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SAMMANFATTNING 
Människor har genom tiderna tagit hand om sina släktingar, vid sjukdom och i livets 
slutskede, det som idag kallas för palliativ vård. För att den palliativa vården ska bli så 
bra som möjligt för patienten krävs det att sjuksköterskan har ett professionellt 
förhållningssätt, detta innebär att hon/han har en helhetskompetens för att kunna bemöta 
patienten. Syftet med studien var att undersöka patienter och sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård. Den valda metoden var en litteraturstudie där åtta artiklar 
med kvalitativ ansats har analyserats. I resultatet framkom det att patienterna upplevde 
att en optimal palliativ vård var en vård där någon tog sig tid att lyssna och vara hos 
patienten. Även sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ge tid och vara ärlig 
gentemot patienterna. Både positiva och negativa känslor uppkom hos båda parter, 
vilket det fanns olika lösningar på, exempelvis öppen kommunikation och samarbete. I 
presentationen av resultatet redovisas följande kategorier om patienters upplevelser: 
”Information”, ”Delaktighet”, ”Tillit/Trygghet”, ”Upplevelser av vården”. Samt 
följande kategorier om sjuksköterskornas upplevelser: ”Erfarenheter och kompetens”, 
”Komfort och god vård”, ”Kommunikation” samt Upplevelser i rollen som 
sjuksköterska. Resultatet antyder att brist på kommunikation och information kan 
försämra relationen mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans uppgift inom den 
palliativa vården bör vara att fokuserar på kommunikation och information för att 
säkerställa en optimal upplevelse hos patienten. 
 
 
 
Nyckelord: Palliativ vård, upplevelser, kommunikation, information, relationer. 
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INLEDNING 

Enligt Blekinge Läns Tidning (BLT) den 8 maj 2009 påpekas det att svenska 
cancerpatienter inte får tillräckligt med specialvård då de är döende, än värre 
påstods det vara för patienter med hjärt- och lungsjukdomar. De flesta patienter 
dör på akutsjukhus eller kommunala vårdhem där kompetensen för palliativ vård 
är för liten. Blekinge län pekades ut som ett av de sämsta länen inom vård vid 
livets slut skede tillsammans med Kronoberg och Norrbotten, medan Stockholm 
och Östergötland ligger i toppen. 
 
Anledningen till valet av ämne ligger grundat i alla upplevelser och erfarenheter 
som författarna fått under studietiden och privat samt vissa artiklar och tidningar 
som lästs såsom ovanstående. Det som författarna uppmärksammade ur BLT 
(2009) var att det finns brist på kunskap och forskning inom den palliativa vården. 
Hanratty & Higginsson (1997) beskriver att sjuksköterskor ofta kände att de hade 
för lite kunskap för att kunna behandla och bemöta patienter på rätt sätt. 
 
 
BAKGRUND 
 
Palliativ vård  
Människor har genom tiderna tagit hand om sina släktingar, vid sjukdom och i 
livets slutskede, det som idag kallas för palliativ vård. Enligt 
Världshälsoorganisationen, WHO, (2002) innebär palliativ vård ett 
förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten för personer som 
drabbats av problem som kan uppstå vid livshotande sjukdom. En annan 
beskrivning av palliativ vård är att begreppet inte enbart handlar om vård vid 
livets slutskede utan även vård vid sjukdomstillstånd som aldrig kan botas, 
sjukdomen kan endast lindras (Sandman & Woods, 2003). Statens Offentliga 
Utredning, SOU, (2006:1) anser att palliativ vård bör omfatta alla patienter i livets 
slutskede oavsett vilka diagnoser de har samt vad de vårdas för, inte som tidigare 
då palliativ vård fokuserats på cancersjukdomar.  
 
Palliativ – en begreppsanalys 
Syftet med begreppsanalysen av Henoch (2002) var att klargöra innebörden av 
begreppet palliativ vård då Henoch (2002) ansåg att det har använts felaktigt. 
Analysen skulle också förtydliga begreppets betydelse för omvårdnaden. Palliativ 
vård innebär vård i livets slutskede då det inte längre finns något bot på 
sjukdomen, det övergripande målet för palliativ vård är att uppnå bästa möjliga 
livskvalité för både patienten och familjen. Genom begreppsanalysen framkom 
olika utgångspunkter för palliativ vård exempelvis att den huvudsakliga 
behandlingen är att lindra och inte att bota. Vården är inte till för att påskynda 
eller fördröja döden utan för att hjälpa patienten att leva så aktivt som möjligt och 
att stötta anhöriga och patient att prata mer öppet om döden.  
 
Hanratty & Higginsson (1997) menar att den palliativa vårdfilosofin innebär att 
patienten ska känna så bra livskvalitet som möjligt innan döden inträffar. 
Sjuksköterskan måste alltid ha i tanken att den döende patienten är en levande 
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person och är älskad av andra fram till slutet och detta bör speglas i den 
omvårdnad patienten får. Med begreppet patient menar Eriksson (1995) att 
patienten är den lidande eller den som tåligt föredrar eller uthärdar någonting.   
Hanratty & Higginsson (1997) beskriver vidare att patienter ska behandlas med 
respekt och artighet och målsättningen ska vara att befria patienten från alla 
plågsamma symtom samt göra patientens liv så fulländat som möjligt. 
Sjuksköterskan har ett ansvar att vara kompetent och ständigt uppmärksam på små 
förändringar i patientens tillstånd. De har även en viktig del i anhörigkontakten 
både innan och efter döden har inträffat (a.a.). 
 
Hospice 
Från latinets hospitium kommer begreppet Hospice som betyder härbärge för 
resande, ett hus där pilgrimer, resande, fattiga eller sjuka kan få vila sig. Det 
centrala i filosofin om hospice handlar inte om behandling utan om bland annat 
lindring av smärta och andra symtom, psykologiskt stöd till patienten, 
stödverksamhet för ett aktivt liv och stöd till familjerna (Reitan & Schölberg, 
2003). Beck-Friis och Strang (1995) definierar Hospice som ”en plats där 
patienter kan dö men också en plats där de kan få hjälp med svåra symtom, få 
hjälp att leva med dem och kanske fara hem igen”.  
 
Den palliativa vården i Sverige började ungefär på 1980-tal. Den första 
hospiceavdelningen öppnades i Stockholm 1987, men redan några år tidigare 
fanns avancerad hemsjukvård. Den första specialiserade enheten för palliativa 
cancerpatienter startade i början på 1990-talet vid Stockholms Sjukhem. Trots att 
det idag finns hospice finns det ingen medicinsk specialitet för palliativ vård i 
Sverige förutom ett palliativt ämbete som infördes 1997 och är idag kopplat till 
Karolinska Institutet (Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV, 2008). 
 
Tidigare studier 
Under de senaste 10 åren har forskning bedrivits och olika studier gjorts, framför 
allt om hur den palliativa vårdens ska bedrivas. I en artikel av Holst, Sparrman 
och Berglund (2003) där syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av mötet med patienter inom palliativ omvårdnad samt hur 
sjuksköterskor klarat av den tunga omvårdnaden av döende patienter, framkom 
det att palliativ vård ska handla om patienten och sjuksköterskan samt deras 
möten. Enligt Holst m.fl. (2003) krävs det att sjuksköterskan har ett professionellt 
förhållningssätt eller karaktär, dvs. en helhetskompetens för att kunna bemöta 
patienten samt för att den palliativa vården ska bli så bra som möjligt. En 
professionell karaktär innebär att sjuksköterskan är intresserad att ta reda på 
patientens behov samt att hon/han kan reflektera över sitt arbete. En sjuksköterska 
ska även kunna ge god omvårdnad. Med god omvårdnad menas att patienten ska 
kunna bemötas och därmed få sin smärta lindrad på olika nivåer, såsom fysiskt, 
psykiskt, existentiellt med flera. Som sjuksköterska inom den palliativa vården är 
det också viktigt att förstå att även om patienten är svårt sjuk och döende har 
denne fortfarande sin självbestämmanderätt kvar, därför ska patienten kunna välja 
om hon/han vill vårdas hemma eller på en inrättning. Vidare beskriver Holst m.fl. 
(2003) att den palliativa vården handlar om ett dialogiskt möte eller förhållande. 
Detta innebär att människor möts i en situation där båda parter samtalar för känna 
tillit till varandra och för att kunna skapa en relation. Genom handlingar och 
samspel kan en bra relation byggas upp. En sjuksköterska måste visa mod trots 
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eventuell rädsla, vara naturlig och känslomässigt engagerade samt villig att lyssna 
för att mötet och relationen ska bli så bra som möjligt (a.a.). 
  
I en annan studie av McPherson, Wilson och Murray (2007) var syftet att få en 
bättre förståelse av den självupplevda bördan ur patientens perspektiv. I artikeln 
beskrivs att patienterna ofta kände sig som en börda i samband med vård i livets 
slutskede. De kände att de skapade fysiska, sociala och känslomässiga svårigheter 
för andra runt omkring sig samt att de känner oro över framtiden och sannolika 
resultat för sin död. Patienterna beskrev att på grund av deras omvårdnadskrav 
kände de att de begränsade sina familjemedlemmar att kunna utöva sina vanliga 
sociala aktiviteter. Vidare beskriver McPherson m.fl. (2007) att de döende 
patienterna kände sig maktlösa när de inte kunde göra de saker de kunnat innan. 
De kände sig tyngda av att se sina anhöriga jobba och samtidigt ta hand om dem. 
Patienterna kände även skam över att lämna över frågor och beslut på sina 
närmaste. De beskrev en ständig oro för framtiden samt att de kunde avstå från 
sina behov bara för att underlätta för sin familj. 
    
I en artikel av Benzein, Norberg och Saveman (2001), där de belyste den levda 
erfarenheten av hopp hos patienter inom den palliativa hemsjukvården, beskrivs 
det att patienter som lever med obotlig cancer ofta lever i tron om att de kommer 
att bli friska. Detta gjorde att de kände sig mer bekväma med tanken på livet och 
den kommande döden. Många patienter levde efter uttrycket ”ta dagen som den 
kommer”, detta innebar att patienten kunde leva efter sin förmåga. Efter att ha fått 
diagnosen att det inte fanns någon botande behandling på sjukdomen var det 
många som inte tänkte på framtiden utan istället levde i nuet. Deras liv 
förändrades i denna stund på många vis, en sak kunde vara att de inte kunde leva 
och göra de saker de tidigare gjort. Vidare beskriver Benzein m.fl. (2001) att det 
ofta brister i kommunikationen mellan vårdgivare och patient då patienter inte 
kände sig tillräckligt informerad om sin sjukdom och dess prognos. Patienterna 
tyckte att det var viktigt att sjuksköterskan fanns till hands för att svara på 
funderingar och frågor kring sjukdomen, men lika viktigt var det att 
sjuksköterskan visade ett vänligt beteende (a.a.).  
 
Det har tidigare gjorts studier inom det palliativa området, dessa studier har varit 
inriktade på bland annat sjuksköterskor upplevelser av mötet med patienter inom 
palliativ vård eller om patienter som vårdas hemma och hur de upplever den 
palliativa omvårdnaden. Det finns däremot få studier där upplever om palliativ 
vård av sjuksköterskor och patienter sammanställs. Därför anses denna 
föreliggande studie vara betydelsefull att utföra. 
 
Myndigheter och styrdokument  
Enligt Statens offentliga utredningar (SOU) - Vårdens svåra val (1995:5) ska 
målet av palliativ vård vara att ge patienten livskvalitet samt en lugn och värdig 
död. Detta kan ske genom en aktiv helhetsvård med lindring av smärta och andra 
symtom samt att ge stöd åt patienten och dess anhöriga. Enligt denna utredning är 
det viktigt att vara öppen gentemot patienters och anhörigas önskemål, inte minst 
när vården sker i hemmet. Patienten får heller inte skrivas ut från sjukhuset om 
inte likgiltig vård kan ges. 
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”Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6) kom ut med 
förslag om hur livskvaliteten och den palliativa vården kan förbättras, utifrån 
människovärdesprincipen och WHO:s definition. SOU (2001:6) beskriver även 
förslag till samarbetsformer i kommuner och landsting som rör vård i livets 
slutskede samt ett forsknings- och utbildningsbehov. SOU (2001:6) beskriver den 
palliativa vården enligt fyra hörnstenar: 
 
− Symtomkontroll i vid bemärkelse: lindra smärta och andra svåra symtom såsom 
fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. 
− Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag: ett team där bl.a. läkare, 
sjuksköterskor och undersköterskor samarbetar. 
− Kommunikation och relation: för att främja patientens livskvalitet är ett bra 
förhållande mellan arbetslag, patienten och närstående viktigt. 
− Stöd till närstående: närstående bör erbjudas stöd under sjukdomen och efter 
dödsfallet. 
 
Hälso- och sjukvårdspersonalen har skyldighet enligt lag att utföra sitt arbete 
enligt vetenskaplig och beprövad erfarenhet. En patient ska ges kompetent och 
omsorgsfull vård, visas omtanke och respekt och vården ska genomföras i samråd 
med patienten (Svensk författningssamling, SFS, 1998:531).  
 
Lidande, välbefinnande och trygghet 
Som teoretisk referensram har ovanstående begrepp valts då de enligt Dahlberg, 
Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) anses vara relevanta inom 
vården av patienter. Målet med vården är att lindra eller förhindra att lidande 
uppkommer samt skapa välbefinnande. För att välbefinnande ska kunna uppnås 
måste först personen erkänna att det finns ett lidande, samt att denne vågar 
befinna sig i sitt lidande. Däremot är det möjligt att vara i ett lidande, samtidigt 
som ett välbefinnande kan upplevas, till exempel vid långvarig sjukdom kan ett 
skratt innebära välbefinnande (Dahlberg m fl., 2003). Enligt Eriksson (1995) 
innebär ett lidande något som är ont och inte innefattar någon som helst mening, 
lidandet är en kamp mellan det goda och det onda. Begreppet definieras enligt 
Eriksson som ett kval, en plåga, vånda eller smärta. Dahlberg, m fl. (2003) 
beskriver att välbefinnande ofta skapas eller förbättras genom en liten gest, till 
exempel att patienter tilltalas med sitt namn eller någon som frågar hur det är. En 
viktig del i relation till lidande och välbefinnande är känslan av trygghet. 
Dahlberg m fl. (2003) beskriver att trygghet är en känsla som är kopplad till bland 
annat förtroendefulla relationer och kontroll. 
 
Dessa begrepp anses relevanta angående palliativ vård, då patienten troligtvis 
genomgår ett lidande. Det är viktigt att patienten känner en trygghet i vården och 
det är ofta sjuksköterskans uppgift att se till att patienten kan känna både trygghet 
och välbefinnande.  
 
SYFTE 
Syftet med studien var att undersöka patienter och sjuksköterskors upplevelser av 
palliativ vård. 
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METOD  
Den valda metoden var en litteraturstudie som inkluderade artiklar med kvalitativ 
design. En litteraturstudie innebar att söka, kritiskt granska och sammanställa 
litteratur inom ett valt problemområde. Litteraturstudien syftade till att 
åstadkomma en sammanställning av tidigare genomförda empiriska studier, 
informationskällan bygger oftast på tidigare vetenskapliga artiklar eller rapporter 
(Forsberg & Wengström, 2008). Med kvalitativ design menas en 
undersökningsmetod där olika fenomen studerades såsom upplevelser, 
erfarenheter samt meningstolkning (Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006). Valet 
att studera utifrån både patienter och sjuksköterskors upplevelser av den palliativa 
vården gjordes för att få insyn från båda perspektiven, för att därefter försöka 
framställa hur vården kan förbättras samt hur nyfärdiga sjusköterskor kan tackla 
problemet på ett bättre sätt.  
 
Datainsamling 
Artikelsökningarna gjordes i Cinahl, Medline och PubMed. Sökorden översattes 
från svenska till engelska med hjälp av Medical Subject Headings (MESH) som vi 
kom i kontakt med via Karolinska Institutets Universitetsbibliotek. Våra MESH-
termer var: Nurse and Patients, Nurse-patient, relationship, Nursing Role, 
Palliative Care, Hospice Patients, Palliative Nursing Care, Experience, Nursing, 
Patients, Communication, Quality of Life, Older people. Olika kombinationer har 
även gjort med AND mellan MESH-termerna, kombinationen OR användes inte 
därför att sambandet mellan sjuksköterskor, patienter och palliativ vård ville 
belysas. Manuella sökningar genomfördes även för att om möjligt identifiera 
andra artiklar och böcker.  
 
Inklusionskriterier:  
Artiklarna skulle vara publicerade efter år 1999 samt ha en kvalitativ ansats just 
för att få djupare förståelse till sjuksköterskors och patienters upplevelser av 
palliativ vård. All sorts vård har inkluderats såsom primärvård, hospice samt 
sjukhusvård för att tillgången till artiklar var begränsad. Artiklarna skulle handla 
om vuxna personer över 18 år och inkludera oavsett könstillhörighet eller typ av 
palliativ diagnos. Vid artikelsökningarna valde vi även att använda oss av Peer-
reviewed, Full Text samt Swedish/English Language. 
 
 
Urval 
Efter artikelsökningarna hade ca 30 abstrakt funnits som verkade svara mot detta 
arbetets syfte. Efter genomförd kvalitetsgranskning enligt Willman m.fl. (2006) 
sorterades artiklarna in i bra, medel eller dålig kvalitet. Därefter lästes artiklarna 
igenom för en vetenskaplighetsbedömning enligt Forsberg och Wengström (2008) 
rekommendationer och efter denna läsning kvarstod 11 artiklar som svarade mot 
våra inklusionskriterier (Bilaga I). Dock svarade tre av dessa inte mot detta 
arbetes syfte utan har används för andra delar av arbetet.  
 
Analys 
Många av artiklarna var på engelska och efter en genomläsning gjordes en fri 
översättning. För att inte blanda ihop sjuksköterskors och patienters upplevelser 
av palliativ vård delades artiklarna upp mellan oss och lästes igenom var för sig 
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för en djupare analys. Vidare granskades artiklarna ytterligare enligt Willmans 
m.fl. (2006) rekommendationer för att försäkra oss om att artiklarna hade en 
kvalitativ ansats. En innehållsanalys gjordes såsom den är beskriven av 
Graneheim och Lundman (2004). En manifest innehållsanalys har gjorts av hela 
resultattexten (analysenheten) där författarna till föreliggande arbete läste igenom 
artiklarna för att få en helhetsbild. Därefter togs meningsbärande enheter ut med 
relevant information som markerades med olika färgpennor för att kunna sättas in 
i en tabell (Bilaga III). Efter det översattes enheterna från engelska till svenska i 
nästa kolumn. Vidare kondenserades enheterna vilket innebar att det väsentliga 
kvarstod. Meningsenheterna kodades och grupperades i subkategorier som 
återspeglade informationen. Dessa subkategorier sammanfördes slutligen i 
kategorier.  
 
 
RESULTAT 
Resultatet byggde på åtta artiklar, där tre av artiklar handlade enbart om patienters 
upplevelser och tre av artiklarna endast om sjuksköterskors upplevelser. De två 
avslutande artiklarna berörde däremot både sjuksköterskor och patienters 
upplevelser. Med hjälp av dessa åtta artiklar skulle författarna sedan kunna 
granska patienter och sjuksköterskors upplevelser. Vi valde att dela in vår 
resultatredovisning i patienters upplevelser av palliativ vård och sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård. I följande tabell redovisas en översikt för resultatets 
kategorier och respektive subkategorier. 
 
Tabell 1.  Översikt för kategorier och underkategorier 
 

 

Kategorier 
 

 

Subkategorier 
 

 

Patienternas upplevelse av palliativ vård 
 
 

Information 
 

– 
Delaktighet 
 

– 
Trygghet & tillit 
 

– 
Bra kontra dåliga upplevelser av vården 
 

– 
  
 

Sjuksköterskornas upplevelse av palliativ vård 
 

Erfarenhet & Kompetens Den kliniska blicken 
Skapa en relation 
Arbeta i team 
 

 

Komfort och god vård 
 

– 
 
Ärlighet 

 
Ge stöd 
Trygghet 

 Konflikter 
  
 

Sjuksköterskans roll 
 

Trygghet 
Stress 
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Patienters upplevelser 
 
Information 
Information var en viktig del när det gällde att ta hand om en svårt sjuk person. 
Både att ta del av rätt information och vid rätt tidpunkt var viktigt för patienten. 
Vissa patienter ville ha information delgiven tidigare än andra, detta måste 
respekteras eftersom det är individuellt. 
 
Seymour, Ingleton, Payne och Beddows (2003) studie beskrev att vissa patienter 
uppfattade att det kunde vara en trygghet att få ta del av information om sin 
situation i ett tidigt skede medan andra tyckte att det var skönt att inte behöva oroa 
sig över vad som skulle ske. Enligt vissa patienter var det en lättnad att kunna 
lägga över ansvaret för sin sjukdom på till exempel sjuksköterskan. I studien av 
Clover, Browne, McErlain och Vandenberg (2004) framkommer det att patienter 
ofta använde sig av tyst acceptans. Med detta menas att patienten inte själv ställde 
sina frågor angående sjukdomen då de såg sig som ovetande inom ämnet och 
litade blint på sina vårdgivare som experter inom området. Ofta accepterade 
patienterna behandlingar utan att fråga vad de egentligen var bra för just bara för 
att de litade på sjukvårdspersonalen som skulle vara experter inom området (a.a.). 

 
“I rather do accept what they freely give me…I suppose I have to trust 
them. What other choice do I have? They are the experts; they have the 
knowledge and training.” (Clover m.fl., 2004, s. 337). 

 
I artikeln av Saymour, m.fl. (2003) beskrev en patienten att denne hade uppskattat 
att få information om alla steg i behandlingen eller inför den palliativa vården 
istället för att få information delgiven efter hand. En patient i Andersson, Rahm 
Hallberg och Edbergs (2007) studie beskrev att när sjukdomen blev medveten var 
det bäst att hålla informationen för sig själv för att inte bli en börda för 
exempelvis anhöriga, på så vis kunde patienten fortsätta leva ett relativt normalt 
liv och slippa oroa sig för att andra visste vad som skulle ske. 
 
Delaktighet      
I studien av Saymour och kollegor (2003) framkom det att patienterna värderade 
att uppleva att de var delaktiga i sin vård. Upplevelsen handlade om att få 
möjligheten att få vara delaktig i sin situation och att patienten kände att han/hon 
hade kontroll över situationen och/eller sin sjukdom. Det var viktigt att känna 
delaktighet för att uppleva välbefinnande. För många patienter var det viktigt att 
få information om de olika stegen i behandlingen av sjukdomen. För att kunna 
vara delaktig var det viktigt att veta vad som kommer att ske och när det kommer 
att ske. Det handlar också om att vårdgivarna ger patienten möjlighet att delta i de 
förändringar som ska göras. Att vara delaktig i den egna vården kan handla om att 
låta patienten göra det han/hon själv klarar av och sen kan vårdgivarna hjälpa till 
med resten (Seymour m fl., 2003). 
 

“I did find, the week I was here, you know, to start with they helped me 
have a bath, and as I got better I said ‘I can manage this, but can you 
just help me with this’. They were quite happy not to do the whole thing 
but to come in and do parts I couldn’t do, you know, let me do what I 
could do, which I don’t know whether it might sound funny, but I think 
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you need that…You still feel you’re doing half of it, as it were.” 
(Seymour m.fl. 2003, s. 29). 

 
Clover m.fl. (2004) skriver att om vårdgivaren beslutade vad som skulle ske med 
patienten fick patienten omedvetet en passiv roll. Om däremot patienten kände att 
dennes åsikter räknades skulle patienten ta en mera aktiv roll och vara delaktig i 
sjukdomen. I studien av Andersson m.fl. (2007) framkom att patienterna kände att 
läkaren och sjuksköterskorna höll information för sig själva, att till exempel inte 
få ta del av vad ett blodprov innebar att patienterna upplevde att de inte var i 
kontroll över sin situation. I ovanstående artikel beskriver en patient att den 
ansvarige läkaren ringde till patientens dotter för att berätta att patienten drabbats 
av två lungtumörer istället för att berätta för patienten själv först. Detta ledde till 
att patienten kände sig bortglömd då patienten inte fick delta i sin egen sjukdom 
(Andersson, Rahm Hallberg & Edberg, 2007). 
 
Tillit/Trygghet 
Upplevelsen av att kunna känna tillit till sin vårdgivare var viktigt för patienten då 
den befann sig i en situation där han/hon behövde stöttning. Fanns det då en bra 
relation med tillit mellan vårdtagare och vårdgivare kunde patienten uppleva 
trygghet. 
 
Saymour m.fl. (2003) resultat visade på att patienterna på ett hospice upplevde att 
både läkare och sjuksköterskor gav sig tid att sätta sig ner och prata och lyssna på 
vad patienten hade att säga, vilket uppskattades högt. Det var också viktigt för 
patienten att inte bara uppfylla de fysiska behoven utan också känna att de var en 
del av gemenskapen med andra patienter. Genom att kunna dela sorg, bekymmer 
och även glädje med andra så upplevde patienterna välbefinnande. I Johnston och 
Smiths (2006) studie beskrev patienterna att det var viktigt för dem att veta att 
sjuksköterskan fanns där för dem när de kände sig nere eller upprörda. De hade 
alltid någon de kunde lita på och tala om sina känslor med. 
 

“I was alone of course after I had been told my diagnosis and it is not a 
very nice thing to be told that you have maybe months left to live. I was 
very touched that afterwards one of the nurses came and sat by 
me.”(Johnston & Smith, 2006, s. 705). 

 
Mok och Chi Chius (2004) studie beskrev att om patienter upplevde en 
förtroendefull relation till sin sjuksköterska så innebar detta också att patienten 
kunde förklara sina inre känslor och sjuköterskan kunde då också föra patientens 
talan. Ofta kände patienten att vårdaren inte bara blev en god vän utan även en del 
av familjen. Patienter som har en bra relation till sin vårdgivare kunde känna sig 
tillfreds med sig själv, då de vet att det alltid fanns någon där som de kan lita på 
(a.a.).  
 
Upplevelser av vården 
Patienterna uppfattade den palliativa vården olika, en del patienter uppskattar att 
de fick vara mycket för sig själva medan andra ville ha en nära relation till de som 
vårdade. 
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Positiva upplevelser 
Saymour, m.fl.(2003) beskrev att patienter på ett hospice uppskattade när de inte 
behövde be om hjälp utan där sjuksköterskan såg att det fanns ett behov av hjälp. 
Det var också av stor betydelse att det fanns ett öppet förhållande mellan 
vårdgivare och vårdtagare, att kunna skratta och skämta var av stor betydelse. 
Självklart hade patienten velat vara hemma under sin sjukdom men av olika skäl 
gick inte detta och då var hospcie det näst bästa. Johnston och Smith (2006) 
beskrev att en patient som kom till ett hospice för första gången upplevde det som 
ett väldigt fridfullt ställe och en plats där patienten kunde känna sig trygg. En 
annan patient tyckte att en bra sjuksköterska var någon som lyssnade mer än något 
annat, hon skulle inte bara höra vad som sades utan också förstå känslorna som 
låg bakom. 
 
Negativa upplevelser 
I en artikel av Clover m.fl. (2004) beskrev patienter att de ofta höll sina åsikter för 
sig själv för de var rädda att bli konfronterade av sjuksköterskorna. En annan 
patient beskrev att de ofta kände sig tvingade att t.ex. äta då de själva inte ville 
bara för att sjuksköterskan hade bestämt sig för att alla skulle äta. Andersson m.fl. 
(2007) beskrev att en patient kände sig ersatt av en annan patient då sängen redan 
var bäddad till någon annan innan han ens hann lämna sjukhuset. I studien av 
Johnston och Smith (2006) beskrev en patient att det i dagens palliativa vård 
handlar mycket om de tekniska prylarna runt patienten. Men i slutet av dagen var 
det inte det tekniska som har störst betydelse utan det kan vara att få ligga i en bra 
säng eller att ha den rätta kudden. Vidare beskrev Johnston och Smith (2006) hur 
en patient efter att ha fått sin diagnos förklarad och att det inte fanns någon 
behandling blev bortglömd av personalen och låg i sin säng utan att få prata med 
någon. En annan patient hade legat i sin säng i tre dagar utan att ha fått rena lakan 
eller en ny nattskjorta. Det fanns ingen till hands som kunde hjälpa patienten att 
äta och detta upplevde patienten som mycket hemskt (a.a.). 
 
Sjuksköterskans upplevelser 
I följande del av resultatredovisningen kommer sjuksköterskors upplevelser av 
palliativ vård att tas upp. Här kommer kategorierna erfarenhet och kompetens, 
komfort och god vård, kommunikation och upplevelser i rollen som sjuksköterska 
med sina tillhörande subkategorier att redovisas. 
 
Erfarenheter och kompetens 
Beroende på erfarenhet och kunskap kunde sjuksköterskorna använda sig av 
varandra samt av sina egna upplevelser för att ge god omvårdnad vid palliativ 
vård. Enligt Johnston och Smith (2006) hänvisade sjuksköterskor på ett hospice 
till att det behövdes professionell utveckling och behov av personlig och 
yrkesmässig erfarenhet för att arbeta i palliativ vård. 
 
Den kliniska blicken 
Enligt Searle och McInerneys (2008) resultat handlade god omvårdnad om att 
kunna se förändringar. Vikten av iakttagelser och observationer var en viktig del 
av sjuksköterskans kompetens. Ju mer erfarenhet en sjuksköterska hade desto 
bättre uppmärksammades de små förändringarna. Sjuksköterskorna såg till sitt 
expertområde i att hela tiden ha uppsikt, kontrollera patientens hud efter tecken på 
försämring med mera. De satte även stor vikt på att komforten var den bästa för 
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patienterna. Alla sjuksköterskor i artikeln talade om vikten av att fastställa hur 
ofta patienten ska vändas grundade på deras iakttagelser, såsom hudbedömning. 
Vidare beskrev Searle och McInerney (2008) i sin studie att sjuksköterskorna 
ansåg att det var viktigt med komforten för patienterna.  
 
Skapa en relation 
Vid det första mötet hade sjuksköterska och patient sina egna förutfattade 
meningar om innebörden av situationen och rollerna (Mok & Chi Chiu, 2004). 
Sjuksköterskan tog ofta initiativet att möta patienten. Ett initiativtagande betydde 
inte att vara påträngande, utan att ge tid och utrymme för patienterna att avslöja 
sina djupare känslor när de var redo. Enligt sjuksköterskorna hade deras möten 
med patienterna inom hospicevården särskild betydelse eftersom sjuksköterskorna 
såg till patientens begränsade tid och till hans/hennes lidande. Sjuksköterskorna 
tyckte att relationen till patienten skulle vara fokuserad på patienternas mål och 
behov. Sjuksköterskan tog initiativet att svara till patientens behov snabbt, i tid 
och på lämpligt sätt, och visa att de verkligen brydde sig (a.a.). 
 
De personliga egenskaper uppfattades av sjuksköterskorna i Mok och Chi Chius 
(2004) studie som en viktig del i upprättandet av en förtroendefull relation. Då 
sjuksköterskan svarade på patientens behov på ett tillförlitligt sätt skapades en bra 
och förtroendefull relation och sjuksköterskan kände sig som en del i familjen 
(a.a.). Även personlig erfarenhet av döden kan vara till hjälp för skapandet av en 
bra relation (Johnston & Smith, 2006). 
 

“I think it helps if you have had personal experience yourself. I’ve had a 
lot of personal death myself…I know it’s different for everyone but I think 
I’ve got insight into what it’s like to lose someone that you love so I can 
empathize with people and have some understanding into what people 
are going through” (Johnston & Smith, 2006 s. 706). 

 
Arbeta i team 
Sjuksköterskorna i studien av Searle och McInerney (2008) upplevde möjligheten 
att få arbeta i lag som positiv, speciellt då arbetsbelastningen och eventuell 
skaderisk i samband med att patientarbete minskade. Vidare framkom att när 
mindre erfarna sjuksköterskor arbetade i team var frekvensen av vändningarna 
starkt påverkad av attityder från de mer erfarna sjuksköterskorna på avdelningen. 
Vissa äldre sjuksköterskor vidtog åtgärder för att säkerställa att de unga eller 
oerfarna sjuksköterskornas handlande överensstämde med mönstret och den 
etablerade omvårdnaden (a.a.). Sjuksköterskorna kände ett behov av att tänka 
medvetet om ett lagarbete som är sammanhållet och effektivt inom palliativ vård, 
de kände att arbeta som ett team var till fördel för patienten (Johnston & Smith, 
2006; Pavlish & Ceronsky, 2009).  
 

“To have effective palliative care, you need a team of people who believe 
in palliative care. I always think that that’s quite difficult in the hospital 
setting that I work in. Sometimes I would say that patients are treated 
aggressively when really they should be palliative. I think if you’ve got a 
team who believe in palliative care then it makes all the difference” 
(Johnston & Smith, 2006 s.706). 
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Komfort och god vård 
Komfort innebar att patienten hade det bekvämt och det var sjuksköterskans 
uppgift att tillfredställa detta genom god vård. God vård kunde i sin tur innebära 
smärtlindring, att uppfylla önskemål eller bara vara närvarande. 
 
I mötet med patienterna hade sjuksköterskorna som syfte att minska lidandet och 
ge maximal komfort, de tog också initiativet att möta patienterna (Mok & Chi 
Chiu, 2004). Sjuksköterskorna använde sig av en helhetssyn i vården av patienter, 
med tanke på deras fysiska, psykosociala och andliga behov. Sjuksköterskorna 
gav komfort utan att patienterna egentligen frågat. De var tillförlitliga, tillgängliga 
och närvarande och lyssnade till patienternas djupare känslor (a.a.). Som Pavlish 
och Ceronsky beskriver i sin studie (2009) såg sjuksköterskan det som ett viktigt 
ansvar att svara till patienternas frågor och behov. Enligt Searle och McInerney 
(2008) tog sjuksköterskor i sitt beslutsfattande hänsyn till både patientens 
autonomi och eventuella önskemål från familjen. Sjuksköterskorna hade som 
avsikt att ge patienten en vård som gav dem så bra bekvämlighet så som möjligt.  
 
"Komfort" var vanligt att sjuksköterskor i studien av Searle och McInerney (2008) 
använde för att beskriva sina huvudsakliga mål i slutet av livets slutskede. 
Patienten bedömdes för verbala och icke-verbala tecken på smärta eller obehag. 
Vid icke-verbala tecken av smärta kan patienten vrida sig och grimasera med 
ansiktet, medan om patienten ligger avslappnad skulle det kunna tyda på komfort. 
En del sjuksköterskor ansåg att patienternas smärta eller obehag kunde bero på 
orörlighet och föredrog därför att vända dem varannan timme i deras sista döende 
timmar. Genom att vända ofta uppfattade sjuksköterskorna att de förhindrade 
smärta och trycksår samt skapade ett välbefinnande för patienten (a.a.). 
Sjuksköterskorna i Johnston och Smiths studie (2006) talade även de om vikten av 
att tillhandahålla bekvämlighet för patienterna. 
 
Munday, Petrova och Dales studie (2009) handlade om att sjuksköterskor samt 
övrig vårdpersonal fann det svårt att alltid tillgodose patienternas önskemål om till 
exempel platsen att dö på. Det framgick att personalen på olika sätt fick fram 
bästa platsen för dödsfallet. De kunde bland annat spela in på band, med tillstånd 
av patienterna, där patienterna tydligt förklarade vad de föredrog att dö. De 
intervjuade ansåg att värdefull och giltig information om platsen för vård var till 
hjälp, men ofta hade situation, kommunikationsförmåga och erfarenhet påverkan 
på samtalet.  
 
Kommunikation 
Som sjuksköterska krävs det kunskap att kommunicera med både patienter och de 
anhöriga. Sjuksköterskan kan genom en öppen kommunikation vara ärlig och ge 
stöd i patienternas situation. I sina samtal krävs mod att möta patienten med 
ärlighet, kunna stå emot vid konflikter samt lyssna till patienten (Johnston & 
Smith, 2006; Mok & Chi Chiu, 2004; Munday m.fl., 2009; Pavlish & Ceronsky, 
2009 & Searle & McInerney, 2008 ). 
 
Ärlighet 
I två av studierna (Johnston & Smith, 2006; Pavlish & Ceronsky, 2009) framkom 
det att sjuksköterskor kände att en öppen kommunikation var bra för att ge 
information och underlätta kommunikationen mellan parterna. En öppen 
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kommunikation innebar också att samarbetet ökar vilket resulterade i en 
optimalare palliativa vård.  
 

“We want to encourage open communication so nobody feels that you 
are hiding something from them. If patients have got specific questions 
you need the right information for them” (Johnston & Smith, 2006 
s.705).   

 
Många sjuksköterskor i Pavlish och Ceronskys (2009) studie ansåg att ärlighet 
samt att visa respekt var viktigt för en förtroendefull och terapeutisk relation med 
patienter och deras familjer. Flera sjuksköterskor konstaterade att ärlighet var en 
förutsättning för att motivera patientens deltagande. Idealet om ärlighet beskrev 
av sjuksköterskorna som vikten av en vårdande relation och acceptera patienter 
som ”där de befinner sig i sjukdomen” (a.a.). 
 
Ge stöd 
Många sjuksköterskor tyckte att det viktigaste i palliativ vård var att lyssna till 
patienternas djupare känslor, vara tillförlitliga, tillgängliga och närvarande samt 
att se patienter på flera nivåer (Johnston & Smith, 2006; Mok & Chi Chiu, 2004; 
Pavlish & Ceronsky, 2009).  
 
Sjuksköterskorna i Pavlish och Ceronsky’s studie (2009) betonade att det alltid 
fanns något som kan göras inom palliativ vård. Kunnighet gav många idéer som 
kunde användas för att lindra symtom och förbättra kvaliteten av patientens liv. 
Sjuksköterskorna gav patienterna stöd så att de kunde leva i processen leva-
samtidigt dö. Klinisk expertis beskrevs ofta i samband med att känna patienten. 
Vissa sjuksköterskor beskrev att deras kunskaper kunde ge stöd och lindra 
patientens rädsla för att dö.  
 

“A lot of people are afraid of dying, so they ask, “What will it be like?” 
and I tell them all the things that we can do to make them comfortable so 
they feel less anxious about feeling short of breath or experiencing 
pain.” (Pavlish & Ceronsky, 2009 s. 406). 

 
Sjuksköterskorna påpekade att det var viktigt "att vara där ". De flesta tyckte att 
umgås med patienterna var en central fråga för att skapa en relation, att stödja 
patienter känslomässigt och att vara en bra palliativ sjuksköterska (Johnston & 
Smith 2006). Sjuksköterskorna såg som sin uppgift att skydda patienternas 
rättigheter och önskemål (Searle & McInerney, 2008). Sjuksköterskorna betonade 
också att det var viktigt att stödja patienter även om de förnekar någonting 
eftersom de då inte är redo att inse att detta är vad som händer (Pavlish & 
Ceronsky, 2009; Munday m.fl., 2009). Sjuksköterskorna antydde ofta att vara 
avsiktlig och målinriktad gynnar palliativ vård, andra beskrev vikten av noggrant 
fastställa lång- och kortsiktiga mål för att stödja patienten (Pavlish & Ceronsky, 
2009). I Searle och McInerney artikel (2008) framkom det att sjuksköterskor såg i 
sin roll att också stödja familjemedlemmarna i deras sorg. Sjuksköterskorna ansåg 
sina mål vara att stödja familjen och uppmuntra deras närvaro hos patienten. 
 

“A lot of people have not had experience with a dying patient before and 
they find it is extremely difficult to deal with death, or a dying person, 
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and that is where the communication is difficult,… if I get them involved, 
it helps with the grieving process” (Searle & McInerney, 2008, s. 151-
152). 

 
Konflikter 
Moraliska dilemman kunde inträffa när sjuksköterskor, patienter och/eller 
familjmedlemmar blev oense om till exempel hur bästa vård skulle uppnås. Ofta 
visades respekt för önskemål från patienten och familjen. Oenighet kunde till 
exempel uppstå mellan sjuksköterska och patientens familj när åtgärder i samband 
med vänding av patienten varierades och ifrågasattes av familjens övertygelser 
(Searle & McInerney, 2008). När familjemeningsskiljaktigheter uppstod, beskrev 
sjuksköterskor att de försökte med öppen kommunikation att hitta en gemensam 
grund bland familjemedlemmar (Pavlish & Ceronsky, 2009). 
 
Ibland kände personalen att deras uppfattning om vad som var bäst för en viss 
patient skilde sig från patientens önskemål. Önskan kunde ibland vara svår eller 
omöjlig att ta emot eller förverkliga av sjuksköterskan. De intervjuade i Munday 
m.fl. (2009) studie beskrev att de engagera sig mer aktivt för att påverka 
inställningar eller hantera patientens förväntningar. Vissa intervjuade beskrev att 
de försökt att medla mellan patienter och vårdpersonal med motstridiga 
preferenser. Då det gällde att stötta patienten varierade många hur de inledde 
själva diskussionen i valet av platsen för döden. En sjuksköterska inom 
primärvården föreslog att ibland diskutera om platsen för döden kunde få 
patienterna att må bra eller få dem att känna att de har uppnått något. Vissa 
intervjuade kände att om en för stor vikt lades vid att kartlägga platsen för 
omvårdnad, kunde detta bedöva känsligheten, ge fel prioriteringar eller svika det 
verkliga syftet med diskussionen (Munday m.fl., 2009). 
 
Upplevelser i rollen som sjuksköterska 
Inom sjuksköterskerollen kunde mycket upplevas, såsom trygghet och stress. 
Detta kunde påverka sjuksköterskans förhållningssätt till patienten, vården, 
anhöriga samt övrig personal. Enligt Searle och McInerney (2008) var rollen som 
palliativsjuksköterska ofta svårt, vården påverkades av sjuksköterskornas egna 
professionella kunskaper och färdigheter, av deras kollegors erfarenheter samt att 
vården skulle vara balanserad med respekt för patienten och familjens önskemål.  
 
Trygghet  
Enligt Johnston och Smith (2006) hänvisar sjuksköterskorna till professionell 
utveckling och behovet av personlig och yrkesmässig erfarenhet för att kunna 
arbeta i palliativ vård. 
 

“I think a good nurse in palliative care is one that always strives to 
become well educated because the more knowledge they have, the more 
they can formulate ideas and opinions“(Johnston & Smith, 2006 s.706). 

 
När patienten inte kunde uttrycka sina önskemål eller behov på grund av fysiska 
förändringar i samband med döendeprocessen kunde sjuksköterskorna söka 
vägledning hos patientens familj i stället för exempelvis på rutin införa ett 
regelbundet vändschema för att förebygga trycksår (Searle & McInerney, 2008). 
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Stress 
När sjuksköterskornas självständighet hotades uttryckte de negativa känslor 
förknippade med meningslöshet, frustration, skuld, hjälplöshet eller maktlöshet, 
med andra ord, moralisk stress. Moralisk stress beskrevs som vad sjuksköterskor 
upplever då de gjort ett val men hindrats att utföra handlingen. Stressen kunde 
hindra sjuksköterskorna från att göra ett val till att göra själva handlingen (Searle 
& McInerney, 2008). 
 
När sjuksköterskorna stötte på patienter som var så nära döden, kunde det ge 
sjuksköterskorna en möjlighet att reflektera och utveckla innebörder av sina liv. 
Livet var i stort sett var fritt från stress och meningslösa aspekter och istället 
kunde sjuksköterskorna finna aspekter som definierades som personlig 
livsmening. En sjuksköterska nämnde att en sådan aspekt kunde vara att lära sig 
att söka efter glädje och skönhet i livet samt att släppa taget och vara mer öppen. 
(Mok & Chi Chiu, 2004). 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors och patienters upplevelser av 
palliativ vård. Författarna till denna litteraturstudie valde medvetet en kvalitativ 
design. Kvalitativ design innebär att upplevelser, känslor och erfarenheter 
studeras (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006). Som metod valdes att genomföra 
en litteraturstudie som inkluderade artiklar med kvalitativ design för att ta reda på 
hur patienter och sjuksköterskor kan uppleva palliativ vård i olika delar av 
världen. Skulle en empirisk studie gjorts hade begränsningarna varit för stora och 
resultatet skulle därmed inte blivit rättvist pga. att en för liten grupp patienter hade 
representerat vården. 
 
Artikelsökningarna i databaserna gjordes vid olika tillfällen med olika innebörder, 
en sökning med syfte att hitta upplevelser från patienter och en med syfte att finna 
sjuksköterskornas upplevelser av palliativ vård, detta uppmuntras av Willman 
med kollegor (2006). Detta genomfördes för att författarna ville få en insyn ifrån 
båda vinklarna och därefter försöka sammanställa upplevelserna för att kunna se 
om den palliativa vården kan förbättras. Ett problem som framkom var att det inte 
fanns tillräckligt med forskning i norden, därför utökades sökningen till alla 
länder i världen. Detta upplevdes inte påverka resultatet negativt. För att vidare 
utöka resultatet gjordes valet att inkludera olika vårdinrättningar såsom hospice, 
vårdavdelningar och primärvård eftersom artikelåtkomsten var begränsad. Via 
Karolinska Institutets Universitetsbiblioteket användes Medical Subject Headings 
(MESH) för att översatta sökorden till engelska, vilket upplevdes som ett bra 
hjälpmedel.  Eftersom sökningarna av artiklarna med sjuksköterskor respektive 
patienter gjordes var för sig tycktes AND kombinationer passa vårt arbete. 
Anledningen till att kombinationen OR inte användes var för att författarna till 
föreliggande arbete ville se det enskilda sambandet mellan sjuksköterskor och den 
palliativa vården samt det enskilda sambandet mellan patienter och den palliativa 
vården och därmed gjordes sökningarna var för sig.  
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Artiklarna skulle vara publicerade efter år 1999 för att få en så ny forskning som 
möjligt. Hade författarna inkluderat äldre studier kunde detta ha påverkar 
resultatet negativt då den palliativa vården håller är under utveckling. Valet att 
inte göra någon åtskillnad pga. kön gjordes för att det inte borde vara någon 
skillnad mellan könen i vården av vid livets slutskede. Artiklar med personer 
under 18 år exkluderades för att det då oftast var de anhörigas upplevelser och inte 
patientens egna upplevelser som skildrades. Typ av palliativ diagnos ansågs inte 
spela någon roll i detta arbete eftersom det skulle handla om palliativ vård och 
inte om exempelvis patienter som är döende i cancer. Då de flesta artiklarna som 
motsvarade syftet var skrivna på engelska kan detta ha påverkat resultatet negativt 
eftersom författarna har gjort en egen översättning av texten vilket kan ha lett till 
en feltolkning. Efter artikelsökningarna hade författarna ca 30 abstrakt som 
tycktes passa ämnet. När insamlingen var klar gjordes en kvalitetsgranskning 
enligt Willman m.fl. (2006) vilket innebär att artiklarna sorterades in i bra, medel 
eller dålig kvalitet. Denna metod gjorde att flera artiklar valdes bort för att de 
bland annat var kvantitativa och inte motsvarade syftet för denna studie. Vidare 
gjordes en noggrann genomläsning av de artiklar som återstod. Eftersom de 
handlade om två olika grupper av personer (sjuksköterskor och patienter) delade 
författarna upp artiklarna mellan sig för att inte blanda ihop de olika 
upplevelserna. Detta gjorde att arbetet underlättades, författarna kunde genom 
detta urskilja meningsskillnader mellan patienter och sjuksköterskor inom 
palliativ vård. I vissa artiklar fanns det både patienters och sjuksköterskors 
skildringar av palliativ vård, detta uppfattades ibland av oss som författare som 
svårt att uppfatta vem som sagt vad. I samband med genomläsningen gjordes en 
vetenskaplighetsbedömning enligt Forsberg och Wengström (2008) samt en fri 
översättning. Efter detta kvarstod 11 artiklar som stämde överrens med 
inklusionskriterierna till studien. Utav dessa 11 artiklar återfinns tre stycken i 
övriga delar av arbetet då de inte motsvarade syftet, övriga åtta artiklar återfinns i 
resultatet. Resultatets artiklar består av sex stycken som var av bra kvalitet och två 
som är av medel kvalitet. Detta upplevs inte av författarna som varken positivt 
eller negativt för studien då resultatet mestadels baseras på de artiklarna med bra 
kvalitet. 
 
Författarna till föreliggande studie läste igenom artiklarna för att få en helhetsbild. 
Detta enligt Graneheim och Lundmans (2004) rekommendationer för att göra en 
manifest innehållsanalys. Därefter togs meningsbärande enheter ut med relevant 
information för att kunna genomföra resultatet. Fördelar med detta sätt var att det 
blev lättare att plocka ut den viktigaste informationen och de intervjuades 
upplevelser från artiklarna. Detta tillvägagångssätt gjorde att en överblick av 
artiklarna kunde fås vilket underlättade sammanställningen av resultatet. Det som 
däremot upplevdes som svårt utifrån detta tillvägagångssätt var att det var svårt att 
formera kategorier. Användningen av Graneheim och Lundman (2004) gjorde att 
författarna kände att de fick ut de viktigaste av upplevelserna samt att artiklarna 
var lättare att koppla samman med varandra och kunde därför besvara syftet.  
 
Resultatet anses av författarna till föreliggande studie kunna representera de flesta 
palliativa patienter, då upplevelserna av palliativ vård ter de sig ganska lika. Detta 
utifrån de länder som medverkat i studien bland annat USA, Kina och 
Storbritannien. Men eftersom vissa av världens länder inte har samma resurser 
och vården därmed inte kan bedrivas lika kan det vara svårt att se tillförlitligheten 
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i denna studie, men denna litteraturstudies resultat skulle kunna tolkas att ge vissa 
indikationer på hur palliativ vård skulle kunna utvecklas och förbättras. 
Som teoretisk referensram valdes begreppen lidande, välbefinnande och trygghet 
såsom de beskrivs enligt Dahlberg m.fl. (2003). Anledningen till att författarna 
valde dessa begrepp var för att de anses centrala för vården vid livets slutskede, 
utifrån både patienters och sjuksköterskors perspektiv. 
 
Resultatdiskussion 
Denna litteraturstudie syftade till att undersöka patienter och sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ vård. Resultatet indikerade att de viktigaste faktorerna för 
patientens upplevelser var delaktighet, information, trygghet och tillit. Det 
framkom även positiva upplevelser såsom när patienterna inte behövde be om 
hjälp utan där sjuksköterskorna själva såg att det fanns ett behov av vård, men 
även negativa upplevelser framkom där patienterna höll sina åsikter för sig själva 
då de inte ville bli konfronterade av sjuksköterskorna. Då det gällde 
sjuksköterskorna antydde resultatet att deras upplevelser av palliativ vård kunde 
baseras på erfarenhet och kompetens men även av hur de upplevde sin 
arbetssituation, såsom stressad eller trygg. Sjuksköterskorna upplevde även att 
deras roll inom den palliativa vården handlade om ärlighet samt att ge en 
komfortabel och optimal vård. 
 
En viktig del för patienterna var att känna sig delaktiga i sin sjukdom, då de visste 
vad som skulle ske i vården kunde de på ett lättare sätt delta och ha synpunkter på 
hur vården skulle bedrivas. Då patienten har kontroll över sin situation och känner 
sig delaktig kan välbefinnande uppnås (Seymour m.fl., 2003). Dahlberg m.fl. 
(2003) beskriver att en person måste erkänna sitt lidande och våga befinna sig i 
det för att kunna erhålla välbefinnande (a.a.). Informationen har en viktig del då 
vissa vill ha all information på en gång medan andra vill få informationen om 
sjukdomen delgiven efterhand som vården pågår. Detta styrks bland annat av en 
studie från Deschepper, Bernheim, Vander Stichele, Van den Block, Michiels, 
Ven Der Kelen, Mortier och Deliens (2008) där det framkommer att det råder stor 
variation i hur patienterna vill bli informerade men de flesta fördrog ett lugnt 
tempo med gradvis information som var anpassad till deras känslomässiga 
reaktioner (a.a.).  
 
Sjuksköterskorna i Mok och Chi Chius (2004) studie tycker att det är viktigt att ha 
en bra relation till patienten och att ge patienten tid och utrymme för att kunna 
visa sina känslor. Sjuksköterskan lägger mycket vikt på att inte verka påträngande 
utan ge patienten den tid han/hon behöver, fokus ska vara på patientens mål och 
behov (a.a.). I en studie av Skilbeck och Payne (2003) beskriver även dessa 
sjuksköterskor hur viktigt det är att ha en bra kommunikationsförmåga med 
patienten. Detta är för många ett problem då de tycker att de inte har tillräckligt 
med utbildning för att handleda patienten i olika svåra situationer. Holst m.fl. 
(2003) beskriver att den palliativa vården handlar om ett dialogiskt förhållande, 
vilket innebär att människor möts och båda parter samtalar för känna tillit till 
varandra och för att kunna skapa en relation. Dunnes (2005) studie påvisar att i 
palliativ vård ska de individuella behoven aldrig förbises och effektiv 
kommunikation med alla inblandade är avgörande. Vid kommunikation mellan 
olika parter bör alltid patientens behov och synpunkter tillfredställas. SOU 
(2001:6) beskriver att den palliativa vården bygger på fyra hörnstenar, en av dessa 



17 
 

hörnstenar handlar om kommunikation och relationer där patientens livskvallitet 
ska främjas genom ett bra förhållande mellan arbetslag, patienten och närstående.  
 
I Searle och McInerney artikel (2008) såg sjuksköterskor i deras roll att stödja 
familjemedlemmarna i deras sorg samt uppmuntra deras närvaro hos patienten 
(a.a.).  Ytterligare en hörnsten enligt SOU (2001:6) är stöd till närstående, som 
innebär att stöd ska erbjudas under patientens sjukdom samt efter att dödsfallet 
inträffat (a.a.). 
 
Sjuksköterskorna kände att ett lagarbete som är sammanhållet och effektivt inom 
palliativ vård är till fördel för patienten (Johnston & Smith, 2006; Pavlish & 
Ceronsky, 2009). SOU (2001:6) beskriver en annan av de fyra hörnstenar för 
palliativ vård, Samarbete av ett mångprofessionellt arbetslag, där alla inblandade 
yrkeskategorier samarbetar, bl.a. läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. 
 
Sjuksköterskorna i Pavlish och Ceronskys (2009) studie ansåg att ärlighet samt att 
visa respekt är en viktig del i vården av den palliativt sjuke patienten. De la stor 
vikt på att ha en förtroendefull relation till både patient och deras anhöriga. Detta 
styrks av Deschepper m.fl. (2008) där både patienter och vårdpersonal ansåg att 
lögner är oacceptabla. Patienter vill att deras vårdare ska vara ärliga samtidigt som 
vårdpersonalen ansåg att ärlighet är viktigt men att patenten inte alltid skulle 
konfronteras med den hårda sanningen vilket kunde orsaka patienten ett stort 
lidande. Dahlberg m.fl (2003) beskriver att begreppet trygghet är kopplat till 
bland annat förtroendefulla relationer. Enligt SFS (1998:531) ska en patient ges 
kompetent och omsorgsfull vård, visas omtanke och respekt och vården ska 
genomföras i samråd med patienten (a.a.).  
 
Sjuksköterskorna i bland annat Johnston och Smiths (2006) studie beskriver hur 
viktigt det är att lyssna till patientens känslor samt vara närvarande då patienten 
behöver stöd. Patienterna i Benzein, Norberg och Savemans (2001) studie menar 
att sjuksköterskans roll innebär att han/hon har tid att finnas till hands och svara 
på frågor kring sjukdomen men likväl att sjuksköterskan visar ett vänligt 
beteende. Dahlberg m.fl. (2003) menar att välbefinnande ofta kan skapas eller 
förbättras till exempel genom att patienten blir tilltalad eller uppmärksammad. 
Enligt Holst m.fl. (2003) kan en bra relation byggas upp genom handlingar och 
samspel. En sjuksköterska ska trots eventuell rädsla visa mod, vara naturlig och 
känslomässigt engagerade samt vara villig att lyssna för att mötet och relationen 
ska bli så bra som möjligt. SOU - Vårdens svåra val (1995:5) menar att målet med 
palliativ vård är att ge patienten livskvalitet samt en lugn och värdig död. Det är 
det viktigt att vara öppen för patienters och anhörigas önskemål, inte minst när 
vården sker i hemmet (a.a.).  
 
Enligt Searle och McInerney (2008) kan sjuksköterskornas självständighet vid 
stress hotas och de känner frustration och maktlöshet. Descheppers m.fl. (2008) 
studie beskriver hur både vårdpersonal och patienter upplever tidsbrist som ett 
hinder för en bra relation och kommunikation. Vid rådande tidsbrist beskrev 
vårdpersonal hur patienterna lättare missförstod den information som gavs (a.a.). 
 
Under tiden detta arbete genomförts har ny information uppkommit inom ämnet 
palliativ vård. Socialstyrelsen har påbörjat en granskning och utveckling av 
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”Allmänna råd för livsuppehållande åtgärder i livets slutskede”(1992:2). 
Tillsammans med Socialstyrelsens etiska råd, Riksåklagaren, företrädare för 
hälso- och sjukvården samt Läkaresällskapet förs nu diskussioner angående ämnet 
och de beräknar vara klara till årsskiftet. Ur ett pressmeddelande (Avbrytande av 
livsuppehållande behandling, 2010) från Socialstyrelsen sammanfattas läget som 
följande. Vården ska så långt som möjligt utföras i samråd med patienten. Vården 
är skyldig att erbjuda en döende patient smärtlindrande och ångestdämpande 
behandling. Då patienten inte vill ha en livsuppehållande behandling ska läkaren 
respektera dennes önskan. En huvudregel är att läkare inte får ge en behandling 
som patienten inte vill ha. För att en patient ska kunna ta beslutet att avsluta eller 
inte påbörja en livsuppehållande behandling krävs det att patienten är 
beslutskompetent, välinformerad och införstådd med konsekvenserna. Enligt 
Anders Printz, chef för avdelningen regler och tillstånd på Socialstyrelsen, är 
utgångspunkten att patienten själv ska kunna bestämma vilken behandling som 
accepteras eller om den ska avbrytas (a.a.).  
 
REFLEKTIONER 
Ibland kan det underlätta för patienten att få informationen tilldelad tidigt i sin 
vårdsituation men ibland kan patienterna uppleva detta som överväldigande då de 
inte kan ta till sig informationen på rätt sätt. Då är viktigt att ha i åtanke som 
vårdpersonal att alla patienter är olika, en del accepterar sin sjukdom eller skada 
snabbare än andra medan en del förnekar sin situation. Som personal är det viktigt 
att visa att man kan lyssna och finns tillhands för alla samtal och frågor. Att ta sig 
tid och sätta sig ner hos en patient kan göra att patienten känner sig trygg och får 
tillit till sin vårdgivare, de känner att det finns någon där som de kan lita på. 
Många patienter uppskattar när de inte behövde be om hjälp utan där 
sjuksköterskorna ser att det finns ett behov. Det underlättar även för relationen 
mellan sjuksköterskor och patienter att kunna skratta och skämta ihop men även 
kunna vara allvarliga när det behövs.  
 
Det är viktigt att patienten får behålla sin självbestämmanderätt. Patienten ska 
alltid omfattas av en helhetssyn, oavsett fysiska eller psykiska hinder. Det krävs 
även att kunna se på lång sikt, tillexempel att förebygga trycksår och övriga 
lidanden. Sjuksköterskan ska också delge patienten information angående 
sjukdomens förlopp för att på så vis involvera patienten i sin situation. Likväl 
anser författarna att det är viktigt att ge tid åt patienterna och vara ärlig samt 
motivera patienten i deras situation. Om sjuksköterskan är ärlig och visar att 
hon/han bryr sig känner patienten tillit och blir med öppen i sin kommunikation 
till vårdgivaren. Att använda sig av en öppen kommunikation gynnar båda parter 
då det kan motverka uppkomsten av konflikter.   
 
SLUTSATS 
Denna studie antyder att det behövs kommunikation och ärlighet samt stöd både 
mellan sjuksköterskor/patienter, sjuksköterskor/sjuksköterskor samt anhöriga. Det 
framgick också att det inte bara är att kasta sig in i en vårdsituation utan det är 
viktigt att ta reda på vem patienten är och likväl vem sjuksköterskan är för att få 
en bra vårdrelation. Det framkom även att det behövs mer omfattande utbildning 
för sjuksköterskorna samt fler specialinriktade vårdenheter för palliativ vård 
eftersom det fortfarande finns brister som kan utvecklas och förbättras. Med 
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föreliggande studie hoppas författarna kunna bidra till att den palliativa vården 
förbättras och att det blir lättare att få en insyn i hur patienter och sjuksköterskor 
upplever den palliativa vården. 
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BILAGA I Databassökning 
Databas:  
CINAHL 

Sökord Träffar Valda träffar 

S1 Palliativ Care 2666 - 
S2 Hospice Patients  71 - 
S3 S1 + S2 25 1 
S4 Nursing role 4256 - 
S5 S1 + S4 65 1 
S6 Nurse and patient 5712 - 
S7 S1 + S6 142 1 
S8 Experience 13446 - 
S9 Patients 55165 - 
S10 S1+ S8 + S9 185 1 
S11 Palliative Nursing Care 8 1 
S12 Quality of Life 28705 - 
S13 Older people 4187 - 
S14 S1+S12+S13 8 1 
 
Databas:  
MEDLINE 

Sökord Träffar Valda träffar 

S1 Experience 5100 - 
S2 Nursing 6597 - 
S3 Palliative Care 7422 - 
S4 S1 + S2 + S3 19680 1 

Databas:  
PUBMED 

Sökord Träffar Valda träffar 

S1 Communication  - 
S2 Nurse  - 
S3 Palliative Care  - 
S4 S1 + S2 + S3 36 1 
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BILAGA II Bedömningsmall enligt Willman, Stoltz & Bathsevani 
(2006). 
 
Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ 
metod  
Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/problemformulering? 
Patientkarakteristiska 
 Antal: 
   Ålder: 
   Man/kvinna: 
Är kontexten presenterad? 
Etiskt resonemang? 

Urval 
- Relevant? 
- Strategiskt? 

Metod för 
- urvalsförfarande tydligt beskrivet? 
- datainsamling tydligt beskriven? 
- analys tydligt beskriven? 

Giltighet 
- är resultatet logiskt, begripligt? 
- råder datamättnad? 
- råder analysmättnad? 

Kommunicerbarhet 
- redovisas resultatet klart och tydligt? 
- redovisas resultatet i förhållande till teoretisk referensram? 

Genereras teori? 

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

 

Sammanfattande bedömning av kvalitet 

Bra – Medel – Dålig 

Kommentar 

 

Granskare (sign): 
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Bilaga III Artikelöversikt 
Författare/Land Titel Tidskrift/Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Andersson,M., 
Hallberg I. & 
Edberg, A. 
Sverige 

Old people receiving 
municipal care, their 
experiences of what 
constitutes a good life in 
the last phase of life: A 
qualitative study. 

International 
Journal of Nursing 
Studies (2007). 

Att undersöka upplevelser 
och aspekter som leder till ett 
bra liv under den sista fasen i 
livet hos människor över 75 
år som fick kommunal vård. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer som 
fokuserade på 
nuvarande 
livssituation.  

Sex kategorier togs fram för att visa 
vad som var av betydelse för 
patienterna i livets slutskede: Att 
upprätthålla värdighet, njuta av små 
saker, att vara ”hemma”, att vara i 
händerna på andra och försök till 
anpassning. 

Medel-
Hög 
kvalitet 

Clover, A., Browne, 
J., McErlain, P. & 
Vandenberg, B. 
Australien.  

Patient approaches to 
clinical conversations in 
the palliative care 
setting. 

Journal of 
Advanced Nursing 
(2004). 

Att undersöka patienters 
förståelse för betydelsen att 
diskutera vård i livets 
slutskede med sjuksköterskor 
inom den palliativa vården.  

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Det är viktigt att patienten och 
sjuksköterskan har en bra relation. 
Ofta innebär en dålig kommunikation 
att patienten intar en passiv roll. 

Hög 
kvalitet 

Saymour, J., 
Ingleton, C., Payne, 
S. & Beddow, V. 
Storbritannien. 

Specialist palliative care: 
patients’ experiences. 

Journal of 
Advanced Nursing 
(2003). 

Undersöka patienters 
förväntningar och upplevelser 
av specialist palliative vård 
på tre olika serviceboende. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Fyra teman identifierades hos 
patienterna: Kunskap och 
information om tjänster, möten och 
psykosociala behov, brist på kontroll 
och familjär atmosfär. 
 

Hög 
kvalitet 

Mok, E. & Chi Chiu, 
P. 
Kina 

Nurse–patient 
relationships in palliative 
care. 

Journal of 
Advanced Nursing 
(2004). 

Att undersöka aspekter av 
sjuksköterska och patient 
relationen i samband med 
palliativ vård. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Vikten av att ha en bra 
sjuksköterska-patient relation. Att ha 
en bra relation innebär att båda 
parter känner sig trygga och det kan 
bildas en vänskaps relation. 

Hög 
kvalitet 

Johnston, B. & 
Smith, L. 
Storbritannien 

Nurses’ and patients’ 
perceptions of expert 
palliative nursing care. 

Journal compilation 
(2006). 

Att undersöka uppfattningar 
från patienter och 
sjuksköterskor I den palliative 
vården. Även begreppet 
expert palliativ vård. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Döende patienter hade en önskan 
om att bevara sin självständighet 
och ha kvar sin kontroll över 
situationen. Sjuksköterskorna tyckte 
det var viktigt att smärtlindra 
patienten men även att visa 
vänlighet, värme och medkänsla. 

Hög 
kvalitet 
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Författare/Land Titel Tidskrift/Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

Searle, C. & 
Mcinerney, F.  
Australien 

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

Contemporary 
Nurse (2008). 

Sjuksköterskors upplevelse 
av att vårda patienter de sista 
48 timmarna I livet. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Sjuksköterskan baserade ofta sin 
vård på tidigare erfarenheter. 
Sjuksköterskorna tyckte det var 
viktigt att ha en bra relation till 
patient och anhöriga och låta de 
vara med i diskussioner som berör 
patienten. 

Medel-
Hög 
kvalitet 

Munday, D., 
Petrova, M. & Dale, 
J. 
Storbritannien 

Exploring preferences 
for place of death with 
terminally ill 
patients: qualitative 
study of experiences of 
general 
practitioners and 
community nurses in 
England. 

British Medical 
Journal (BMJ.com) 
(2009). 

Undersöka upplevelser och 
uppfattningar om läkare och 
sjuksköterskors diskussion 
med patienter om var som är 
den bästa platsen att dö på 
för döende patienter. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Ämnet var inget som patienterna 
själva tog upp och diskuterade med 
sjuksköterskor och läkare. Ofta 
förändrades platsen patienterna ville 
dö på med tiden.  

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). 

Att undersöka onkologiska 
sjuksköterskors perspektiv på 
palliative vård. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Sjuksköterskorna tyckte att det var 
viktigt att patientens behov 
tillgodoses, och att sjuksköterskan 
ska vara ärlig och kompetent för att 
den palliativa vården ska bli bra. 

Hög 
kvalitet 
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BILAGA IV Innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004)  
Artiklar om 
patienter  

Meningsbärande enheter Kondenserad Översättning Kod Subkatergori Kategori 

Specialist palliative 
care: patient´s 
experiences. 
Saymour m.fl. 
(2003) 

While having information too early was 
distressing for some, others felt that they had 
received information too late. 

Att få information för tidigt var stressande 
för några, medan andra tyckte att de hade 
fått informationen för sent. 

En del patienter vill 
ha information 
tidigt, andra sent. 

Vikten av att få 
information 
delgiven. 

Information 

Patient approaches 
to clinical 
conversations in the 
palliative care 
setting. 
Clover m.fl. (2004) 

For example, if professionals ‘decide’ without 
consultation, patients will adopt a passive 
role because they believe that professionals 
‘know best’. Conversely, if patients feel that 
they have some power to affect change, they 
will take a more active role. 

T.ex. om proffesionella beslutar vad som 
ska ske med patienten kommer patienter 
medvetet ha en passiv roll pga att 
patienter tror att de proffersionella ”vet 
bäst”. Om patienten däremot känner att 
deras åsikter räknas kommer de naturlig få 
en aktiv roll. 

Patienten måste 
medverka vid beslut 
som rör han/henne 
för att få en aktiv 
roll. 

Känslan av att 
vara delaktig i sin 
sjukdom. 

Delaktighet 

Specialist palliative 
care: patient´s 
experiences. 
Saymour m.fl. 
(2003) 

Nurses and doctors were regarded as 
providing psychosocial support. Patients said 
that both were prepared to take the time to 
talk and listen, and this was felt to be of 
value. 

Sjuksköterskor och doktorer ansågs ge 
psykosocialt stöd. Patienterna tyckte att 
båda var villiga att ta sig tid att prata och 
att lyssna, och detta värderas högt. 

Att ha ett bra 
förhållande  
till sin vårdgivare 
har stor betydelse. 

Känslan att vara 
uppskattad, sedd 
av någon. 

Tillit/Trygghet 

Nurses’ and 
patients’ perceptions 
of expert palliative 
nursing care. 
Johnston & Smith 
(2006) 

When I went into the hospice for the first 
time, it was so very restful, so comfortable 
and lovely to be in without being too ill. I felt 
really safe there. I had a rest and I felt so 
much better… 

När jag kom till hospice för första gången 
var det så fridfullt, och så skönt att få vara 
utan att behöva må dåligt. Jag kände mig 
säker där. Jag vilade mig och kände mig 
mycket bättre. 

Patienten upplever 
sitt första hospice 
besök som en 
fridfull plats att 
spendera sin tid på. 

Positiva 
upplevelser  

Upplevelser 
av vården  

Nurses’ and 
patients’ perceptions 
of expert palliative 
nursing care. 
Johnston & Smith 
(2006) 

Well I was in hospital a fortnight after the 
tests and all that and I was informed it was 
terminal. I was just lying in the bed there. 
The other patients were getting seen to and I 
was not. There was nobody who came up to 
me. 

Jag var på sjukhuset två veckor efter att 
ha gjort tester. Där fick jag beskedet att 
sjukdomen var terminal. Jag bara låg där i 
sängen medan andra blev uppassade och 
inte jag. 

Patienten känner 
sig bortglömd. 

Negativa 
upplevelser 

Upplevelser 
av vården. 
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Artikel om 
sjuksköterskor 

Meningsbärande enhet Kondenserad översättning Kod  Subkategori Kategori 

Creating comfort: 
Nurses’ 
perspectives 
on pressure care 
management in 
the last 48 hours 
of life 
Searle & 
McInerney 
(2008) 
 

All nurses spoke of the impotence of 
establishing the frequency of turning 
the patient based on their 
observations, such as skin 
assessment. 

Alla sjuksköterskor talade om vikten 
av att fastställa hur ofta patienten ska 
vändas grundade på deras 
iakttagelser, såsom hudbedömning. 

Grundat på 
sjuksköterskornas 
iakttagelser sköttes 
omvårdnaden av 
patienterna  

Den kliniska blicken Erfarenhet och kunskap 

Nurse–patient 
relationships in 
palliative care 
Mok & Chi Chiu 
(2004) 

Taking the initiative meant not being 
pushy, and giving time and space to 
patients when they were not ready to 
disclose their deeper feelings. On the 
other hand, the nurse took the 
initiative to respond to the patient’s 
needs quickly, in a timely and 
appropriate manner, and to show that 
they really cared. 
 

Ta initiativ betydde inte påträngande, 
och ge tid och utrymme för 
patienterna när de inte var redo att 
avslöja sina djupare känslor. Å andra 
sidan tog sjuksköterskan initiativet för 
att svara till patientens behov snabbt, 
i tid och på lämpligt sätt, och visa att 
de verkligen brydde sig.  
 

Sjuksköterskan tog 
initiativ att hjälpa 
patienterna snabbt men 
lät dem få tid och 
utrymme att yttra sina 
känslor. 

Skapa en relation Kommunikation 

Creating comfort: 
Nurses’ 
perspectives 
on pressure care 
management in 
the last 48 hours 
of life 
Searle & 
McInerney 
(2008) 

Nurses also saw their role as 
supporting family members in their 
grief: “A lot of people have not had 
experience with a dying patient before 
and they find it is extremely difficult to 
deal with death, or a dying person, 
and that is where the communication 
is difficult, if I get them involved, it 
helps with the grieving process”.  

Sjuksköterskor såg också sin roll att 
stödja familjens medlemmarna i 
deras sorg: ”Många har inte haft 
erfarenhet av en döende patient 
innan och de tycker det är ytterst 
svårt att hantera döden, eller en 
döende, och det är där 
kommunikation är svårt, om jag får 
dem involverade, kan det hjälpa med 
sorgeprocessen”. 

Sjuksköterskans roll i 
mötet med patient och 
anhöriga är att ge stöd 
och hjälpa dem i 
sorgeprocessen.  

Ge stöd Kommunikation  
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Artiklar om 
sjuksköterskor 

Meningsenhet Kondenserad översättning Kod Subkategori Kategori 

Creating comfort: 
Nurses’ perspectives 
on pressure care 
management in 
the last 48 hours of 
life 
Searle & McInerney 
(2008) 

Respecting the wishes of the patient 
and family was another factor leading 
to variations in the frequency of 
turning. Disagreement could occur 
between the nurse and the patient’s 
family when the nursing actions related 
to turning the patient varied with and 
were challenged by 
 

Respekt för önskemål av patienten och 
familjen var en annan faktor som leder 
till variationer i frekvensen av 
vändningarna. Oenighet kan uppstå 
mellan sjuksköterska och patientens 
familj när den ammande åtgärder i 
samband med att vända patient 
varierade med och ifrågasattes av 
familjens övertygelser. 

Sjuksköterskan respekterar 
önskemål från patienterna 
och dess anhöriga men 
ibland kan oenigheter 
uppstå. 

Konflikter  Kommunikation 

Nurses’ and patients’ 
perceptions of expert 
palliative nursing 
care 
Johnston &  
Smith (2006) 

Nurses spoke passionately about the 
importance of providing comfort to 
patients. For instance:   

Sjuksköterskor talade passionerat om 
vikten av att tillhandahålla bekvämlighet 
för patienterna.  

Sjuksköterskorna tyckte att 
det var viktigt med komforten 
var bra för patienterna.  

Komfort och 
god vård 

Komfort och god 
vård 

Nurses’ and patients’ 
perceptions of expert 
palliative nursing 
care 
Johnston &  
Smith (2006) 

“To have effective palliative care, you 
need a team of people who believe in 
palliative care. I always think that that’s 
quite difficult in the hospital setting that 
I work in. Sometimes I would say that 
patients are treated aggressively when 
really they should be palliative. I think if 
you’ve got a team who believe in 
palliative care then it makes all the 
difference.” 

”Att ha en effektiv palliativ vård behöver 
du ett team av människor som tror på 
palliativ vård. Jag tycker alltid att det är 
ganska svårt sjukhusinställning som jag 
jobbar i. Ibland vill jag säga att patienter 
behandlas aggressivt när det verkligen 
borde vara palliativt. Jag tror att om du 
har ett team som tror på palliativ vård då 
det gör hela skillnaden. " 

Att samarbeta i team ger 
bättre palliativ vård 

Att arbeta i 
team 

Erfarenheter och 
kunskap 

Oncology Nurses’ 
Perseptionsof 
Nursing Roles and 
Profesional 
Attributes in 
Palliative Care 
Pavlish & Ceronsky 

Many nurses suggested that being 
honest demonstrates respect and is 
essential to a trusting and therapeutic 
relationship with patients and their 
families. 

Många sjuksköterskor ansåg att vara 
ärlig visar respekt och är viktig för en 
förtroendefull och terapeutisk relation 
med patienter och deras familjer 

Att vara ärlig och visa 
respekt ger en förtroendefull 
relation med patienterna och 
anhöriga. 

Ärlighet Kommunikation  
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(2009) 
Artiklar om 
sjuksköterskor 

Meningsenhet Kondenserad översättning Kod Subkategori Kategori 

Creating comfort: 
Nurses’ perspectives 
on pressure care 
management in 
the last 48 hours of 
life 
Searle & McInerney 
(2008) 

When the autonomy of the nurses was 
threatened they expressed negative 
feelings associated with futility, 
frustration, guilt, helplessness, or 
powerlessness; in other words, moral 
distress. moral distress  describes as 
being what nurses (or any moral 
agents) experience when they are 
constrained from moving 
from moral choice to moral action. 

När sjuksköterskornas självständighet  
hotades uttryckte de negativa känslor så 
som meningslösheten, frustration, skuld, 
hjälplöshet eller maktlöshet, med andra 
ord, moralisk stress. Moralisk stress 
beskrivs som är vad sjuksköterskor (eller 
moraliska agenter) erfarenhet när de 
hindras från att flytta från moraliskt val 
till moraliskt handlande. 

Sjuksköterskorna kunde 
uttrycka negativa känslor 
såsom frustration mm när de 
kände sig stressade. Stress 
hindrade sjuksköterskorna 
från ett moraliskt val kunna 
göra ett moraliskt handlade. 

Stress Upplevelser i 
rollen som 
sjuksköterska 

Creating comfort: 
Nurses’ perspectives 
on pressure care 
management in 
the last 48 hours of 
life 
Searle & McInerney 
(2008) 

When the patient was unable to 
express their wishes due to the 
physical changes related to the dying 
process, nurses often sought guidance 
from the patient’s family in preference 
to automatically instituting regular 
turning in pressure care management. 

När patienten inte kunde uttrycka sina 
önskemål på grund av fysiska 
förändringar i samband med döende 
processen, sjuksköterskor sökte ofta 
vägledning från patientens familj i stället 
för automatiskt införande regelbundet 
vända sig i tryck vård förvaltning. 

Sjuksköterskorna känner 
trygghet i att kunna vända 
sig till de anhöriga, när 
patienterna inte kan framföra 
sin önskan. 

Trygghet Upplevelser i 
rollen som 
sjuksköterska 
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