästes i fulltext; 35 artiklar 

exkluderades på grund av att de inte besvarade studiens syfte. De utgick antingen ifrån 

patientens perspektiv eller från undersköterskors perspektiv. En del av dessa var också 

tvärsnittsstudier, vilket exkluderades på grund av metodvalet. Två artiklar exkluderades på 

grund av att det var dubbletter. Dessa artiklar hade alltså tidigare funnits i databassökningen 

på PubMed. 15 artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning.   

Kvalitetsgranskning  

För att kvalitetsgranska de framtagna artiklarna användes en bedömningsmall utav Critical 

Appraisal Skills Programme förkortat CASP från 2018. Denna bedömningsmall är 

konstruerad för kvalitetsgranskning i kvalitativ forskning och är utformad för att underlätta ett 

systematiskt tänkande. Mallen innehåller sammanlagt 10 frågor, varav två av dessa är 

”screeningfrågor” (CASP, 2018). De två screeningfrågorna besvarar om forskaren skall 

fortsätta med de resterande frågorna. Bedömningen sker utefter om de vetenskapliga 

artiklarna har ett avgjort syfte, en kvalificerad metod samt ett pålitligt resultat. Till varje fråga 

finns det tre stycken svarsalternativ; ja, oklart eller nej. Genom detta skedde en bedömning 

utifrån ett poängsystem och en poängsats med följande: 1 poäng för svarsalternativ ”ja” och 0 

poäng till svarsalternativen ”oklart” och ”nej”. Frågorna på bedömningsmallen värdesattes 

olika och ett etiskt övervägande ansågs vara ett av de viktigare kriterierna i de vetenskapliga 

artiklarna. För att uppfylla kraven i bedömningsmallen behövdes åtta av tio poäng, det vill 

säga åtta frågor skulle få svaret ”ja” för att artikeln skulle godkännas. Sammanlagt 

kvalitetsgranskades 15 artiklar, varav fem artiklar sedan exkluderades på grund av att de inte 

uppfyllde kraven i bedömningsmallen. Tre utav de artiklar som exkluderades föll bort redan 

under ”screeningfrågorna” eftersom de hade både kvalitativa och kvantitativa ansatser. 

Resterande två artiklar som föll bort hade inget etiskt övervägande. Totalt återstod 10 artiklar 

som granskades.  
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Dataanalys  

För att analysera de valda vetenskapliga artiklarna användes en innehållsanalys beskriven av 

Granheim och Lundman (2004). En kvalitativ innehållsanalys kan vara antingen latent eller 

manifest och är baserad på insamlade data från exempelvis intervjuer, observationer eller 

vetenskapliga artiklar. Innehållsanalysen i denna studie var manifest, vilket innebär att den 

fokuserade på att finna uppenbara och tydliga likheter och skillnader i texterna (Kristensson 

2014). Vid genomförandet av innehållsanalysen fanns studiens syfte hela tiden i fokus. De 

vetenskapliga artiklarna lästes igenom upprepade gånger och sedan valdes meningsenheter ut. 

Meningsenheterna skulle utgå från studiens syfte. En meningsenhet är enligt Granheim och 

Lundman (2004) en paragraf eller mening i relation till varandras innehåll och innebörd. När 

meningsenheterna valts ut översattes dessa till svenska. Utifrån Granheim och Lundmans 

(2004) beskrivning kondenserades meningarna, det vill säga att väsentliga delar framhävdes 

och höll kärnan i texten intakt. Den kondenserade texten kodades sedan. Granheim och 

Lundman menar att en kod tillåter forskarens egna tolkningar av meningsenheterna. För att 

skapa underkategorier parades koderna ihop med liknande kontext. Detta resulterade i 

underkategorier som mynnade ut i kategorier genom att finna gemensamma nämnare i 

underkategorierna, se bilaga 3.  

Etiskt övervägande  

Ett etiskt övervägande har skett i syfte att ta ansvar för de artiklar och deras deltagare som 

ingår i studien samt för att behandla informationen med respekt (Kristensson 2004). De etiska 

övervägandena utgår från Helsingforsdeklarationen (2013) som anger riktlinjer för 

forskningsetik inom medicinsk forskning (World Medical Association, 2018). 

Helsingforsdeklarationen är ett övergripande internationellt styrdokument och innehåller 35 

punkter (Kristensson, 2004). Litteraturen har bedömts utifrån Helsingforsdeklarationens 

kriterier som har ansetts relevanta för denna typ av studie. Dessa är följande:  

1. Bevarandet av deltagarnas i integritet 

2. Deras rätt till information 

3. Självbestämmande 

4. Risken för att skada skall minimeras 

5. Forskningens potentiella nytta 

6. Följa aktuell lagsstiftning 

7. Tydligt beskriven 

8. Genomgå en formell etisk prövning av oberoende kommitté 
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Dessa kriterier innefattar viktiga aspekter att ha i åtanke i en studie som involverar människor. 

Utifrån dessa kriterier har artiklarna utvärderats. I samtliga artiklar är deltagarna anonyma för 

att bevara deras integritet. Samtliga artiklar har med ett etisk övervägande där det tydligt 

benämns att deltagarnas integritet ska bevaras. Det benämner också att risken för skada 

minimerats och aktuell lagstiftning följs. Artiklarna har genomgått en formell etisk prövning 

av oberoende kommitté.  

Resultat 

Genom analysen har fyra kategorier och två underkategorier (se figur 1) tagits fram i 

beskrivandet av sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- 

och omsorgsboende.  

Figur 1. Litteraturstudiens kategorier och underkategorier.  

Givande arbete  

En kategori som skildrar den palliativa vården i livets slutskede på vård- och omsorgsboende 

som ett givande arbete.  

Sjuksköterskor uttryckte det palliativa vårdandet i livets slutskede på vård- och 

omsorgsboende som ett givande arbete. Sjuksköterskorna uttryckte att de var positivt inställda 

till att ge palliativ vård i livets slutskede, och att de ansåg att det var ett privilegium. Genom 

att vårda äldre människor på ett vård- och omsorgs boende upplevde sjuksköterskorna att de 

kom patienten nära, att de lär känna patienten väl. Att då få finnas där och vara en del av 

livets slutskede är ett privilegium. Att få vara den som ser till att patienten har det så bra som 

möjligt under sin sista tid är ett mycket hedersfullt arbete.  

Givande arbete Krävande arbete

Tidskrävande 
arbete 

Komplexa 
vårdbehov

Personlig påverkan Involvera närstående
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Att ge palliativ vård i livets slutskede är en annorlunda del i omvårdnadrollen menar 

sjuksköterskorna. De menar att det inte längre handlar om att bota och skicka vidare. Det 

handlar om att lindra lidandet och att se till att patienten har det så bekvämt och smärtfritt som 

möjligt vid sin sista tid i livet. Sjuksköterskan har en helt annan roll och andra krav på sig och 

det kan kännas tungt och utmattande. Men sjuksköterskorna menar att de inte får glömma att 

denna patienten lever sina sista timmar på jorden och det är sjuksköterskan som ska se till att 

de blir så bekväma som möjligt. Det är hedersfullt, det är ett privilegium, uttrycker 

sjuksköterskorna (Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017; Palal Lopez, 2007; Hov, Athlin, 

Hedelin, 2009). 

Krävande arbete  

En kategori som presenterar hur krävande det kan vara för sjuksköterskan. Det är ett 

tidskrävande arbete och patienterna har komplexa vårdbehov.  

Tidskrävande arbete 

Sjuksköterskornas erfarenhet av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och 

omsorgsboende är att det är betydligt mer tidskrävande vilket de inte har resurser till för att 

klara av. De menar att det inte endast handlar om att titta till patienterna och ge lite 

smärtstillande då och då, utan det kräver uppföljning. Vid palliativ vård i livets slutskede ska 

sjuksköterskan vara närvarande, finnas där för både patient och närstående. Sjuksköterskan 

ska göra kliniska observationer, bedömningar och vidta åtgärder. Sjuksköterskorna uttrycker 

att det krävs mycket mer vid palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende än 

vad resurserna räcker till (Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017).   

Sjuksköterskorna menar att palliativ vård i livets slutskede handlar om att patienten ska ha det 

så bekvämt som möjligt i sin sista tid i livet. De menar att det handlar om att ge fysiskt, 

psykiskt, känslomässigt och spirituellt stöd. Det krävs smärtlindring och symtomlindring, 

frekventa tillsyner samt att ha en lugn och fridfull omgivning. För att patienten ska kunna få 

detta krävs mycket tid från sjuksköterskan, tid som sjuksköterskan inte har, uttrycker 

sjuksköterskorna (Sussman, Kaasalainen, Mintzberg, Sinclair, Young, Ploeg, Bourgeois-

Guérin, Thompson, Venturato, Earl, Strachan, You, Bonifas, McKee, 2017; Kim, Kim, Kim, 

Choi, Chang, 2014).  

Sjuksköterskorna menar att vård- och omsorgsboende ofta är underbemannade och att det 

märks tydligare när en patient behöver palliativ vård i livets slutskede. I livets slutskede har 
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patienten mer komplexa vårdbehov. Det finns varken tid eller resurser för det hävdar 

sjuksköterskorna. De menar också att det hade varit det bra om de hade fått in 

hospicespecialiserade sjuksköterskor just vid de tillfällen då en patient har behov av palliativ 

vård i livets slutskede. Genom detta hade problem som tidsbrist men även otillräcklig kunskap 

kunnat minska. Detta hade underlättat mycket för sjuksköterskorna på vård-och 

omsorgsboenden eftersom de ofta upplever att de är ensamma i att utföra uppgifter som 

tillkommer den palliativa vården i livets slutskede. Tiden räcker inte till för att ge patienterna 

den bästa möjliga palliativa vården i livets slutskede på vård- och omsorgsboende. De menar 

även att detta hade kunnat förbättra vården för patienten, förbättrat livskvaliteten och gett 

patienten den bästa möjliga vård sin sista tid i livet (Aeling, Vacha-Haase, 2017; Fromberg 

Gorlén, Gorlén, Asbjoern Neergaard, 2013).  

Komplexa vårdbehov 

Sjuksköterskans erfarenher är att när en patient får palliativ vård i livets slutskede krävs det 

mer utav sjuksköterskan då patienterna ofta har ett komplext vårdbehov. Sjuksköterskan 

behöver smärtlindra, observera förändringar, bedöma och genomföra. Sjuksköterskor på vård- 

och omsorgsboende brukar kunna uppfatta alla förändringar och symtom hos patienten på 

grund av att de ofta känner de patienterna väl. De flesta sjuksköterskorna på vård- och 

omsorgsboende märker fysiska och kognitiva förändringar hos patienten och på så sätt kan ge 

patienten god palliativ vård i livets slutskede (Kim, Kim, Kim, Choi, Chang, 2014).  

Sjuksköterskor som ger palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende har 

erfarenheter av att det är ett krävande arbete. Detta är bland annat på grund av brist på 

resurser. De menar att som sjuksköterska ska det ”ges mer av allt” till en patient som vårdas i 

livets slutskede men att de ofta är ensamma i att utföra det. Vård- och omsorgsboenden är ofta 

underbemannade på både sjuksköterskor och undersköterskor samt att de inte är tillräckligt 

kvalificerade att utföra palliativ vård i livets slutskede på bästa sätt. (Jahr Svendsen, 

Landmark, Grov 2017; Aeling, Vacha-Haase, 2017).  

Sjuksköterskor på vård- och omsorgsboende berättar om sin erfarenhet av att inte veta hur de 

ska hantera situationer då det handlar om att göra mer skada än nytta. Etiska dilemman som 

frågan om patienten ska skickas till sjukhus eller inte uppstår upprepade gånger. Att veta att 

en patient är väldigt sjuk och att som sjuksköterska på vård- och omsorgsboende inte kan göra 

något (Young, Froggatt, Brearley, 2017). 
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Sjuksköterskan menar att en av de viktigaste delarna av palliativ vård i livets slutskede är att 

se till att patienten har det så bekvämt som möjligt. Detta kan innefatta behov av en trygg 

miljö, smärtlindring och emotionellt stöd. Många patienter har även spirituella behov. 

Sjuksköterskorna brukar bemöta det emotionella stödet genom att hålla patientens hand, tala 

lugnt och med mjuk röst samt att involvera patienten i alla de vårdmoment som utförs. För att 

bemöta patientens spirituella behov brukar sjuksköterskorna be med patienten, spela kyrklig 

musik samt kontakta en präst eller pastor från kyrkan (Sussman, Kaasalainen, Mintzberg, 

Sinclair, Young, Ploeg, Bourgeois-Guérin, Thompson, Venturato, Earl, Strachan, You, 

Bonifas, McKee, 2017).  

Personlig påverkan  

En kategori som skildrar hur sjuksköterskan blir personligt påverkad.  

Sjuksköterskornas erfarenhet är att när de arbetar med människor och att ge palliativ vård i 

livet slutskede är det omöjligt att inte bli personligt engagerad. Det är många sjuksköterskor 

överens om. Många sjuksköterskor på vård- och omsorgsboende har mycket emotionell 

erfarenhet av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende. En del 

patienter på vård- och omsorgsboende har inga närstående och då måste de finnas där för 

patienten. Många sjuksköterskor associerar den palliativa vården i livets slutskede på vård- 

och omsorgsboende som något väldigt ensamt för patienten. Då finns de där och 

sjuksköterskan får samma roll som en familjemedlem. Sjuksköterskan är så involverad i 

vården och lär känna patienten, både före diagnosen och under den palliativa vården i livets 

slutskede. Sjuksköterskan blir personligt engagerad och sörjer vid avlidandet i förlust av en 

relation (Lopez 2007; Hov, Athlin, Hedelin, 2009; Goodman, Woolley, Knight, 2003)  

Många sjuksköterskor berättar av erfarenhet att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- 

och omsorgsboende kan vara ett påfrestande arbete. Som sjuksköterska på vård- och 

omsorgsboende utvecklas en relation till patienterna, ibland under lång tid. När dessa 

patienterna ligger på sin dödsbädd och sjuksköterskan har gjort allt som går att göra och om 

patienten fortfarande lider, det är påfrestande. I en sådan situation upplever sjuksköterskorna 

en maktlöshet. Lidande går inte alltid att lindra eller få bort och den maktlösheten som 

sjuksköterskorna upplever i dessa situationer är påfrestande (Lopez 2007; Hov, Athlin, 

Hedelin, 2009; Goodman, Woolley, Knight, 2003; Kim, Kim, Kim, Choi, Chang, 2014).  
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Många sjuksköterskor hävdade att det kan kännas överväldigande att ha så mycket ansvar 

över en annan individ i dess sista tid i livet. Patienterna är hjälplösa, utan energi till att göra 

någonting och förlitas då helt till sjuksköterskan vilket kan vara betungande för 

sjuksköterskan. Många sjuksköterskor har svårt att lämna det bakom sig efter en arbetsdags 

slut. Många ältar det efteråt, funderar på om de sagt de rätta sakerna, gjort det så bekvämt som 

möjligt för patienten, sjuksköterskorna tar det mycket seriöst och blir personligt engagerade 

(Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017).  

Involvera närstående  

En kategori som presenterar vikten av att involvera patientens närstående i vården.  

Sjuksköterskorna var enade om att syftet och meningen med en god palliativ vård vid livets 

slutskede till stora delar är att involvera närstående. Närstående ska kunna få närvara och 

väldigt viktigt är att de förstår vad som sker. Närstående och patient ska få det stöd de 

behöver. Sjuksköterskor som ger palliativ vård i livets slutskede refererar ofta till patient och 

dess närstående som en. De menar att vid palliativ vård i livets slutskede är det viktigt att 

inkludera närstående lika mycket som att inkludera patienten i den vård som ges i livets 

slutskede (Kaasalainen, Ploeg, McAiney, Schindel Martin, Donald, Martin-Misener, Brazil, 

Taniguchi, Wickson-Griffiths, Carter, Sangster-Gormley, 2013; Jahr Svendsen, Landmark, 

Grov, 2017). Sjuksköterskorna understryker vikten av att uppmuntra närstående att helt enkelt 

bara finnas där för patienten i livets slutskede. Ofta behöver sjuksköterskorna även informera 

och utbilda patientens närstående för att de ska ha full förståelse för det som sker. 

Sjuksköterskorna menar också att involvera närstående kräver bestämd information och att 

informationen ofta behöver upprepas flertalet gånger (Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017). 

Sjuksköterskornas erfarenhet är också att patientens närstående ofta vill assistera eftersom de 

vill göra mer än att bara sitta vid patientens sängkant och hålla patienten i handen. Många 

sjuksköterskor berättar att vid de tillfällen som närstående vill assistera måste de låta dem 

göra det. Sjuksköterskorna kan då lära de närstående hur de ska sköta munhygienen och 

berättar hur viktigt det är eftersom patienten då inte längre äter eller dricker. Sjuksköterskorna 

menar då att detta ofta brukar hjälpa väldigt mycket, att närstående får vara en del av den 

vården som utförs på patienten (Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017).  

Sjuksköterskorna har erfarenhet av att många närstående ofta blir frustrerade över hur den 

palliativa vården i livets slutskede utförs. De närstående är antingen inte tillräckligt 

införstådda i situationen eller så vill de inte acceptera det. Om närstående inte har full insikt i 
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det som sker så kan de vilja ingripa och neka bland annat smärtbehandling berättar 

sjuksköterskorna. Sjuksköterskor har varit med om att behöva undanhålla smärtbehandling på 

begäran av familjemedlemmen trots sin bedömning att patienten kände smärta. På detta sätt 

påverkar närstående den palliativa vården i livets slutskede (Kaasalainen, et al., 2013; Jahr et 

al., 2017). 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Syftet var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att ge palliativ vård i livets slutskede på 

vård- och omsorgsboende. Till denna studien utsågs en litteraturstudie med kvalitativ ansats 

med vetenskapliga artiklar som lämpligast. En kvalitativ ansats strävar inte efter att få ett 

precist svar utan att ge en förståelse för helheten vilket är lämpliga för att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter (Olsson & Sörensen, 2011). Syftet var att beskriva 

sjuksköterskans erfarenheter och förutsätter ett inifrånperspektiv under hela 

forskningsprocessen. Att utföra en litteraturstudie med kvalitativ ansats ledde till att forskaren 

genom språk, ord och text kunde ta del av deltagares inre världar. Forskarens egna åsikter och 

värderingar kunde tolka informationen som hämtats. Genom detta blev det ett djupt resultat på 

ett stort antal variabler och ett litet antal individer (Olsson & Sörensen, 2011). 

Denna litteraturstudie baserades på tio vetenskapliga artiklar hämtade från databaserna 

PubMed och Cinahl. Genom att systematiskt grundat litteraturstudien på sökningar från två 

olika databaser ökade möjligheten för att finna relevanta artiklar för att kunna besvara 

studiens syfte. Detta ökar även studiens trovärdighet (Olsson & Sörensen, 2011). Artiklarna 

som studiens resultat baseras på har alla en kvalitativ ansats eftersom erfarenheter studeras.  

Utefter studiens syfte formades inklusions- och exklusionskriterier. Artiklarna som 

inkluderades skulle vara publicerade på engelska. Avsikten var att minska risken för 

felöversättning, dock har forskaren begränsade kunskaper i engelska vilket kan ha påverkat 

översättningen emellanåt. Studien exkluderade artiklar som handlade om sjuksköterskans 

erfarenhet av att utföra palliativ vård i livets slutskede på sjukhus, i hemmet eller specifika 

hospiceenheter. Det på grund av att erfarenheterna kan variera beroende på vilken typ av 

vårdenhet sjuksköterskan arbetar på.  
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Under datainsamlingen gjordes sökningar i databaserna med alternativen “research article”, 

“english language” och “peer reviewed”. Genom detta exkluderades material som inte var 

granskade av experter inom området vilket ökar studiens trovärdighet. Genom att exkludera 

artiklar som inte var granskade av experter kan relevanta artiklar ha fallit bort. Genom att 

forskaren använde sig av sökblock och sökoperatorer kunde sökningen vidgas och avgränsas 

för att samla in relevant data för att besvara studiens syfte (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016).  

En kvalitetsgranskning utfördes av de framtagna artiklarna utefter CASP (2018) 

bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen utfördes för att underlätta ett systematiskt tänkande 

samt för att höja studiens trovärdighet. Kvalitetsgranskningen kan vara bristfällig då forskaren 

inte haft någon tidigare erfarenhet av att kvalitetsgranska vetenskaplig skrift. På så sätt kan 

uppfattningen av frågorna i bedömningsmallen ha påverkats (Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016).  

Dataanalysen har skett stegvis och utgått från Granheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

en innehållsanalys. Vid en dataanalys kan det vara svårt att styrka trovärdigheten i den. Det på 

grund av att läsarna saknar möjligheten att kontrollera det kompletta underlaget (Polit & 

Beck, 2018). För att läsaren då ska kunna följa processen i innehållsanalysen har en del av 

den nogsamt framförts. För att stärka studiens kvalitet och trovärdighet framförs en del av 

innehållsanalysen (se bilaga 3) samt genom att referera till Granheim och Lundman (2004).   

En manifest innehållsanalys valdes men trots det kan latenta inslag förekomma eftersom det 

under översättning och kodning kan ske en automatisk tolkning (Polit & Beck, 2018). 

Forskaren har haft detta i åtanke under dataanalysens process. När forskaren är ensam i 

arbetet kan det dock lättare tillföra egen tolkning vilket kan ha påverkat analysen.  

De vetenskapliga artiklarna som använts i studien utgår från sjuksköterskor ifrån olika länder, 

åldrar, kön och verksamma år inom sjuksköterskeprofessionen. Hur sjukvården bedrivs och 

tillgängligheten till sjukvård skiljer sig mellan olika länder. Sjuksköterskans roll kan även se 

annorlunda ut i olika länder. Detta kan ha påverkat studiens resultat och överförbarhet 

eftersom resultatet är baserat på vetenskapliga artiklar utförda i olika länder. Sjuksköterskans 

erfarenhet av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende kan 

följaktligen skilja sig mellan olika länder.  
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Resultatdiskussion  

Ett fynd som framkom under studien var att många sjuksköterskor anser av erfarenhet att det 

är givande att få ge palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgboende. Detta var en 

återkommande erfarenhet under hela analysen. Sjuksköterskorna var enade om att det är 

hedersfullt och ett privilegium att få ge vård till patienten i livets slutskede. Att 

sjuksköterskorna var enade i detta fynd kan bero på att oavsett hur vården bedrivs på olika 

ställen i världen kan den palliativa vården i livets slutskede på vård- och omsorgsboende ge 

samma erfarenhet av att vara ett givande arbete. Således kan det vara ett givande arbete att få 

vara en del av en patients sista tid i livet oavsett vart i världen sjuksköterskan befinner sig 

(Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017; Palal Lopez, 2007; Hov, Athlin, Hedelin, 2009).  

Att ge palliativ vård i livets slutskede har visats vara ett givande arbete inom andra 

verksamheter likväl som på vård- och omsorgsboende. Sjuksköterskor inom hemsjukvård och 

hospice uttalat sig ha liknande erfarenheter av den palliativa vården i livets slutskede. Inom 

dessa verksamheter kommer också sjuksköterskan väldigt nära patienten och anser det också 

vara ett givande arbete att få vara en del av en patients sista tid i livet (Andreassen Devik, 

Enmarker, Hellzen, 2013).  

Detta ledde vidare till nästa fynd i studien. Många sjuksköterskor var också överens om att ge 

palliativ vård i livets slutskede på vård- och omsorgsboende är ett krävande arbete. 

Återkommande i analysen var att det krävs mycket mer vid palliativ vård i livets slutskede på 

vård- och omsorgsboende än vad resurserna räcker till (Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 

2017).  

När en patient är i behov av palliativ vård i livets slutskede krävs det mycket mer av 

sjuksköterskan. Vid palliativ vård i livets slutskede ska sjuksköterskan vara närvarande, finnas 

där för både patient och närstående. Återkommande i analysen hävdade sjuksköterskor att de 

inte hade den tiden eller den kunskapen som krävs för att klara av att ge god palliativ vård i 

livets slutskede på vård- och omsorgboende. Detta på grund av personalbrist och komplexa 

vårdbehov (Aeling, Vacha-Haase, 2017; Fromberg Gorlén, Gorlén, Asbjoern Neergaard, 

2013). När sjuksköterskan upplever den palliativa vården i livets slutskede som krävande kan 

sjuksköterskan ta hjälp av de riktlinjer som Socialstyrelsen (2013) har tagit fram i form av de 

fyra hörnstenarna. Genom att strukturerat följa dessa riktlinjer kan de finna stöd och trygghet i 

att ge palliativ vård i livets slutskede och på så sätt bli tryggare i sin arbetsroll. Det är 

uppmärksammat sedan tidigare att palliativ vård i livets slutskede kan vara väldigt krävande 
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för sjuksköterskan eftersom det är en komplex uppgift, både professionellt och personligt 

(Lindqvist & Rasmussen, 2009; Hayley, Kalender-Rich, Mack & Swagerty, 2018; Pivodic, 

Smets, Van den Noortgate, Onwuteaka-Philipsen, Engels, Szczerbińska, Van den Blockon et 

al., 2018). Eftersom det var återkommande att det är ett krävande arbete kan det bero på att 

sjukvården generellt sätt är väldigt underbemannad. Det kan variera mellan länder men 

generellt sätt är inte vård- och omsorgboende den mest attraktiva arbetsmarknaden. På grund 

av personalbrist tas outbildad personal in vilket kan leda till att sjuksköterskor upplever det 

som väldigt krävande. Vårdmomenten tar längre tid när personalen har bristande kunskaper. 

Uppgifter som en undersköterska hade klarat måste kanske tas över av sjuksköterskan 

eftersom de som finns på arbetsplatsen är outbildad personal, vilket tar ifrån sjuksköterskan 

tid som hade kunnat läggas på annat. Det kan även vara väldigt krävande eftersom att 

patienter med palliativ vård i livets slutskede har väldigt komplexa vårdbehov som kräver 

speciell utbildning. Genom att sjuksköterskorna inte har den tid eller kunskap som krävs för 

att ge god palliativ vård i livets slutskede kan de känna en väldig skuld över att inte ge 

patienten den vård den har rätt till. Sjuksköterskans förhållningssätt till yrket kan försämras, 

patienten får inte tillräckligt god palliativ vård i livets slutskede och kan på så sätt få 

försämrad livskvalitet (Kim, Kim, Kim, Choi, Chang, 2014).  

En observation som gjordes vid detta fynd var ”de 6 S:ns” roll i den palliativa vården i livets 

slutskede på vård- och omsorgsboende. Syftet med modellen är att skapa en helhetssyn runt 

patienten och på så sätt skapa ett stöd för vårdpersonalen vid vård i livets slutskede. Vid ett 

allt för krävande arbete är det lätt att missa viktiga delar av vårdförloppet. Det kan dock också 

underlätta för vårdpersonal, utbildad eller outbildad, att arbeta utefter en sådan modell. Med 

en sådan modell missas inga viktiga delar och det kan också ge direktiv om förhållningssätt 

till patienter med palliativ vård i livets slutskede (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 

2012).  

En av de analyserade artiklarna involverar distriktssjuksköterskor vilket kan ha påverkat 

resultatet till viss del. Distriktssjuksköterskor kan, beroende på skillnad mellan länder, ha en 

högre och djupare utbildning i palliativ vård i livets slutskede. På grund av det kan dessa 

sjuksköterskorna agera annorlunda och ha andra erfarenheter i att ge palliativ vård i livets 

slutskede på vård- och omsorgsboende (Goodman, Woolley, Knight, 2003).   

Ytterligare ett fynd i studien var sjuksköterskornas personliga påverkan i att ge palliativ vård i 

livets slutskede på vård- och omsorgsboende. Många sjuksköterskor antar en liknande roll 
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som en närstående till patienten (Lopez, 2007; Hov, Athlin, Hedelin, 2009; Goodman, 

Woolley, Knight, 2003). Sjuksköterskorna bygger upp en relation till patienterna på vård- och 

omsorgsboende och lär känna patienterna väl. Sjuksköterskan blir personligt engagerad och 

sörjer vid avlidandet i förlust av en relation vilket kan vara väldigt påfrestande. Patienterna är 

väldigt hjälplösa och förlitas helt till sjuksköterskan vilket kan vara betungande för 

sjuksköterskan. Många sjuksköterskor har svårt att lämna det bakom sig efter en arbetsdags 

slut, sjuksköterskorna tar det mycket seriöst och blir personligt engagerade (Jahr Svendsen, 

Landmark, Grov, 2017).  

Palliativ vård kan pågå under ibland flera år och sjuksköterskan hinner då naturligt bygga upp 

en relation till patienten. Palliativ vård delas in i två faser då den första syftar till att patienten 

ska få ett längre liv och gärna så aktivt och normalt som möjligt. Den andra fasen har som mål att se 

till att patienten får den bästa livskvaliteten under den sista tiden i livet (Thulesius 2016). En sådan 

lång sjukdomsprocess då patienten bara blir allt sämre kan ha en väldigt stor personlig 

påverkan på sjuksköterskan.  

Ett fynd i studien var också sjuksköterskornas erfarenhet om att syftet och meningen med en 

god palliativ vård vid livets slutskede till stora delar är att involvera närstående (Kaasalainen, 

Ploeg, McAiney, Schindel Martin, Donald, Martin-Misener, Sangster-Gormley et al., 2013; 

Jahr Svendsen, Landmark, Grov, 2017). Om närstående inte blir tillräckligt involverade i 

vården och inte helt införstådda i situationen kan de vilja ingripa i den vård som 

sjuksköterskan ger. Då kan de närstående neka patienten smärtbehandling vilket riskerar att 

patienten får onödigt lidande och kan försämra patientens livskvalitet. Detta kan följaktligen 

leda till att patienten nekas en av punkterna ibland ”De 6 S:n”, symtomlindring (Ternestedt, 

Österlind, Henoch & Andershed, 2012). Patienten ska ha möjligheter till en så god 

symtomlindring som möjligt. Att involvera närstående är också en del av ”De 6 S:n”. Det ena 

S:et står för sociala relationer vilket innebär att ge patienten möjlighet att bevara viktiga 

relationer. Således är det viktigt att involvera närstående i patientens vård för att ge patienten 

en god palliativ vård i livets slutskede. Att involvera patientens närstående är därför en 

väsentlig del av den palliativa vården i livets slutskede för att kunna uppfylla ”De 6 S:n” och 

främja patientens livskvalitet (Ternestedt et al., 2012).  
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Slutsats 

Det var viktigt att uppmärksamma sjuksköterskans erfarenhet av att ge palliativ vård i livets 

slutskede på vård- och omsorgboende eftersom det fanns en del negativa aspekter. Att ge 

palliativ vård i livets slutskede kan vara ett krävande arbete vilket kan påverka vårdens 

kvalitet. Om tiden eller kunskapen inte räcker till är det patienterna som kan drabbas värst. 

Patienterna får då inte den vård som de behöver vilket kan försämra upplevelsen av 

dödsförloppet för patienten och de närstående. Det kan orsaka större lidande och försämra 

patientens livskvalitet. Således bör framtidens forskning fokusera på sjuksköterskans 

erfarenheter av det krävande arbete som blir av att ge palliativ vård i livets slutskede på vård- 

och omsorgsboende. Forskningen bör fokusera på vilka eventuella lösningar som finns för att 

göra den palliativa vården i livets slutskede mindre krävande för självsköterskan. Detta i mån 

om att patienterna ska få en bra palliativ vård i livets slutskede trots att de inte vårdas på 

sjukhus eller speciella hospiceenheter. Åtgärder som kan komma att följa bör fokusera på att 

underlätta det krävande arbetet för att ge sjuksköterskan mer tid och möjlighet att främja 

patientens livskvalitet.  
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sness’ or 
‘doing the 
right 
thing’ – 
Moral 

Young, 
A. 
Froggatt, 
K. 
Brearley

Att beskriva 
hur 
sjuksköterska
n upplever 
moralisk nöd 
när de vårdar 

En tolkande 
deskriptiv 
design. 
Tematisk 
analysmetod.  

6 stycken 
sjuksköter
skor 
anställda 
på vård- 
och 

Deltagarna 
beskrev att 
de hade "bra 
palliativa 
värderingar” 
som 

9/10 
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distress 
among 
nursing 
home 
staff 
caring for 
residents 
at the end 
of life: 
An 
interpreti
ve 
descriptiv
e study 

, S G. 
(2017) 

patienter i 
livets 
slutskede 

omsorgsb
oende 
med 
erfarenhet 
av att 
vårda i 
livets 
slutskede. 

påverkat 
deras arbete 
för att ge 
vårdtagarna 
en bra sista 
tid i livet. 

Broadeni
ng End-
of-Life 
Comfort 
to 
Improve 
Palliative 
Care 
Practices 
in Long 
Term 
Care 

Sussman
, T. 
Kaasalai
nen, S.  
Mintzbe
rg, S. 
Sinclair, 
S. 
Young, 
L. Ploeg, 
J. 
Bourgeo
is-
Guérin, 
V.  
Thomps
on, G. 
Venturat
o, L. 
Earl, M. 
Strachan
, P. You, 
JJ. 
Bonifas, 
R. 
McKee, 
M. 
(2017)  
 

Att 
undersöka 
hur palliativ 
vård på vård- 
och 
omsorgsboen
de hanterar 
spänningar i 
samband med 
att vårda och 
dö på ett 
vård- och 
omsorgsboen
de 

Kvalitativ 
metod 

8 stycken 
sjuksköter
skor på 
vård- och 
omsorgsb
oende 
med 
erfarenhet 
av att 
vårda i 
livets 
slutskede. 

Deltagare i 
alla 
fokusgruppe
r talade om 
palliativ 
vård som en 
praxis som 
fokuserade 
på att ge 
tröst till 
döende 
patienter och 
deras 
familjer.  

 

Hospice 
as 
Experienc
ed by 
LTC 
Nurses 
and Their 

Aeling, J 
A. 
Vacha-
Haase, 
T. 
Colorad

Syftet med 
denna studie 
var att få en 
bättre 
förståelse av 
sjuksköterska
ns erfarenhet 

Tolkningsfenom
enologisk 
analys & 
innehållsanalys 

10 
stycken 
sjuksköter
skor som 
arbetar 
med 
palliativ 

Sjukskötersk
ornas 
positiva syn 
på palliativ 
vård i livets 
slutskede, 
deras 

9/10 
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Perceptio
n of 
Resident 
Experienc
es. 

o USA 
2017 

av palliativ 
vård i livets 
slutskede på 
vård- och 
omsorgsboen
de.  

vård på 
vård- och 
omsorgsb
oende, 
erfarenhet 
av att 
möta 
döden 

uppfattning 
att 
vårdtagarna 
ser väldigt 
negativt på 
det.   

Nursing 
Home 
Nurses’ 
Ways of 
Knowing 
About 
Peaceful 
Deaths in 
End-of-
Life Care 
of 
Residents 
– 
Personal 
Knowled
ge and 
Strategies 

Kim, S 
J. Kim, 
M S. 
Kim, H 
J. Choi, 
J E. 
Chang, 
S O. 
2014 
Sydkore
a 

Syftet var att 
förstå hur 
sjukskötersko
r bemöter 
patienter med 
olika 
sjukdomar 
och villkor, i 
livets 
slutskede.  

Kvalitativ 
explorativ 
design 

21 
sjuksköter
skor 
deltog 
 
Sjuksköte
rskor 
anställda 
på vård- 
och 
omsorgsb
oende, 
erfarenhet 
av att 
möta 
döden 

Sjukskötersk
ors 
erfarenheter 
av att 
bemöta 
patienter i 
livets 
slutskede på 
vård- och 
omsorgsboe
nde. 

9/10 

Role of 
the nurse 
practition
er in 
providing 
palliative 
care in 
long-term 
care 
homes 

Kaasalai
nen, S. 
Ploeg, J. 
McAine
y, C. 
Schindel 
Martin, 
L. 
Donald, 
F. 
Martin-
Misener, 
R. 
Brazil, 
K. 
Taniguc
hi, A. 
Wickson
-
Griffiths
, A. 
Carter, 
N. 
Sangster
-

Syftet med 
denna studie 
var att 
undersöka 
sjuksköterska
ns erfarenhet 
av att 
tillhandahålla 
palliativ vård 
i livets 
slutskede på 
vård- och 
omsorgsboen
de. 
 

Kvalitativ 
deskriptiv 
design 

20 
sjuksköter
skor och 
10 
sjuksköter
ske-
teamledar
e 
anställda 
på vård- 
och 
omsorgsb
oende 

Sjukskötersk
an 
tillhandahåll
er i 
samarbete 
med andra 
vårdgivare 
palliativ 
vård i livets 
slutskede för 
patienter och 
deras 
familjemedl
emmar.  

9/10 
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Gormley
, E. 2013 
Canada 

District 
nurse 
involvem
ent in 
providing 
palliative 
care to 
older 
people in 
residental 
care 
homes 

Goodma
n, C. 
Woolley
, R. 
Knight, 
D. 2003 
Storbrita
nnien  

Syftet var att 
beskriva hur 
distrikssjuksk
öterskor 
definierar sitt 
ansvar när de 
vårdar 
patienter som 
avlider. 

Kvalitativ 
metod 

89 
sjuksköter
skor 
anställda 
på vård 
och 
omsorgsb
oende  

Vårdens 
organisation 
och 
stabiliteten 
på vård- och 
omsorgsboe
nde påverkar 
deltagarnas 
förmåga att 
etablera 
pågående 
stödjande 
arbetsförhåll
anden.  

9/10 

Death in 
nursing 
homes: a 
Danish 
quahtativ
e study 

Fromber
g 
Gorlén, 
T. 
Gorlén, 
T. 
Asbjoer
n 
Neergaa
rd, M. 
2013 
Danmar
k 

Syftet med 
denna studie 
var att 
beskriva 
palliativ vård 
i livets 
slutskede i 
danska vård- 
och 
omsorgsboen
de från 
sjuksköterska
ns perspektiv. 

Kvalitativ 
metod  

16 
stycken 
sjuksköter
skor 
anställda 
på ett 
vård- och 
omsorgsb
oende 
med 
erfarenhet 
av att 
möta 
döden 

Åtta 
kategorier 
identifierade
s och 
gruppades i 
fyra 
huvudkatego
rier: 
medicinerin
g, 
interpersonel
la relationer, 
beslutsfattan
de och 
professionell 
utveckling. 

9/10 
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Bilaga 3. Meningsenheter 

Meningsenh
et 

Översättning Kondensering Kod Underkate
gori 

Kategor
i 

The nurses 
considered it 
a privilege 
to be 
tending to 
the patient 
at the very 
end of life. 

Sjuksköterskor
na ansåg att det 
var ett 
privilegium att 
vara med 
patienten i 
slutet av livet. 

Privilegium att 
vara med 
patienten i livets 
slutskede  

Ära att få 
närvara  

 Givande 
arbete 

“So it is a 
privilege, 
and it is a 
special 
situation; in 
a way, you 
inhabit a 
slightly 
different 
part of the 
nursing 
role.” 

”Så det är ett 
privilegium, 
och det är en 
speciell 
situation; på ett 
sätt, du har en 
något 
annorlunda del 
i 
omvårdnadsroll
en." 

Det är ett 
privilegium. Du 
har en 
annorlunda del i 
omvårdnadsroll
en 

En annorlunda 
omvårdnadsrol
l 

  Givande 
arbete  

The job of 
tending to 
patients and 
their 
relatives is 
referred to 
as “a 
privilege”.  

Uppgiften att 
vårda patienter 
och deras 
anhöriga kallas 
"ett 
privilegium".  

Ett privilegium 
att vårda 
patienter och 
deras anhöriga. 

Privilegium att 
få vårda 

 Givande 
arbete  

“It takes 
more than 
looking in 
on them 
every now 
and then if 
you are to 
monitor the 
patients’ 
pain, fear 
and 
symptoms.” 

"Det krävs mer 
än att titta till 
dem då och då 
om du ska 
övervaka 
patienternas 
smärta, rädsla 
och symtom." 

Det krävs mer 
för att du ska 
övervaka 
smärta, rädsla 
och symtom.  

Vård i livets 
slutskede 
ställer andra 
krav 

Tidskrävan
de arbete 

Krävan
de 
arbete 

Nurses are 
frequently 
“left to deal 
with 
everything 
on their 

Sjuksköterskor 
är ofta "kvar att 
ta itu med allt 
på egen hand", 
eftersom 
vårdhem har en 

Det är 
personalbrist 
och 
kunskapsbrist 
vilket gör att 
sjuksköterskorn

Personalbrist 
och 
kunskapsbrist 
på vård- och 
omsorgsboend
e 

Komplexa 
vårdbehov  

Krävan
de 
arbete  



35 
 

own”, 
because the 
nursing 
home has a 
low staffing 
ratio.  

låg 
personalandel 
och personalen 
är otillräckligt 
kvalificerade. 

a känner att de 
måste ta itu med 
allt på egen 
hand.  

The nurses 
described 
their work 
with dying 
patients as 
professional
ly, 
personally 
and 
organisation
ally 
complex, as 
providing 
“more of 
everything 
“; 
meanwhile, 
they also 
say they are 
often “left to 
deal with 
everything 
on their 
own”. 

Sjuksköterskor
na beskrev sitt 
arbete med 
döende 
patienter som 
professionellt, 
personligt och 
organisatoriskt 
komplicerat, 
som att ge "mer 
av allt"; under 
tiden säger de 
också att de 
ofta är "kvar att 
ta itu med allt 
på egen hand". 

Vård i livets 
slutskede är 
komplicerat. I 
vård i livets 
slutskede måste 
du ge ”mer av 
allt”, trots detta 
är du ensam i att 
ta itu med 
uppgiften.  

Komplexa 
vårdbehov, 
samma 
personaltäthet  

Komplexa 
vårdbehov  

Krävan
de 
arbete  

Despite the 
nurses' 
distress in 
watching 
residents 
suffer, the 
nurses did 
not confront 
family 
members or 
take 
responsibilit
y for 
counseling 
them 
because they 
either were 
not 
confident in 
their 

Trots 
sjuksköterskans 
ångest i att se 
vårdtagarna 
lida, 
konfronterade 
inte 
sjuksköterskorn
a 
familjemedlem
mar eller tog 
ansvar för att 
rådge dem 
eftersom de 
antingen inte 
var säkra på 
sina kunskaper 
eller att de 
kände sig 
maktlösa att 

Sjuksköterskan 
får ångest av att 
se vårdtagarna 
lida men vågar 
inte konfrontera 
familjen på 
grund av 
kunskapsbrist 
eller 
maktlöshet.  

Saknar 
kontroll över 
vården på 
grund av 
kunskapsbrist 
eller 
maktlöshet  

Komplexa 
vårdbehov  

Krävan
de 
arbete 
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knowledge 
or felt 
powerless to 
intervene in 
ethical 
dilemmas 

ingripa i etiska 
dilemman.  

A dying 
patient in a 
nursing 
home has 
complex 
needs that 
require close 
attention by 
a nurse, who 
can observe, 
assess and 
implement 
various 
alleviating 
measures.  

En döende 
patient på ett 
vårdhem har 
komplexa 
behov som 
kräver 
noggrann 
uppmärksamhet 
av en 
sjuksköterska, 
som kan 
observera, 
bedöma och 
genomföra 
olika lindrande 
åtgärder.  

En döende 
patient har 
komplexa 
vårdbehov 
vilket ställer 
stora krav på 
sjuksköterskan 
för att utföra rätt 
åtgärder.  

Krav på 
sjuksköterskan  

Komplexa 
vårdbehov 

Krävan
de 
arbete  

One nurse 
described 
how she 
used to "cry 
at the 
bedside with 
the patient." 
A nurse 
caring for a 
resident in 
respiratory 
distress said, 
"To watch 
someone be 
like that, it's 
just, it kills 
me, it just, it 
kills me." 

En 
sjuksköterska 
beskrev hur 
hon brukade 
"gråta vid 
sängen med 
patienten". En 
sjuksköterska 
som vårdar en 
vårdtagare med 
andningssvårig
heter sa, "att se 
någon vara så, 
det är bara, det 
dödar mig, det 
bara, det dödar 
mig." 

Jag gråter vid 
patienten. Att 
vårda en 
vårdtagare med 
andningssvårigh
eter, det dödar 
mig.   

Känslomässigt 
påfrestande att 
se en 
vårdtagare 
lida. 

  Personli
g 
påverka
n  

The nurses 
reported that 
it can be a 
strain to be 
personally 
engaged 
when 
tending to 
the dying.  

Sjuksköterskor
na rapporterade 
att det kan vara 
en påfrestning 
att vara 
personligt 
engagerad när 
man är hos den 
döende.  

Det är 
påfrestande att 
vara så 
personligt 
engagerad hos 
den döende.  

Påfrestande att 
vara personligt 
engagerad 

 Personli
g 
påverka
n 



37 
 

They often 
described 
their 
relationships 
with certain 
residents to 
be similar to 
familial 
relationships
, such as 
mother or 
grandmother
.  

De beskrev ofta 
sina relationer 
med vissa 
vårdtagare för 
att likna 
familjerelatione
r, såsom mor 
eller mormor.  

Sjuksköterskan 
kan utveckla en 
relation till 
vårdtagaren som 
liknar en 
familjerelation.  

Nära relation     Personli
g 
påverka
n 

“You give 
all you have 
when you 
are caring 
for someone 
who is about 
to die. I 
keep going 
over it 
afterwards, 
in bed, and I 
evaluate my 
own 
performance
. …  I take it 
very 
seriously.” 

"Du ger allt du 
har när du tar 
hand om någon 
som är på väg 
att dö. Jag 
fortsätter att gå 
igenom det 
efteråt, i 
sängen, och jag 
utvärderar min 
egen prestation. 
... Jag tar det på 
största allvar. " 

Du ger allt du 
har när du ger 
vård i livets 
slutskede och 
går igenom det 
även efter mötet 
med patienten. 
Patienten ska ha 
det så bra som 
möjligt. Det tas 
på största allvar. 

Engagemang 
vid givandet 
av vård i livets 
slutskede 

  Personli
g 
påverka
n 

The nurse 
withheld 
pain 
medication 
at the 
request of 
the family 
member 
despite her 
assessment 
that the 
resident was 
in pain. 

Sjuksköterskan 
undanhöll 
smärtbehandlin
g på begäran av 
familjemedlem
men trots sin 
bedömning att 
vårdtagaren 
kände smärta.  

Sjuksköterskan 
upplevde att 
vårdtagaren 
kände smärta 
men undanhöll 
behandling på 
begäran av 
familjen 

Undanhålla 
behandling på 
begäran av 
närstående.  

 
Involver
a 
närståen
de 

Family 
conflict was 
also a 
source of 
discomfort 
and anxiety 
for the 

Familjekonflikt
en var också en 
källa till 
obehag och 
ångest för 
sjuksköterskorn
a själva. När 

Sjuksköterskorn
a känner obehag 
och ångest i 
familjekonflikte
r eftersom de 
inte vet vem de 

Hinder i 
omvårdnadsar
betet  

 
Involver
a 
närståen
de 
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nurses 
themselves. 
When 
family 
members 
were in 
conflict, the 
nurses 
described 
the situation 
as not 
knowing 
"who to go 
to." 

familjemedlem
mar var i 
konflikt, 
beskrev 
sjuksköterskorn
a situationen 
som att inte 
veta "vem man 
ska gå till." 

då ska vända sig 
till.  

The nurse 
talked of 
"battling" 
with the 
family to 
gain their 
consent to 
medicate 
her. 

Sjuksköterskan 
talade om att 
”slåss" med 
familjen för att 
få deras 
samtycke att 
medicinera 
henne. 

Sjuksköterskan 
måste kämpa 
för att få 
medicinera sin 
patient.  

Argumentera 
för patientens 
välmående.  

 
Involver
a 
närståen
de 

 


