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SAMMANFATTNING 
Palliativ vård är ett begrepp som väcker mycket känslor, inte bara för patienten 
och dennes familj, utan även för sjuksköterskor. Det var naturligt att känna skuld, 
förtvivlan, sorg, rädsla, oro och hjälplöshet i den palliativa vården, men dessa 
känslor kunde stå i vägen för sjuksköterskornas profession, då det kunde hindra 
henne att ge adekvat vård. Det krävs av sjuksköterskorna att ha en inre trygghet 
och en förmåga att bearbeta sina känslor och sorg. Fanns inte den förmågan kunde 
upplevelsen av att vårda patienter i ett sent palliativt skede bli en känslomässigt 
svår uppgift. Att ge vård i ett sent palliativt skede är komplext eftersom flera olika 
aspekter ska tas hänsyn till, exempelvis ska sjuksköterskorna ge en helhetsvård 
med fysiska och psykiska aspekter i åtanke samtidigt som de ska jobba i ett team 
och föra en god kommunikation till alla inblandade parter. Syftet med studien var 
att belysa sjuksköterskors upplevelser av vården med patienter i ett sent palliativt 
skede. Den valda metoden var en litteraturöversikt där tio artiklar med kvalitativ 
ansats analyserats enligt Graneheim och Lundmans beskrivning. Resultatet visade 
att när sjuksköterskornas autonomi hotades och när de inte kunde göra gott för 
patienten i ett sent palliativt skede upplevdes flera svåra känslor så som stress, 
maktlöshet och frustration. Det upplevdes även positiva känslor i vården då den 
bidrog till ständig utveckling av kunskap och personlig mognad. 
Kommunikationen och relationen till patienter och anhöriga var viktig men ökad 
kunskap inom kommunikationsteknik upplevdes nödvändig. En bra 
kommunikation och relation till kollegor upplevdes vara viktig för 
sjuksköterskorna då de kunde ta hjälp av varandra. Många av sjuksköterskorna 
upplevde tidsbrist och det stod som ett hinder för att kunna ge en god vård till 
patienter i ett sent palliativt skede. Kunskapsbrist upplevdes, på samma sätt som 
tidsbrist, vara ett hinder för en bra vård.  
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BAKGRUND 
Palliativ vård är ett begrepp som väcker mycket känslor, inte bara för den sjuke 
och dennes familj, utan även för sjuksköterskor. Att som sjuksköterska känna 
skuld, förtvivlan, sorg, rädsla, oro och hjälplöshet är vanligt och inte minst 
naturligt. Dessa känslor kan stå i vägen för sjuksköterskors profession, då hon inte 
kan ge adekvat vård (SOU 2001:6). Det krävs av en sjuksköterska som vårdar 
patienter i ett sent palliativt skede att ha en inre trygghet och en förmåga att 
bearbeta sina känslor och sorg. Har de inte den förmågan kan mötet och vården 
med patient och anhöriga bli en känslomässigt ansträngande upplevelse (SOU 
2001:6 & Harper, 1997). Risken att engagera sig för mycket blir överhängande 
(Freidrichsen, 2005). Gamble, Wilkinson och Dissanayake (2003) beskriver i sin 
studie att sjuksköterskor i den palliativa vården har positiva egenskaper som att 
vara utåtriktad, tillitsfull, öppen och nyfiken på nya idéer, insiktsfull, och 
grupporienterad. Den mest negativa egenskapen som framkom var att 
sjuksköterskorna brast i sin objektivitet (a.a). I denna studie kommer fokus läggas 
på hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter i ett sent palliativt skede. Det 
anses vara angeläget eftersom den palliativa vården i det sena skedet är komplex 
och väcker svåra känslor hos sjuksköterskor. Det är viktigt att belysa detta 
problem för att kunna stärka sjuksköterskors roll inom den palliativa vårdens sena 
skede.  
 
Palliativ vård 
Enligt WHO (2002) innebär palliativ vård en helhetsvård som syftar till att vårda 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter som kan träffas på i 
patientarbetet. Vården ska lindra smärta och andra symtom och syftar inte till att 
varken fördröja eller påskynda döden. Döendet ska ses som en normal process och 
vården ska hjälpa patienterna att leva så aktivt som möjligt fram till döden och på 
så sätt kunna ha en positiv inverkan på patientens sjukdomsförlopp. Den palliativa 
vården ska innefatta stöd till närstående för att de ska kunna hantera sin situation, 
både under sjukdomstiden och efter dödsfallet. För att kunna möta patientens och 
närståendes behov krävs ett teamarbete (a.a). Det är WHO’s definition som ligger 
till grund för de fyra hörnstenarna (SOU 2001:6) som innefattar god 
symtomkontroll, teamarbete, kommunikation till patienter, anhöriga och andra i 
vårdkedjan och stöd till anhöriga under sjukdomstiden och efter dödsfallet. 
Hörnstenarna har tagits fram för att kunna tillämpa en god vård i livets slutskede 
(a.a). Palliativ vård innefattar också undersökningar som bidrar till en större 
förståelse och till att bättre kunna ta hand om plågsamma symtom (WHO, 2002). 
Det inträffar förr eller senare en brytpunkt då botande behandling inte längre ger 
önskad effekt och då går den palliativa vården in ett sent skede. Botande 
behandling kan här användas synonymt med lindrande. Botande behandling kan 
syfta till att lindra svåra symtom, inte syfta till att bota. Exempel på det är att det 
används strålbehandling och cytostatika för att lindra cancersmärta utan att ha 
avseende att bota cancern (Socialstyrelsen, 2006). Det sena skedet är kort, det kan 
handla om dagar, veckor eller någon månad (SOU 2001:6). 

Att vårda patienter i ett sent palliativt skede är en svår uppgift (SOU 2001:6). Som 
sjuksköterska måste det finnas respekt för patientens vilja. Huvuduppgiften med 
palliativ vård blir att lindra, då bota inte är möjligt. Patienten får inte utsättas för 
onödigt lidande men får inte heller behandlas mot sin vilja (a.a). Palliativ vård 
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anses vara komplex, då aspekterna som WHO nämner ska tillgodoses. Aspekterna 
påverkar varandra i form av att om till exempel fysisk smärta inte kan lindras, kan 
det leda till psykiska åkommor som depression hos patienter som är i behov av 
palliativ vård i det sena skedet (Munday, Johnson & Griffiths, 2003). 

Cancersjukdomar har fram till nu stått i fokus för den palliativa vården (SOU, 
2001:6). Men enligt WHO (2011) ska de med en obotlig sjukdom ha rätt till 
palliativ vård. Socialstyrelsen (2011) har nationella riktlinjer för palliativ vård 
även vid andra sjukdomstillstånd än cancer, ex: kronisk obstruktiv lungsjukdom, 
hjärtsjukdomar, diabetes, demens och stroke (Socialstyrelsen, 2011).  

I en studie av Hansen, Goodell, DeHaven och Smith (2009) uttryckte 
sjuksköterskorna att det som var allra viktigast i vården av patienter i behov av 
palliativ vård var kommunikation mellan sjuksköterskor, läkare och familjer 
måste bli bättre. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna och deras familjer skulle 
få träffa den ansvariga läkaren oftare. Sjuksköterskorna upplevde även att det var 
nödvändigt med mer information och utbildning inom palliativ vård både för dem 
själva, läkare, patienter och deras familjer (a.a). Inom den palliativa vården bör 
sjuksköterskorna sträva efter att arbeta förebyggande så att symtom inte 
uppkommer (Freidrichsen & Petersson, 2005). Trots detta arbete kommer symtom 
att visa sig och påverka patienten. Det är därför viktigt att sjuksköterskorna är 
uppmärksamma på tidiga signaler på symtom hos patienten. För att vara 
tillräckligt uppmärksamma krävs det att sjuksköterskorna frågar både patienten 
och anhöriga ofta om symtom och även använder sig av olika 
bedömningsinstrument för att exempelvis mäta smärta. Symtomkontroll betyder 
inte att bara behandla fysiska symtom, utan även de sociala, psykiska och 
existentiella behoven (a.a).     

Vård i livets slutskede kan ges på flera platser än på sjukhuset (Eckerdal, 2005). 
Beck-Friis och Österberg (2005) beskriver att hospice och vård i hemmet kan vara 
möjligheter där en patient kan tillbringa sin sista tid i livet. Hospice är till för 
patienter i behov av palliativ vård i sent skede där den huvudsakliga uppgiften är 
att lindra smärta och andra symtom, men även att ge stöd till patient och anhöriga. 
Vårdteamet inom hospice består av sjuksköterska, läkare, präst, undersköterska, 
psykolog och kurator. Även fler yrkeskategorier kan ingå i teamet, vilket kan 
skilja sig åt beroende var i landet man befinner sig. Personalen är väl kompetenta 
inom området palliativ vård. Hemsjukvård är vård bedriven i hemmet med 
professionell hjälp (a.a).  

Sjuksköterskans roll 
Den palliativa vården kan vara komplex, det kan vara svårt att veta hur patienterna 
ska bemötas och vårdas (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Av den orsaken är 
det viktigt att sjuksköterskan ger vård utifrån en helhetssyn där patientens fysiska, 
psykiska, sociala och andliga aspekter uppmärksammas och att patienten 
respekteras och får behålla sin integritet (HSL 1982:763). Det är angeläget för en 
sjuksköterska att vara lyhörd för att kunna uppmärksamma patientens behov även 
om de inte uttrycker det (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans kommunikation 
med patienter och anhöriga ska ske på ett respektfullt och empatiskt sätt. För att 
skapa trygghet och få patienten delaktig i sin egen vård krävs också att rätt 
kunskap finns, att ha gott omdöme och att vara noggrann. Kommunikation ska 
även utföras respektfullt med andra i vårdkedjan. Stöd och vägledning ska ges till 
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alla inblandade parter och det är viktigt att vara noga med att information som ges 
också förstås. Sjuksköterskorna måste se till sina egna styrkor och svagheter för 
att kunna utveckla sitt eget professionella förhållningssätt. De bör medverka vid 
utbildning och kompetensutveckling för att öka kunskapen och hålla sig 
uppdaterad inom sin yrkesroll (Socialstyrelsen, 2005). I en studie av Johnston och 
Smith (2006) framkom sjuksköterskornas tankar om hur en sjuksköterska ska 
vara. En sjuksköterska ska ha förmågan att lyssna på patienten, inte bara vad 
patienten säger utan även förstå patientens känslor. För att kunna förstå patientens 
känslor krävs en empatisk förmåga. Sjuksköterskorna som deltog i studien 
uttryckte även att det var svårt att hantera situationen när smärtlindring inte 
uppfyller sitt syfte. De uttryckte även att ett effektivt samarbete team emellan 
gynnade patienten (a.a). 

Enligt Gunnars (2005) har sjuksköterskorna en ledande roll inom teamet. Hon ska 
se till att kommunikationen är så pass god att målet med vården är känd för alla 
inblandade. Det bör också finnas ett öppet klimat där det kan diskuteras känslor 
om döende, döden och sorg. Det är viktigt att den som arbetar med palliativ vård 
har ett eget förhållningssätt till döden och känner sig trygg med det för att kunna 
ge patienten en helhetsvård. Oavsett var patienten vårdas är ett vårdteam mycket 
betydelsefullt (a.a). I en studie av Phillips, Davidson, Jackson och Kristjanson 
(2008) framkom det att utbildning och mer erfarenhet inom palliativ vård ger 
sjuksköterskan mer positiva upplevelser av att vårda patienter i ett sent palliativt 
skede. Då kände de stärkta i sin roll att prata om döden med sina patienter och 
deras anhöriga. Mer kompetens inom området skulle göra det lättare att prata med 
patienten och anhöriga om att dö, vilket sjuksköterskor upplever är viktigt att 
göra. Sjuksköterskorna anser att möjligheten att samarbeta med ett palliativt team 
ger en bättre inställning till vården (a.a).  

Omvårdnadsteori 
Benner och Wrubels (1989) teori har en helhetssyn på människan, det är viktigt att 
se till det kroppsliga och själsliga för att kunna vårda hela människan. Teorin talar 
om speciella intressen och för en person är speciella intressen något eller någon 
som är av betydelse. Alltså kan sjuksköterskornas speciella intresse vara 
patienterna. En situation kan bli känslomässigt svår och skapa stress när det 
speciella intresset hotas, exempelvis kan en vårdsituation med en patient i ett sent 
palliativt skede skapa stress för sjuksköterskorna eftersom patienterna är deras 
speciella intressen. För att kunna ha en helhetssyn på människan krävs även en 
empatisk förmåga. Det är viktigt att kunna förstå hur patienten känner sig och 
upplever sin situation (a.a). En empatisk förmåga innebär att kunna förstå en 
annan persons känslor. Empati ska inte förväxlas med sympati (Holm, 2001). 
Balansen mellan subjektivitet och objektivitet är delar av grunden för empati som 
är viktigt för sjuksköterskor i den palliativa vården (Freidrichsen, 2005). Som ny 
sjuksköterska kan det vara svårt att se en skillnad på empati och sympati och finna 
sin roll vilket gör att hon kan uppleva vårdsituationen frustrerande (Harper, 1997).  

SYFTE 
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vården med patienter i ett sent 
palliativt skede. 
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METOD 
Metoden som valdes var en litteraturöversikt gjord på vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats. En litteraturöversikt görs för att finna en översikt av ett 
definierat område och genom att sammanställa redan publicerat forskningsresultat 
och har även som mål att skapa förutsättningar för eventuell fortsatt forskning 
inom området. Litteraturöversikten innebär att först skapa en helhetsbild av det 
valda området. Ett stort område som innehåller många studier är omöjligt att 
täcka, därför avgränsades området och en tydlig problemformulering bildades. Ett 
urval gjordes, vilket innebar att vissa studier inkluderades och andra exkluderades. 
Därefter granskades de valda studiernas kvalitet och analyserades, där relevant 
data för litteraturöversiktens syfte belystes (Friberg, 2006).  En vetenskaplig 
artikel är skriven av en eller flera forskare som systematiskt och kritiskt reflekterat 
över data och har förhållit sig och tagit ställning till den (Malterud, 2009). Enligt 
Friberg (2006) räknas en artikel som vetenskaplig om den redovisar ny kunskap, 
att den är möjlig att granska och följer ett givet format; bakgrund, syfte, material 
och metod, resultat, diskussion och referenser. Det ska ha gjorts en bedömning av 
den vetenskapliga artikeln, det innebär att den vetenskapliga tidskriften tar 
ställning till ifall ämnet och utformningen är passande för tidskriften. Därefter 
bedöms texten av två eller tre framstående forskare inom ämnet och de ger även 
förslag på eventuella ändringar som krävs för att texten ska bli publicerad. Texten 
ska publiceras på engelska, detta eftersom engelska är vetenskapens officiella 
språk (a.a). Vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats valdes till denna 
litteraturöversikt för att forskning med kvalitativ ansats framhåller förståelsen av 
människors subjektiva upplevelser (Forsberg & Wengström, 2008). I denna 
litteraturöversikt stod sjuksköterskors upplevelser i fokus. 

Datainsamling 
Sökningar av artiklar har gjorts i databaserna CINAHL, MEDLINE, PubMed och 
PsycINFO. CINAHL är inriktad på omvårdnadsvetenskaplig data. MEDLINE och 
PubMed är inriktad på bland annat data inom medicin, omvårdnad och hälso- och 
sjukvården. Material från olika tidskriftsförlag är inkluderade i PubMed och 
därför kan artiklar publiceras där innan de publiceras i MEDLINE. I PsycINFO 
finns data som innehåller psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad 
(Willman, Stoltz & Bathesvani, 2006; Forsberg & Wengström, 2008). För att 
erhålla en mer omfattande mängd data valdes det att söka i alla fyra databaserna. 
Det användes peer-reviewed i sökningarna i databaserna som är ett verktyg för att 
få fram artiklar som enbart är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 
granskade enligt kriterier för att få publiceras i sådan tidskrift (Friberg, 2006). 
Flera erhållna artiklar var publicerade i Journal of Palliative Nursing och Journal 
of Clinical Nursing. Därför har manuella sökningar gjorts i dessa tidskrifter via 
BTH’s bibliotek och via fritext i CINAHL (bilaga 1). 

Sökord som användes var palliative care, nurse attitudes, terminally ill, attitude to 
death, nurse, end-of-life care och nurses perceptions. Sökorden översattes från 
svenska till engelska med hjälp av svensk MeSH och användes sedan till att söka i 
CINAHL-headings. Olika kombinationer har använts med den booleska 
söktermen AND, som mest har tre sökord kombinerats. I PubMed hittades inga 
nya artiklar utan bara det som redan erhållits i urval ett från CINAHL och 
MEDLINE (Bilaga 1). I PsycINFO fanns det, precis som i PubMed, bara 
dubbletter. Dubbletterna redovisas inte i någon bilaga.  
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Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, ha kvalitativ ansats och vara 
inriktade på sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i ett sent palliativt 
skede. Olika vårdformer som sjukhusvård, hospice och primärvård, patienter över 
18 år, av oberoende kön och skrivna på engelska har inkluderats.   

Urval 
Inledningsvis lästes titlar på artiklar igenom som framkommit efter olika 
kombinationer av sökord under databassökningarna. De titlar vars abstrakt som 
valdes att läsas ansågs matcha syftet och det erhölls 34 artiklar som utgör urval 
ett. De 34 artiklarna lästes igenom och då exkluderades 18 artiklar eftersom elva 
artiklar var av kvantitativ ansats och de resterande sju inte stämde överrens med 
syftet. Efter djupare genomläsning och kvalitetsgranskning enligt Willman et al.’s 
(2006) protokoll för artiklar med kvalitativ ansats (bilaga 2) exkluderades 
ytterligare sex artiklar, då de var av låg kvalitet eller av låg-medel kvalitet. Tio 
stycken artiklar återstod som utgör urval två. Protokollet för kvalitetsgranskning 
modifierades genom att ta bort frågorna: ”råder datamättnad?”, ”råder 
analysmättnad?” och ”genereras teori?”, då det ansågs vara svårt att bedöma på de 
kvalitativa artiklar som granskats. De frågor som var inriktade på patienter byttes 
ut så att de blev inriktade på sjuksköterskor eftersom de var sjuksköterskors 
upplevelser som stod i centrum. Varje fråga på granskningsprotokollet var värt en 
poäng om den svarade positivt för artikeln som granskades. Maxpoängen var då 
totalt 14 poäng. Om artiklarna hade under 69 procent (under nio och en halv 
poäng) ansågs de vara av låg kvalitet, mellan 70 och 79 procent (tio till elva 
poäng) medel kvalitet och mellan 80-100 procent (12-14 poäng) räknades vara av 
hög kvalitet (Willman et al. 2006). När frågor på protokollet, exempelvis ”råder 
etiskt resonemang?”, var beskrivna men inte så tydligt som var önskvärt 
tilldelades den frågan en halv poäng. Detta gjorde att vissa artiklar hamnade 
mellan medel och hög kvalitet och har då benämnts vara av medelhög kvalitet. 
Urval två bestod av tio artiklar som var av medel eller högre kvalitet och 
matchade syftet. Av dessa tio artiklar var deltagarna i fyra artiklar blandat med 
kvinnor och män, i fyra artiklar var könet på deltagarna inte angivet och i 
resterande två artiklar deltog endast kvinnor (bilaga 3). Artikeln som är gjord av 
Clarke och Ross (2006) handlar om fler yrkesgrupper än sjuksköterskor inom 
vården. Men i artikelns resultat var det tydligt vad som var sjuksköterskornas 
upplevelser och det var dem som använts till föreliggande litteraturöversikts 
resultat.      

Analys 
De tio artiklar som återstod efter urvalet delades lika mellan författarna för att 
läsas och analyseras djupare på varsitt håll. Detta gjordes för att inte påverka 
varandra och få en objektiv analys. Efter detta var gjort satte sig författarna sig 
tillsammans för gå igenom analysen och diskutera de meningsbärande enheter och 
även plocka ut dem som ansågs matcha syftet bäst.  En manifest innehållsanalys 
gjordes efter Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. En manifest 
innehållsanalys innebär att inte tolka data utan att ta vara på det data som uttrycks 
(Friberg, 2006). Resultatet i artiklarna lästes noggrant igenom för att få en 
helhetsbild av innehållet. Meningsbärande enheter som innehöll relevant data som 
hade bäring mot syftet markerades, även text runt omkring de meningsbärande 
enheterna togs med för att sammanhanget lättare skulle förstås. De markerade 
enheterna sattes in i en tabell (bilaga 4). Det gjordes en översättning från engelska 
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till svenska av de meningsbärande enheterna, sedan kondenserades och kodades 
enheterna som kvarstod och delades in i kategorier och subkategorier för att få en 
snabb överblick av vad det innehöll. Kategorierna och subkategorierna gjordes 
tillsammans för att inte få fram ett för stort antal.  Kondensering av 
meningsbärande enheter innebar att korta ned data så mycket som möjligt utan att 
tappa innebörden. Kategorierna återspeglar det manifesta innehållet (Graneheim 
& Lundman, 2004). Det valdes att lägga till en översättning till svenska direkt 
från de engelska meningsbärande enheterna för att minska risken för missförstånd. 

RESULTAT 
Analysarbetet gav tre kategorier. Den första var sjuksköterskors upplevda känslor 
med subkategorierna: negativa och positiva. Den andra var sjuksköterskors 
kommunikation och relation med subkategorierna: till patient och anhöriga och 
till kollegor. Den sista kategorin var sjuksköterskors upplevda brister med 
subkategorierna: tid och kunskap. Resultatet kommer att redovisas endast utifrån 
de tre huvudkategorierna.  

Sjuksköterskors upplevda känslor 
När sjuksköterskorna blev ifrågasatta upplevde de att deras autonomi hotades, 
vilket gjorde att deras upplevelser av stress, meningslöshet, frustration, skuld, 
hjälplöshet och maktlöshet tilltog (Clarke & Ross, 2006; Searle & McInerney, 
2008). Dessa känslor tycktes vara svåra att hantera men samtidigt var det viktigt 
att bearbeta dem för att kunna ge en fortsatt god vård. Då vårdandet av döende 
patienter var en känslomässigt svår uppgift väcktes osäkerhet gällande sekretess, 
att inte ha tillräcklig kunskap inom palliativ vård eller om patientens diagnos. Det 
upplevdes även en maktlöshet när läkarens beslut inte gick att påverka, vilket 
bidrog till andra känslor så som skuld, hjälplöshet och ensamhet. Samma känslor 
blev också påtagliga av sjuksköterskorna när de inte kunde göra en positiv 
förändring eller hitta lösningar på problem som uppkommit för patienten 
(Barbero, Hidalgo & Camps, 2010; Taylor, Glass, McFarlane & Stirling, 1997).  
 
Hjälplöshet var en återkommande känsla som upplevdes när sjuksköterskorna såg 
på patienten att slutet var nära (Searle & McInerney, 2008). Ifall det inträffade 
dödfallet kom mer plötsligt än vad som var förväntat kunde det upplevas som mer 
tungt eftersom relationen till patienten blev avslutad tidigare än vad som väntades. 
Sjuksköterskor ansåg att banden till patienten inom palliativ vård var så hårt 
knutna att det kunde vara svårt att släppa taget när patienten avlidit. Detta bidrog 
också till att många sjuksköterskor hade svårt att lämna jobbet på avdelningen 
utan de tog med sig jobbet hem. Intensiv kontakt med döende patienter och flera 
dödsfall på kort tid ledde till att sjuksköterskorna på icke palliativa avdelningar 
kände sig stressade och även väldigt trötta (Wallerstedt & Andershed, 2007).  
 

Sjuksköterskorna upplevde vården av döende patienter som positiv eftersom de 
var öppna med sina känslor inför sina kollegor och vågade prata om det som 
upplevdes svårt. Om de även pratade om döden med sina patienter förbättrades 
upplevelserna av vården ytterligare (Barbero, et al., 2010). Den dagliga vården av 
döende patienter gav sjuksköterskorna ovärderlig kunskap och erfarenhet, både på 
det personliga planet i form av större medvetenhet om livet men också att ta med 
sig i vidare arbete med patienter i behov av palliativ vård. Att träffa patienter, i 



7 
 

behov av palliativ vård i ett sent skede dagligen, upplevdes bidra till ständig 
utveckling av kunskap och mognad som ökade tryggheten i sjuksköterskerollen. 
Detta i sin tur kunde leda till att de kände sig starka och vågade ta sig an nya 
utmaningar (Bergdahl, Wikström & Andershed, 2007; Wallerstedt & Andershed, 
2007). Många sjuksköterskor var positivt inställda till palliativ vård och hade höga 
ambitioner och mål för patienten och dess anhöriga. Det största målet var att 
patienten skulle må så bra som möjligt och kunna få den bästa vården (Wallerstedt 
& Andershed, 2007). Hade sjuksköterskorna även en inre trygghet, var lyhörda 
och hade en empatisk förmåga upplevdes den palliativa vården mer positiv 
(Bergdahl et al., 2007; Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004; Wotton, Borbasi 
& Redden, 2005).  

”I don’t think I’ve ever enjoyed work as much as with my (palliative) patients. The atmosphere 
that’s created in this work is so generous. It allows for so much. It allows such emotional swings 

and so… It’s great! And it’s still great!” 
(Wallerstedt & Andershed, 2007 s. 37) 

 
Sjuksköterskors kommunikation och relation 
Sjuksköterskorna upplevde kommunikationen som väldigt viktig för ett bra 
vårdande. Ju tidigare i vårdrelationen det talades om svåra företeelser desto bättre 
blev upplevelserna för sjuksköterskorna (Taylor et al., 1997; Wotton et al., 2005). 
En anledning till att sjuksköterskorna upplevde kommunikationen som viktig var 
för att de vårdar patienter i väldigt utsatta situationer (Barbero et al., 2010; Trovo 
de Araujo & Paes da Silva, 2004).  Däremot upplevde inte sjuksköterskorna sig ha 
den rätta kunskapen inom kommunikationsteknik (Trovo de Araujo & Paes de 
Silva, 2004). Även om kommunikationen med sina patienter upplevdes viktigt var 
det inte alltid så lätt på grund av olika skäl. Det kunde bero på att patienten inte 
var i ett helt vaket tillstånd eftersom de smärtlindrats eller sederats. En 
sjuksköterska uttryckte att hon hade svårt att veta hur hon skulle kommunicera 
med ord med patienten när hon/han inte var vaken. Därför använde hon sig av 
beröring istället. Hon upplevde att beröring lugnade patienten och därför höll hon 
dem i handen (Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004). 

”It seems that the touch is quite important, yes. I perceive that the touch reassures the person. 
Therefore, I hold the hand” 

(Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004 s. 148) 

För att kunna ge en god vård, upplevde sjuksköterskorna att de behövde en inre 
vilja att göra gott för patienten. En bra relation till sin patient underlättade 
vårdandet och en bra relation skapades genom att anpassa vården efter patientens 
behov (Bergdahl et al., 2007). Kontinuitet upplevdes av sjuksköterskorna vara en 
viktig del i det vårdande arbetet. Det ansågs bli en bättre relation till patienten om 
samma sjuksköterska vårdade samma patient under flera dagars tid. Utvecklingen 
av bra relationer till patienterna upplevdes som nödvändig för att kunna lyfta 
svåra frågor kring deras tillstånd (Wotton et al., 2005) och för att kunna tillämpa 
en, enligt sjuksköterskorna, god vård (Taylor et al., 1997). Orsaker som kunde 
försvåra relationen till patienten var att hon/han helt enkelt nekade hjälp. Att inte 
kunna få patienten att acceptera hjälp gjorde sjuksköterskans jobb mindre 
tillfredställande för henne. Därför ses det som viktigt att vinna patientens 
förtroende (Taylor et al., 1997; Trovo de Araujo & Paes da Silva, 2004) och det 
kan göras genom att vara ärlig och därmed visa respekt för patienten (Pavlish & 
Ceronsky, 2009).   
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”Since I care about them, I try to be honest. When questions arise, I don’t dodge the bullet. But I 
also do it in a kind way and ask them, ‘Where do you think you are? What are your beliefs on 

dying? What about afterlife?’ and help them define what it is and adress their fears too” 
(Pavlish & Ceronsky, 2009 s. 406) 

Sjuksköterskorna upplevde att inom den palliativa vården var det viktigt att de 
anhöriga togs väl om hand och hjälptes genom sin sorg. Sjuksköterskor upplevde 
att de hade ett ansvar i att kommunicera med familjen och få dem delaktig i deras 
anhörigas vård. Kommunikationen och relationen till de anhöriga kändes väsentlig 
för att kunna ge en god helhetsvård och därmed underlätta den palliativa vården i 
ett sent skede av patienterna (Searle & McInerney, 2008; Wallerstedt & 
Andershed, 2007). 

Sjuksköterskorna kände sig ofta trygga med att ge palliativ vård, däremot 
önskades en bättre kommunikation med ett palliativt team då det ansågs vara 
nödvändigt för att tillämpa bästa vården för patienterna. Sjuksköterskorna 
upplevde sig ha en ledande roll i teamet och kunde därför känna att tid som de 
hellre la på patienten gick åt till att hålla samman teamet. Teamet ansågs vara 
viktigt utifrån en annan aspekt, vilken var stöd (Wotton et al., 2005). Att känna 
stöd från kollegor var viktigt för att inte känna sig ensamma i vården av 
patienterna (Cohen, O’Connor & Blackmore 2002; Taylor et al., 1997; Wotton et 
al., 2005). En öppen kommunikation skapade bättre samarbete inom teamet, vilket 
upplevdes av sjuksköterskorna vara viktigt för att förbättra vården (Pavlish & 
Ceronsky, 2009). Det ansågs av sjuksköterskorna själva att de kunde jobba 
självständigt men de värderade sitt team högt. Ifall de arbetade i ett team kände de 
inte att det stora ansvaret som palliativ vård i ett sent skede innebar var lika 
överväldigande, då de kunde hjälpa varandra och utbyta erfarenheter. 
Sjuksköterskorna upplevde att deras chefer hade ett litet engagemang och lite 
förståelse för sjuksköterskornas fysiska och psykiska hälsa. Därför upplevdes det 
att en bättre relation till deras chefer var nödvändig (Wallerstedt & Andershed, 
2007).  
 
Sjuksköterskors upplevda brister 
Sjuksköterskorna upplevde att om det sattes upp mål i vården av patienten så var 
det en fördel (Pavlish & Ceronsky, 2009) men däremot kunde sjuksköterskorna 
känna att det var onödigt att göra en dagsplanering för patienterna eftersom den 
ofta sprack på grund av oförutsedda händelser (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
Det fanns inte alltid tid till att lyssna och prata med patienterna (Clarke & Ross, 
2006) eftersom vården ofta var krävande under begränsade tidsperioder. Under 
dessa perioder sågs patienterna mer som en rutin och därav gavs inte lika mycket 
tid att lyssna på dem (Wallerstedt & Andershed, 2007). Ifall sjuksköterskorna då 
vårdade flera patienter i behov av palliativ vård i ett sent skede samtidigt fanns 
ännu mindre tid till att sätta sig ner och lyssna på patienterna. Tidsbristen som 
uppstod på kvällar och nätter då det var färre sjuksköterskor i tjänst kunde bidra 
till att sjuksköterskorna kände sig stressade. Stress framkom även när 
sjuksköterskorna både vårdade patienter i behov av palliativ vård och patienter 
med kurativ vård, eftersom de visste att vissa av patienterna blev lidande på grund 
av tidsbristen (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
 

”On a hectic day with a lot of patients in and out, then it’s the cancer patients and the palliative 
patients that have to give way. Unfortunately, that’s how it is”  

(Wallerstedt & Andershed, 2007 s.37) 
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En helhetskunskap i palliativ vård, innehållande praktiskt och teoretisk kunskap 
och kunskap erhållen från tidigare erfarenheter, upplevdes vara viktig för att 
kunna ge en bra vård (Bergdahl et al., 2007; Wotton et al., 2005). Mer utbildning i 
smärt – och symtomkontroll upplevdes som nödvändig för sjuksköterskor som 
arbetade utanför palliativa enheter då de ansåg sig ha brister i den sortens kunskap 
såsom läkemedelseffekter, speciellt morfinets verkan och detta upplevdes främst 
av oerfarna sjuksköterskor (Wotton et al., 2005). Sjuksköterskor med mer 
erfarenhet kunskaper inom palliativ vård hade bättre upplevelser av den. Därför 
ansågs det viktigt att mer erfarna kollegor delade med sig av sin kunskap (Clarke 
& Ross, 2006; Cohen et al., 2002). Att vårda patienter i ett sent palliativt skede 
krävde ett stort engagemang, vilket både kunde leda till negativa och positiva 
upplevelser för sjuksköterskor i vården av dessa patienter. Att vara fokuserad på 
patienten och dess unika behov framhävdes som viktigt, precis som kunskap och 
medvetenhet om den palliativa vården. Palliativ vård var inte den sortens vård 
som gavs på intuition, utan den krävde god kunskap och medvetenhet (Wallerstedt 
& Andershed, 2007). 

DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vården med 
patienter i ett sent palliativt skede. Den valda metoden ansågs ha givit tillräckligt 
med data för att kunna skriva ett trovärdigt resultat. En annan metod som kunnat 
användas är en empirisk studie baserad på intervjuer just för att få fram 
sjuksköterskors upplevelser. En litteraturöversikt går ut på att analysera redan 
analyserat data från empiriska studier (Friberg, 2006). Författarna ska ha neutral 
syn vid analysarbetet även om det egna synsättet kan påverka det (a.a). Detta kan 
medföra en risk att en viss feltolkning förekommer. Risken att feltolka borde inte 
vara lika stor när en manifest innehållsanalys görs eftersom författarna endast ska 
hålla sig till det manifesta och inte göra egna tolkningar.  

Urvalet av artiklar har varit stort och om sökorden hade preciserats mer hade 
urvalet kunnat se annorlunda ut. Nurs* som sökord hade kunnat användas för att 
få en större bredd på sökningarna då det innefattar både nurse, nurses, nursing och 
så vidare. Att det finns möjlighet att göra på detta vis har inte funnits vid 
författarnas kännedom förrän efter sökningarna var gjorda. Den booleska termen 
AND används för att hitta data som innehåller alla sökord som använts för att få 
en smalare och mer specifik sökning än om exempelvis den booleska söktermen 
OR använts (Forsberg & Wengström, 2008). AND valdes för att sökorden var för 
sig skulle inte givit data som var relevant för syftet. Exempelvis om palliative 
care kombineras med nurses perceptions med den booleska termen OR ger det 
båda sökorden var för sig och tillsammans. Det fanns ingen användning för 
palliative care och nurses perceptions var för sig. Ordet upplevelser finns inte i 
svenska MeSH, därför användes sökordet perceptions. Sökordet experiences 
uteslöts då det inte givit resultat vid tidigare sökningar. Eftersom det inte fanns 
någon MeSH-term för upplevelser, valdes det att söka med en egen översättning. 
Detta kan ha haft en påverkan på resultatet med tanke på ordet som valdes istället 
kanske inte är vad en engelskspråkig hade valt för at få fram data om upplevelser. 
Som komplement till perceptions användes även attitude to death med 
förhoppning att finna data som hade som syfte att belysa sjuksköterskors 
upplevelser av döden och döendet. Sökningarna började göras i CINAHL och 
därefter MEDLINE, PubMed och PsychInfo. Detta kan ha bidragit till att det 
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enbart fanns dubbletter i PubMed och PsychInfo eftersom flertalet artiklar redan 
funnits i CINAHL. De två artiklar som funnits i urval ett i MEDLINE användes 
inte i urval två, men det valdes ändå att redovisas i bilagan. Även fler 
fritextsökningar hade kunnat göras för att få sökningarna mer precisa. Den äldsta 
artikeln som ingår i litteraturöversikten är från 1997 av Taylor et al. Detta tycktes 
först vara gammalt, men efter genomläsning av alla artiklarna framkom det att den 
äldre artikeln faktiskt är relevant. Samtidigt var artikeln också intressant utifrån 
jämförelseaspekt mot de nyare artiklarna. Det visade sig att upplevelser från 
studien 1997 är slående lika upplevelserna från senare forskning. 

Att använda ett protokoll för kvalitetsgranskning av artiklar med kvalitativ ansats 
var till stor hjälp för att bedöma kvaliteten. Modifieringen av protokollet kan ha 
påverkat resultatets validitet. Om inte en modifiering hade gjorts av protokollet 
för kvalitetsgranskningen är det inte säkert att artiklarna hade fått lika höga poäng 
och på så sätt inte hållit samma kvalitet som nu. Däremot är poängsättning ett bra 
sätt att bedöma kvaliteten. Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys 
valdes eftersom den är lätt att förstå och följa. I innehållsanalysen valdes det till 
en direkt översättning av de meningsbärande enheterna för att undvika eventuella 
missförstånd. Även om översättningarna är noggrant gjorda kan inte förekomsten 
av missförstånd helt uteslutas och detta kan ha påverkat resultatet. Under 
analysarbetet framkom det svårigheter med att sätta kategorier på de 
meningsbärande enheterna. Det blev först för många kategorier och när de skulle 
reduceras var det svårt att urskilja likheter och olikheter mellan dem.  

I studien inkluderas alla patienter i ett sent palliativt skede oberoende 
grundsjukdom. Därför borde det ingå i inklusionskriterierna för att vara mer 
tydliga i vad studien innefattar. Resultatet hade förmodligen inte sett annorlunda 
ut ifall vissa sjukdomar valts bort. Symtom i ett sent palliativt skede är desamma 
oavsett sjukdom (SOU 2001:6). Manliga sjuksköterskor är underrepresenterade i 
de studierna som ligger till grund för den här litteraturöversikten. I studiernas 
resultat framgår det inte om det är någon skillnad på kvinnor och mäns 
upplevelser av att vårda patienter i ett sent palliativt skede. Om det har påverkat 
resultatet i föreliggande litteraturöversikt är svårt att säga, även om det inte tros 
har gjort det.  

Resultatdiskussion 
Resultatet visar att många sjuksköterskor upplever en hel del svåra känslor i 
samband med vården av patienter i ett sent palliativt skede. Det talas även om att 
banden som knyts mellan sjuksköterska och patient är så starka att det kan vara 
svårt att släppa taget när patienten avlider. Detta kan inte tyckas konstigt eftersom 
sjuksköterskan skapar en relation till patienten och då är det självklart att känslor 
väcks när dödsfallet inträffar. Inom palliativ vård finns också bara en utväg för 
patienten vilket säkert också kan bidra till negativa känslor. Att negativa känslor 
väcks i samband med den här typen av vård kan kopplas samman med Benner och 
Wrubels (1989) teori som beskriver att ett speciellt intresse är något/någon av 
betydelse för en annan människa. När det speciella intresset hotas, i det här fallet 
patienter, bidrar det till negativa känslor för sjuksköterskor. Att sjuksköterskorna 
upplever negativa känslor i samband med den palliativa vårdens sena skede kan 
vara en bieffekt av bristande objektivitet och att de känner sympati för patienten 
istället för empati. Harper (1997) tar upp sympati och empati och menar att känna 
sympati för patienten kan bidra till en frustrerad vårdsituation. Detta kan styrkas 
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ytterligare med Johnston och Smith (2005) studie där sjuksköterskor uttryckligen 
anser att den empatiska förmågan är viktig att ha för att arbetet ska bli mer 
tillfredställande.   

Det finns en del positiva aspekter värda att diskutera. Att kunna göra gott för 
patienten och tillfredställa dennes behov är delar som bidrar till att 
sjuksköterskorna känner sig nöjda över det arbete de utför och känna att de gör 
positiv skillnad för patienterna. Det beskrivs även i föreliggande resultat att 
sjuksköterskorna får en stor personlig utveckling och mognad genom att arbeta 
med palliativ vård i ett sent skede. Resultatet visar att om det pratas om döden och 
det som upplevs svårt med patienter och kollegor bidrar till mer positiva 
upplevelser av vården. Det kan styrkas med Iranmanesh, Häggström, Axelsson 
och Sävenstedts (2009) studie där sjuksköterskorna beskriver samma upplevelser, 
att vården med döende patienter ger dem en inre styrka och självförtroende som är 
användbart i vidare arbete med den här typen av patienter. Att kunna se den 
palliativa vården som givande och tillfredställande kan också kopplas till Benner 
och Wrubels (1989) teori då det speciella intresset även kan diskuteras ur en 
annan synvinkel, likväl som negativa känslor uppkommer när det hotas kan 
positiva upplevelser komma när det speciella intresset vårdas.  

Resultatet visar att sjuksköterskorna upplever att kommunikationen i den 
palliativa vårdens sena skede som viktig för att kunna ge en god vård och även för 
att patienterna är i utsatta situationer. Samtidigt upplever sjuksköterskorna att de 
inte har rätt kunskap i kommunikationsteknik. Kommunikationen bidrog också till 
en bättre relation. En bättre kommunikation önskades också till ett palliativt team 
och kommunikationen och relationen till kollegorna upplevdes som en viktig del i 
arbetet. Däremot finns även en nackdel med teamarbete angående att det känns 
tidskrävande att hålla ihop teamet. Sjuksköterskorna vill ändå ha ett team att 
arbeta i, alltså är de positiva upplevelserna av teamet viktiga för dem. Teamet bör 
ses som en självklarhet inom den palliativa vårdens sena skede eftersom resultatet 
visar på många svåra känslor som upplevs i samband med den här typen av vård. 
Det är bra att ha kollegor att anförtro sig åt och även ta hjälp av. Detta kan 
kopplas till en av de fyra hörnstenarna som belyser vikten av kommunikationen 
till alla inblandade parter. Dessa hörnstenar är framtagna för att förbättra den 
palliativa vården (SOU 2001:6). Då kan det tyckas vara något anmärkningsvärt att 
sjuksköterskorna upplever sig ha bristande kunskap i hur kommunikationen ska 
föras med patient och anhöriga. Både Hansen et al. (2009) och Phillips et al. 
(2008) beskriver vikten av kommunikation och menar att mer kompetens inom 
kommunikation i palliativ vård är viktig. Det här visar på att kommunikationen 
bör tas mer på allvar då den är viktig för sjuksköterskornas upplevelser angående 
patienter i ett sent palliativt skede (Hansen et al., 2009; Phillips et al., 2008). Om 
sjuksköterskorna skulle få möjlighet till en bra utbildning i kommunikationsteknik 
är det möjligtvis tänkbart att de känner sig stärkta och trygga i sin yrkesroll och på 
så sätt upplever vården bättre. Phillips et al. (2008) menar att mer kompetens 
inom området underlättar kommunikationen med patienter i ett sent palliativt 
skede. Detta ger sjuksköterskor mer positiva upplevelser av vården och de känner 
sig stärkta i sin roll och inger en trygghet till patienter, vilket bidrar till att kunna 
skapa en förtroendefull och bra relation (a.a). En av de fyra hörnstenarna 
innefattar också teamarbete, att arbeta i ett team är viktigt då de kan ha nytta av 
varandra och därmed få stöd av kollegor (SOU 2001:6). Georges, Grypdonck och 
Dierckx De Casterle (2002) menar på samma sätt att ett team är nödvändigt i den 
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palliativa vården för att kunna ge en god helhetsvård och för att orka med den 
påfrestning som kan uppkomma.  

Det framgår tydligt i föreliggande resultat att tidsbristen är ett problem eftersom 
det skapar onödig stress för sjuksköterskorna. Tidsbristen som sjuksköterskorna 
upplever är nog svår att komma ifrån, då arbete med människor kan vara 
oförutsägbart och oplanerade företeelser kan uppkomma. Graham, Andrewes och 
Clark (2005) säger också att arbetet i den palliativa vårdens sena skedet är 
oförutsägbart och att även yttre aspekter som tidsbrist är en orsak till stress (a.a). 
Sjuksköterskorna i Smith och Porocks (2009) studie upplevde också stress på 
grund av tidsbristen. Eftersom relationen till den döende patienten, som upplevs 
vara viktig, blir lidande på grund av den (a.a).  

I föreliggande resultat tas det upp att oerfarna sjuksköterskor ansågs sig ha brister 
i kunskap om smärtlindring och läkemedelseffekt. Trots detta är det viktigt som 
sjuksköterska att i ett tidigt skede uppmärksamma olika symtom. Som oerfaren 
sjuksköterska är det nog inte ovanligt att uppleva de här bristerna, då de inte har 
fått den erfarenheten ännu. Praktisk kunskap kommer att komma med de 
yrkesverksamma åren, däremot har sjuksköterskan ett ansvar vad gäller teoretisk 
kunskap. Precis som sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 
2005) belyser så ska sjuksköterskorna medverka vid utbildning och 
kompetensutveckling för att öka sina kunskaper. McClement, Care och Dean 
(2005) visar med sin studie att utbildning spelar roll för sjuksköterskors 
upplevelser, att mer kunskap visar sig göra sjuksköterskors upplevelser mer 
positiva eftersom de känner sig tryggare i sin roll. 

SLUTSATS 
Sjuksköterskors upplevelser av den palliativa vårdens sena skede visade sig 
påverkas av olika aspekter, där kommunikationssvårigheter var det som togs upp 
av flest sjuksköterskor. Mer utbildning i kommunikationsteknik hade kunnat 
hjälpa sjuksköterskor att bli mer trygga när det gäller kommunikationen och på så 
sätt utveckla vården till det bättre. Det hade också varit bra att utforma ett 
hjälpmedel att använda sig av vid kommunikationen med patienter men likväl ett 
hjälpmedel att använda sig vid kommunikation med övriga inblandade parter.  

Svåra känslor upplevdes även av sjuksköterskor inom den palliativa vårdens sena 
skede utan att några yttre aspekter påverkade. Detta visar att den här typen av vård 
är svår och att det borde finnas möjlighet för sjuksköterskor att få prata om sina 
känslor och få hjälp att bearbeta dem.  

Det är angeläget att vidare forskning om sjuksköterskors upplevelser inom den 
palliativa vårdens sena skede bedrivs för att kunna öka kunskapen och på så sätt 
kunna förbättra vården.  
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        BILAGA 1 

Databassökning 
 
Databas: 
CINAHL 

Sökord Antal träffar Urval ett Urval två 

 S1 Palliative care 15390 - - 
S2 Nurses perceptions 1751 - - 
S3 Nurse 119824 - - 
S4 Attitude to death 4126 - - 
S5 Terminally ill 6805 - - 
S6 S1 AND S2 31 4 2 
S7 S1 AND S2 AND S5 4 - - 
S8 S1 AND S3 AND S4 34 5 2 
S9 Nurse attitudes 4663 - - 
S10 S1 AND S9 123 9 2 
S11 S2 AND S10 19 1 - 
S12 S3 AND S5 324 - - 
S13 S2 AND S12 7 - - 
S14 S1 AND S12 84 9 - 
S15 End-of-life care 3339 - - 
S16 S9 AND S15 54 - - 
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Databas: Medline Sökord Antal träffar Urval ett Urval två 
S1 Palliative care 37586 - - 
S2 Nurses perceptions 1443 - - 
S3 Nurse 117807 - - 
S4 Attitude to death 11941 - - 
S5 Terminally ill 7456 - - 
S6 Nurse attitudes 161 - - 
S7 S1 AND S2 32 - - 
S8 S5 AND S6 3 - - 
S9 S1 AND S3 AND S4 62 2 - 
S10 S2 AND S5 5 - - 
S11 S3 AND S4 AND S5 34 - - 

Manuell sökning 
 
Tidskrift År, volym, nummer Urval ett Urval två 

Journal of Palliative Nursing 1997, Vol 3, No 5 1 1 

Journal of Clinical Nursing 2007, Vol 16, No 4 1 1 

Fritextsökning 
 
Databas Fritext Urval ett Urval två 

CINAHL ”Caring for dying patients” 1 1 

CINAHL ”The last 72 hours in life” 1 1 
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        BILAGA 2 

Modifierat granskningsprotokoll efter Willman, Stoltz och Bathesvanis (2006) mall 
Beskrivning av studien    
 JA NEJ VET EJ 
Tydlig avgränsning/problemformulering? (1p) __ __ __ 
Sjuksköterskekarakteristiska (max 3p) Antal:__ Ålder:__ Man/Kvinna:__ 
  

JA 
 
NEJ 

 
VET EJ 

Är kontexten presenterad? (1p) __ __ __ 
Etiskt resonemang? (1p) __ __ __ 
    
Urval    

- relevant? (1p) __ __ __ 
- strategiskt? (1p) __ __ __ 

    
Metod för    

- urval tydligt beskrivet? (1p) __ __ __ 
- datainsamling tydligt beskriven? (1p) __ __ __ 
- analys tydlig beskriven? (1p) __ __ __ 

    
Giltighet    

- är resultatet logiskt, begripligt? (1p) __ __ __ 
    
Kommunicerbarhet    

- redovisas resultatet klart och tydligt? (1p) __ __ __ 
- redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? (1p)  

__ 
 
__ 

 
__ 

Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 
Är beskivning/analys adekvat? 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
Hög – Medel – Låg  
Kommentarer: 
Granskare (sign) 
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                      BILAGA 3 

Artikelöversikt 
    
Författare/land Titel Tidskrift/

Artikel 
Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Barbero, E., Hidalgo, 
C. & Camps, C.  

 
Spanien 
 

Spanish 
nephrology 
nurses’ views and 
attitudes towards 
caring for dying. 

Journal of 
Renal Care 
(2010) 

Undersöka spanska 
sjuksköterskors åsikter om 
palliativ vård. 

Kvalitativ studie 
baserad på 202 
stycken enkäter 
varav 179 
kvinnliga och 23 
manliga 
sjuksköterskor 
deltog. 

Sjuksköterskor får en mer positiv 
upplevelse av palliativ vård om de uttrycker 
känslor, får utbildning och mer erfarenhet 
inom ämnet. 

Hög kvalitet 

Bergdahl, E., 
Wikström, B-M & 
Andershed, B. 
 

Sverige 

Esthetic abilities: 
a way to describe 
abilities of expert 
nurses in 
palliative home 
care 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
(2007) 

Syftet är att fokusera på de 
färdigheter som behövs för att 
skapa den vårdande relationen i 
palliativ vård i hemmet och att 
hitta sätt att beskriva dessa 
förmågor och färdigheter från 
estetiska perspektiv 

Kvalitativ studie 
baserad på åtta 
intervjuer med 
kvinnliga 
sjuksköterskor. 

Det var främst tre saker sjuksköterskorna 
tyckte var av stor vikt. Det var klarsynthet, 
att vara öppen och förstående. Kunskap 
teoretisk, praktiskt och från erfarenhet. Och 
att de vill göra gott. 

Hög kvalitet 

Clarke, A. &  
Ross, H.  
 
England 

Influences on 
nurses’ 
communications 
with older people 
at the end of life: 
perceptions and 
experiences of 
nurses working in 
palliative care and 
general medicine. 

International 
Journal of 
Older 
People 
Nursing 
(2006) 

Undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av att lyssna och prata 
med äldre, döende personer om 
frågor som rör livets slut. 

Kvalitativ studie 
baserad på 24 
intervjuer. 

Vikten av bra kommunikation och extra 
stöd från multiprofessionella team. 

Medel-Hög kvalitet 
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Författare/land Titel Tidskrift/
Artikel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Cohen, L., O’Connor, 
M. & Blackmore, A 
M. 
 
Australien 

Nurses’ attitudes 
to palliative care 
in nursing homes 
in Western 
Australia. 

Internationa
l Journal of 
Palliative 
Nursing 
(2002) 

Att undersöka sjuksköterskors 
inställning till palliativ vård på 
sjukhem genom att granska deras 
kognitiv-, känslo- och 
beteendestatus. 

Kvalitativ studie 
baserad på 228 
stycken enkäter 
varav 215 
kvinnliga och 13 
manliga 
sjuksköterskor 
deltog. 

Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ 
vård hade en mer positiv inställning än de 
sjuksköterskor som inte arbetar med 
palliativ vård just nu. 

Medel 
kvalitet 

Pavlish, C. & 
Ceronsky, L.  
 
USA 

Oncology 
Nurses’ 
Perceptions of 
Nursing Roles 
and Professional 
Attributes in 
Palliative Care. 

Clinical 
Journal of 
Oncology 
Nursing 
(2009) 

Undersöka sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård. 

Kvalitativ studie 
baserad på 33 
intervjuer. 

Sjuksköterskan ska vara ärlig och ska ha 
kompetens inom den palliativa vården. 

Hög kvalitet 

Searle, C. & 
McInerney, F. 
 
Australien 

Creating comfort: 
Nurses’ 
perspectives on 
pressure care 
management in 
the last 48 hours 
of life. 

Contempora
ry Nurse 
(2008) 

Belysa sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter 
de sista 48 timmarna i livet. 

Kvalitativ studie 
baserad på 12 
intervjuer varav 
11 var kvinnor 
och 1 man. 

Sjuksköterskorna utgick ofta utifrån 
tidigare erfarenheter och baserade sina 
upplevelser på dem. Utifrån erfarenheter 
tyckte de att en bra relation till patienten 
var väldigt viktigt. 

Medel-Hög kvalitet 

Taylor, B., Glass, N., 
McFarland, J. & 
Stirling, C. 
 

Australien 

Palliative nurses’ 
perception of the 
nature and effects 
of their work. 

Journal of 
Palliative 
nursing 
(1997) 

Syftet med denna studie var att 
undersöka karaktären och verkan 
av palliativ vård för 
sjuksköterskor. 

Kvalitativ studie 
baserad på 15 
intervjuer. 

Enligt de intervjuade sjuksköterskorna i 
denna forskning innebär palliativ 
omvårdnad att hantera döden, skapa 
relationer, få och ge stöd från kollegor och 
patientens familj. 

Hög kvalitet 

Trovo de Araujo, 
M.M. & Luiz Geraldo 
da Silva, R. 
 

Brasilien 

Communication 
with dying 
patients – 
perception of 
intensive care 
units nurses in 
Brazil. 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
(2004) 

Se om sjuksköterskor ser 
etableringen av kommunikation 
med patienter som inte längre 
svara på kurativ behandling som 
ett effektivt verktyg i den 
palliativa vården och vilka 
aspekter som de värdesätter mest. 

Kvalitativ studie 
baserad på 10 
intervjuer med 
kvinnliga 
sjuksköterskor. 

Fyra kategorier fanns: värdet av 
kommunikation med döende patienter, vilka 
hinder man stötte på under processen, 
behovet av att identifiera individuella 
önskemål hos patienten och ifall de kunde 
använda kommunikationen med döende 
patienten som ett verktyg i den palliativa 
vården. 

Hög Kvalitet 
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Författare/land Titel Tidskrift/ 
Artikel 

Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Wallerstedt, B. & 
Andershed, B. 
 

Sverige 

Caring for 
dying patients 
outside special 
palliative care 
settings: 
experiences 
from a nursing 
perspective. 

Scandinavian 
Journal of 
Caring 
Science (2007) 

Syftet med studien var att 
beskriva sjusköterskors 
upplevelser och erfarenheter av 
vården av döende patienter 
utanför avdelningar 
specialiserade för palliativ vård. 

Kvalitativ studie 
baserad på nio 
intervjuer där det 
var blandat med 
kvinnor och män. 

Resultatet beskriver sjuksköterskors höga 
ambitioner att ge döende patienter och dess 
anhöriga en högkvalitativ vård. Trots detta 
upplevde sjuksköterskorna olika grad av 
missnöje beroende på otillräckligt 
samarbete, stöd, tid och resurser. 

Hög kvalitet 

Wotton, K.,  Borbasi, 
S. & Redden, M. 
 
Australien 

When All Else 
Has Failed 
Nurses’ 
Perception of 
Factors 
Influencing 
Palliative Care 
for Patients 
With End-Stage 
Heart Failure. 

Journal of 
Cardiovascular 
Nursing 
(2005) 

Beskriva sjuksköterskor 
uppfattningar om vården för 
patienter i behov av palliativ vård 
i slutskedet av hjärtsvikt. 

Kvalitativ studie 
baserad på 17 
intervjuer.  

Många sjuksköterskor tyckte att 
symptomlindringen var komplex och svår 
på slutet, speciellt när det gällde andnöd. 
Önskvärt var att man skulle samarbeta mer 
med ett palliativt team.  

Medel-Hög kvalitet 
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         BILAGA 4 

Innehållsanalys efter Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning  
 
Artiklar Meningsbärande 

enheter 
Översättning Kondenserat Kod Kategori Subkategori 

Influences on nurses’ 
communications with older 
people at the end of life: 
perceptions and experiences 
of nurses working in 
palliative care and general 
medicin.  

Clarke och Ross (2006) 
 

Nurses on the medical unit 
frequently cited lack of time as 
a barrier to listening and talking 
to patients. 

Sjuksköterskor på 
den medicinska 
enheten har ofta 
tidsbrist ett hinder för 
att lyssna och prata 
med patienter. 

Pga. tidsbrist finns inte tid att 
lyssna och prata med sina 
patienter. 

Svårigheter med tid Sjuksköterskors 
upplevda brister 

Tid 

Creating comfort: Nurses’ 
percpectives on pressure care 
management in the last 48 
hours of life. 

Searle och McInerney (2008) 
 

In this situation nurses reflected 
that their aim was to support the 
family and encourage their 
presence whit the patients. 

I denna situation 
ansåg 
sjuksköterskorna att 
de skulle stödja 
familjen och 
uppmana dem till att 
vara närvarande hos 
patienten. 

Uppmuntra och uppmana 
familjen att bli delaktig. 

Sjuksköter- 
skans uppgift 

Sjuksköterskors 
kommunikation 
och relation 

 

Till patient och dess anhöriga 

Creating comfort: Nurses’ 
percpectives on pressure care 
management in the last 48 
hours of life. 

Searle och McInerney (2008) 

When the autonomy of the 
nurses was threatened they 
expresses negative feelings 
associated with futility, 
frustration, guilt, helplessness, 
or powerlessness. 

När sjuksköterskans 
autonomi hotades 
uttryckte de känslor 
som meningslöshet, 
frustration, skuld, 
hjälplöshet eller 
maktlöshet. 

När sjuksköterskans autonomi 
hotas väcks negativa känslor. 

Hotad integritet hos 
sjuksköter- 
skan 

Sjuksköterskors 
upplevda 
känslor 

Negativa 
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Artiklar Meningsbärande 
enheter 

Översättning Kondenserat Kod Kategori Subkategori 

Caring for dying patients – 
perception from a nursing 
perspective. 

Wallerstedt och Andershed 
(2007) 

”I don’t think I’ve ever enjoyed 
work as much as with my 
(palliative) patients. The 
atmosphere that’s created in this 
work is so generous. It allows 
for so much. It allows such 
emotional swings and so… It’s 
great! And it’s still great!” 

 

”Jag tror aldrig jag 
har gillat arbetet så 
mycket som när jag 
arbetar med mina 
patienter som är i 
behov av palliativ 
vård. Atmosfären 
som blir i detta arbete 
är generös. Det ger 
mycket. Det är 
fantastiskt!” 

Palliativ vård bidrar till 
positiva upplevelser hos 
sjuksköterskorna.  

Positivt Sjuksköterskors 
upplevda 
känslor 

Positiva 

When All Else Has Failed 
Nurses’ Perception of Factors 
Influencing Palliative Care for 
Patients With End-Stage 
Heart Failure. 

Wotton, Borbasi och Redden  
(2005) 

One participant suggested that 
earlier consultation with the 
palliative care team war 
essential and would contribute 
to proactive palliation. 

En deltagare tyckte 
att en tidigare träff 
med det palliativa 
teamet var 
nödvändigt och 
skulle bidra till mer 
aktiv lindring. 

Kommunikationen med 
palliativa team bör förbättras. 

Bättre kommunika- 
tion. 

Sjuksköterskors 
kommunikation 
och relation 

Till kollegor 

When All Else Has Failed 
Nurses’ Perception of Factors 
Influencing Palliative Care for 
Patients With End-Stage 
Heart Failure. 

Wotton, Borbasi och Redden  
(2005) 

Greater attention, nurses 
believed, toward education and 
support in pain control was an 
urgent concern if patient were to 
be supported in nonpalliative 
settings. 

Att lägga stor vikt vid 
utbildning gällande 
smärtlindring 
upplevdes viktigt ifall 
patienter vårdas på 
icke palliativa 
enheter. 

Viktigt med utbildning 
gällande smärtlindring. 

Vikten av kunskap Sjuksköterskors 
upplevda brister 

Kunskap 
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