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SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT 
VÅRDA PATIENTER PALLIATIVT I HEMMET 
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NILSSON, SARA 

SAMMANFATTNING 
Begreppet palliativ vård började användas på 1980-talet som en synonym till hospice. 
Palliativ vård står för lindrande och stödjande vård i ett skede då patientens sjukdom inte 
längre anses botbar. Det huvudsakliga målet blir då att lindra smärta och att ge socialt, 
psykologiskt och existentiellt stöd till patienten och närstående. Sjuksköterskans roll i den 
palliativa vården är att känna in och bekräfta patientens symtom och behov för att kunna ta 
beslut om vilken omvårdnad som behövs. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors 
känslor, tankar och upplevelser av att vårda patienter palliativt i hemmet. Vald metod är 
litteraturstudie med kvalitativ ansats för att få förståelse för individens subjektiva upplevelse 
av omvärlden. Resultatet visade att sjuksköterskorna inom den palliativa vården hade ett 
särskilt intresse för vårdformen. Att vårda svårt sjuka och döende patienter upplevdes som ett 
stort ansvar. För sjuksköterskorna var det viktigt att utveckla en relation till patienten och 
dess närstående. Man beskrev patientens livsvärld utifrån två världar, omvärlden och den 
döende världen där sjuksköterskans uppgift var att bygga en bro där emellan. En slutsats som 
kan dras är att sjuksköterskornas egen inställning till döden ansågs spela en avgörande roll i 
mötet. Viktiga egenskaper hos sjuksköterskan ansågs vara lyhördhet samt förmågan att se till 
hela människan i den värld han eller hon befinner sig i.  

Nyckelord: Palliativ vård, Sjuksköterskor, Upplevelser, Hemsjukvård.  
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BAKGRUND 
 
Att ge lämplig vård och stöd till sjuka människor i livets slutskede är en viktig men svår 
uppgift. Enligt Nationella rådet för palliativ vård (2010) fanns det fram till mitten av 1950-
talet små medicinska möjligheter att ge rätt smärtlindring och symtombehandling. Under 
1950-talet utvecklades de farmakologiska kunskaperna kombinerat med ökad förståelse av 
vad individen behövde, vilket gjorde att den palliativa vården utvecklades i Sverige (NRPV, 
2010). 

Enligt Socialstyrelsen (2006) har antalet svårt sjuka patienter som vårdas i hemmet ökat och 
därmed har också resurserna för avancerad sjukvård i hemmet ökat. Detta gäller insatser som 
läkemedelsbehandling, infusioner, blodtransfusion och total parenteral nutrition. Ökade 
medicinska insatser innebär ett ökat ansvar för behandlande personal (Socialstyrelsen, 2006).  
 
I mötet med patienten i den palliativa vården är det inte de praktiska momenten som är det 
svåra, utan utmaningen ligger i de frågor och tankar patienten har behov av att ventilera 
(Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Att ställas inför frågor om döendet och döden kan 
väcka ångest och flyktmekanismer, förnekande eller andra, för vården ogynnsamma 
försvarsreaktioner (Lindqvist, 1980). Sjöberg et al.(1998) menar att sådana reaktioner kan 
göra att sjuksköterskan drar sig undan eller skojar bort de frågor och funderingar patienten 
har. Ett sätt att förhindra sådana undermedvetna psykiska försvarsmekanismer är 
handledning. Genom handledning får sjuksköterskan kraft till att vara ett gott stöd för 
patienten och lyssna på de existentiella funderingar denne bär på (Sjöberg et al, 1998). Vid 
sådana samtal behöver sjuksköterskan inte säga eller göra så mycket, utan det viktigaste är att 
bara finnas till hands, lyssna och vara en känslomässigt engagerad medmänniska (Holst, 
Sparrman & Berglund, 2003). 
 

Palliativ vård 
 

Clark (1999) beskriver hur begreppet palliativ vård började användas på 1980-talet som en 
synonym till hospice. Den engelska läkaren Dame Cicely Saunders var den som startade den 
moderna hospicerörelsen redan under 1960-talet i London (Clark, 1999). Inriktningen vid 
dessa hospice var att maximalt lindra smärta och andra symtom samt ge psykosocialt stöd och 
ta hänsyn till andlig problematik. Man använde sig av ett tvärproffessionellt arbetssätt. Stöd 
till anhöriga under vårdtiden och i sorgearbetet var också en del av hospicerörelsen. Cicely 
Saunders tankar kring hospicevård har spritt sig och har genom forskning, utbildning och 
politiska beslut lett fram till dagens palliativa vård. I Sverige har det bl.a. inneburit en 
utbyggnad av hemsjukvården, vilket ger möjlighet till palliativ vård i det egna hemmet 
(Beck-Friis & Strang, 2005). 

Enligt Widell (2003) kommer ordet palliativ från det latinska ordet pallium som betyder 
kappa eller mantel, något som skyddar och håller om. Palliativ vård står för lindrande och 
stödjande vård i ett skede då patientens sjukdom inte längre anses botbar (Widell, 2003). Det 
innebär enligt McMillen (2007) att fokus läggs på symtomlindring och livskvalitet. Det 
huvudsakliga målet blir då att lindra smärta och att ge socialt, psykologiskt och existentiellt 
stöd till patienten och närstående (McMillen, 2007). Närstående spelar en betydande roll i 
den palliativa vården. Närstående kan vara familj, partner eller vänner. Patienten avgör vilka 
som räknas som närstående (Widell, 2003).   
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Palliativ omvårdnad kan ske på sjukhus, hospice, sjukhem eller det egna hemmet. För att 
uppnå en god palliativ vård arbetar ofta olika yrkesgrupper såsom sjuksköterskor, läkare, 
sjukgymnaster, kuratorer, diakoner, präster samt dietister tillsammans och bildar därmed ett 
palliativt team. Inom den palliativa vården ser man döendet som en normal process, där målet 
är att hjälpa patienten att uppleva bästa möjliga välbefinnande och livskvalité vid livets slut 
med avsikt att varken påskynda eller skjuta upp döden (NRPV, 2010). 

Den palliativa vården ingår i hälso- och sjukvården och regleras därmed av Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763). Där framgår det att vården ska bedrivas så att den uppfyller 
kraven på en god vård. Det innebär det att den ska vara av god kvalitet och tillgodose 
patientens behov av trygghet i vården och behandlingen. Den ska bygga på respekt för 
patientens självbestämmande och integritet, samt främja goda kontakter mellan patient och 
hälso- och sjukvårdspersonal (SFS, 1982:763). 

Sjuksköterskornas grundläggande ansvarsområden enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 
är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (ICN, 2007). 
Enligt en rapport från statens offentliga utredningar, omfattar omvårdanden även åtgärder 
som att undanröja smärta och obehag samt ge stöd och hjälp under den sista tiden i livet 
(SOU, 2001:6). 

En viktig yrkesgrupp i den palliativa vården är sjuksköterskorna (Beck-Friis & Strang, 2005). 
Deras roll i den palliativa vården är att känna in och bekräfta patientens symtom och behov 
för att kunna ta beslut om vilken omvårdnad som behövs. Sjuksköterskans uppgift är också 
att bygga upp förtroendefulla relationer både till patienten och till närstående vilket inte alltid 
är så lätt. Förmågan att sätta sig in patientens situation samt att kunna anpassa sig till den nivå 
som patienten befinner sig på är också en viktig kompetens hos sjuksköterskan (Beck-Friis & 
Strang, 2005). 

Karlsson och Sandéns studie (2007) visade att i omvårdnaden av den svårt sjuka patienten är 
det sjuksköterskans närvaro, samhörighet med patienten och lyhördhet som ger trygghet och 
stöd i situationen. Att se till patientens livsvärld är en förutsättning för att kunna ge en god 
palliativ vård (Karlsson & Sandén, 2007). 

 

Teoretisk referensram 
 

För att närmare förstå innebörden av det som nämnts ovan behövs en teoretisk referensram. 
Vi har utgått från Ida Jean Orlandos omvårdnadsmodell eftersom den behandlar interaktionen 
mellan sjuksköterska och patient, något som är en viktig del i den palliativa vården. Den 
växte fram på 50-och 60-talen utifrån empiriska studier av den praktiska omvårdnaden. De 
empiriska studierna byggde på observationer av interaktioner mellan patient och 
sjuksköterska, som uttryckte god respektive dålig omvårdnad. Den goda omvårdnaden 
formades av reflektion, medan den dåliga omvårdnaden beskrevs som automatiska 
handlingar. Orlando betonade att sjuksköterskans roll är att se till individens behov genom att 
utföra medvetna och ändamålsenliga handlingar (Orlando, 1990).   

Vidare påpekar Orlando att varje patient är en unik individ som växer och utvecklas 
oavbrutet. Av den orsaken ska varje patient ha en möjlighet att kunna få vara medansvarig i 
sin behandling och omvårdnad. Med detta är det också viktigt att sjuksköterskorna hela tiden 
är medvetna om hur patienten mår och uppfattar sitt tillstånd (Orlando, 1972). 
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Orlando förespråkar att man ska ta vara på ”här-och–nu-situationerna” genom att interagera 
med patienten, samt utarbeta bestämda riktlinjer tillsammans med patienten för att kunna ge 
den bästa omvårdnaden. Detta, menar Orlando främjar patientens välbefinnande och lindrar 
eller avlägsnar fysiskt eller psykiskt lidande (Jahren Kristoffersen, 1998).  

För att kunna möta sina patienter ”här-och-nu” och sätta patientens behov i första hand 
behöver sjuksköterskan vara trygg i sin egen situation och i mötet med döendet och döden. 
Denna förmåga är inte självklar. Det är därför viktigt att ta reda på vad sjuksköterskan själv 
upplever i mötet med svårt sjuka patienter som inte kan botas. Sådan kunskap kan vara till 
hjälp i arbetet med att såväl utbilda som stödja sjuksköterskorna i arbetet med palliativ vård 
(Beck-Friis & Strang, 2005).  

 

SYFTE 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors känslor, tankar och upplevelser i samband 
med att vårda patienter palliativt i hemmet. 

 

METOD 
 
Vald metod är litteraturstudie med kvalitativ ansats. I enlighet med denna metod har litteratur 
valts ut, granskats och sammanställts inom området sjuksköterskors upplevelse. Genom 
denna ansats eftersträvades förståelse för individens subjektiva upplevelse av omvärlden 
(Forsberg & Wengström, 2003). Forskningen eftersträvar en helhetsförståelse av speciella 
förhållanden, för att få en så fullständig bild som möjligt av situationen (Olsson & Sörensen, 
2007).  

 

Artikelsökning  
 

Första sökningen skedde i CINAHL, där följande sökord användes: Nurse, Experience, Home 
Health Care, Palliative Care, Terminal Care, End-of-Life Care. Efter att ha läst artiklarnas 
abstract användes ingen artikel p.g.a. att abstraktet inte hade något innehåll som svarade mot 
vårt syfte.  Ny kombinationssökning gjordes med sökord som Nurse, Experience och 
Terminal Care. Av de artiklar som valdes ut fanns två artiklar som svarade mot vårt syfte.  

Då data inte blev tillfredställande, gjordes en andra sökning med nya sökord så som: 
Palliative Care eller Terminal Care, Home Health Care och Nurse Attitudes. Dessa 
kombinerades i en ny sökning då de enskilda orden gav alldeles för stort antal träffar (se 
bilaga 3). Detta resulterade i ytterligare två artiklar som svarade mot vårt syfte.  

Den tredje sökningen skedde i databasen PsycINFO. Sökorden ändrades till Palliative Care 
och Home Care Personnel. Då de två orden kombinerades resulterade det i sju träffar var av 
en valdes ut och kvalitetsgranskades. Denna användes också i analyserna.  

Utöver detta har vi gjort manuella sökningar i artiklar samt avhandlingar, magisteruppsatser 
och övriga uppsatser. Till resultatet använde vi slutligen sex artiklar som alla var granskade 
och godkända enligt den etiska kommittén.  
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Urval  
 
 I sökprofilen uppfylldes följande inklusionskriterier: Artiklarna var publicerade efter 1995, 
och de hade en kvalitativ ansats samt var vetenskapligt granskade. De var skrivna på 
engelska, norska alternativt svenska. Följande kriterier exkluderades i sökprofilen: Palliativ 
vård av barn, anhörigas upplevelser och patientens upplevelser. 

Vid sökningen av litteratur användes databaserna CINAHL och PsycINFO. Sökorden som 
användes var sjuksköterskans upplevelser, palliativ vård, hemsjukvård, vård i livets slutskede 
och relation sjuksköterska - patient. 

MeSH termer som vi använde oss av var Nurse Attitudes, Home Health Care, Palliative Care 
och Terminal Care. 

Artiklarna kvalitetsbedömdes och granskades enligt Willman, Stoltz och Behtsevani (2006). 
(Se bilaga 1) 

 

Analysmetod 
 

Analysen genomfördes som en innehållsanalys, i flera steg så som Graneheim och Lundman 
(2003) beskriver den (Se exempel bilaga 2).  

 
Följande analyssteg genomfördes: 

 
1. Texten lästes igenom upprepade gånger.  
2. Meningsbärande enheter valdes därefter ut som stämde överens mot vårt syfte. 
3. Dessa meningar kondenserades till kortare stycken och översattes till svenska. Texten 

blev då lättare att förstå samtidigt som innehållet bevarades. 
4. Efter kondenseringen kodades texten. För att sedan kunna delas in i subkategorier som 

återspeglade det centrala budskapet i texten. Dessa kategorier utgjorde det manifesta 
innehållet i analysen, och utgjorde underlag till tematiska områden som presenteras i 
resultatavsnittet. 
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RESULTAT  
 
Analyserna visade att sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter palliativt i hemmet 
delade upp sig i följande fem tematiska områden: 

• Engagemang och ansvarskänsla 

• Mötet med patienterna 

• Mötet med den ”döende världen” 

• Sjuksköterskans inställning till döden 

• Upplevelser knutna till arbetsförhållanden 

Nedan presenteras ovanstående teman mer ingående. 

 

Engagemang och ansvarskänsla 
 
I Wallerstedt & Andersheds studie (2007) fann man att sjuksköterskorna inom den palliativa 
vården hade ett särskilt intresse för vårdformen samt en positiv attityd till sitt arbete. 
Ambitionen var hög för att kunna tillfredsställa patientens behov och önskningar under den 
sista tiden i livet. Även i Anviks studie (1999) uttryckte sjuksköterskorna stor 
tillfredsställelse och meningsfullhet, i att arbeta med den svårt sjuke och dennes närstående i 
hemmet, trots att det var en krävande situation. Det fanns ett stort engagemang och 
arbetsglädje i vården och behandlingen av patienten. Att arbetet var självständigt 
uppskattades av sjuksköterskorna. 

Att vårda svårt sjuka och döende patienter upplevdes som ett stort ansvar. Sjuksköterskorna 
kände att det även låg på deras ansvar att få doktorn involverad i vården av patienten 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Att arbeta palliativt upplevdes också som energikrävande och det var svårt att undvika att ta 
arbetet med sig hem.     

”It takes a lot of energy, for me … It can also be difficult to avoid bringing work home”  

(Arnaert, Seller & Wainwright, 2009, s.205). 

 

Mötet med patienterna 
 
Sjuksköterskorna använde sig av ett holistiskt synsätt i den palliativa vården. Huvudsyftet 
med vården var enligt dem att främja livskvaliteten både för patienten och för närstående, 
genom att utveckla mellanmänskliga relationer, lindra lidande samt ge tröst och medkänsla i 
döendet. 

För sjuksköterskorna var det viktigt att utveckla en relation till patienten och dess närstående 
redan från början. Att patienten och närstående hade förtroende för sjuksköterskan var också 
viktigt (Arnaert, Seller & Wainwright, 2009). 
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Samarbetet mellan sjuksköterska och patient var en viktig del i det dagliga mötet. 
Sjuksköterskorna upplevde att varje möte gav ovärderlig erfarenhet och kunskap att använda 
sig av i andra patientsituationer (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna i Anviks 
studie (1999) önskade att de kunde etablera en kontakt med patienten tidigare i 
sjukdomsförloppet. Som det ser ut idag sker det när patienten redan är mycket sjuk. För 
sjuksköterskorna ansågs det viktigt att vara ödmjuk och att ha ett öppet sinne, och inte tro sig 
ha svar på allt (Anvik, 1999).  

 

Mötet med den ”döende världen” 
 
I Laws studie (2009) beskrevs patientens livsvärld utifrån två världar. Patientens omvärld och 
patientens döende värld. Omvärlden bestod av två delar där den ena var sjukhus och 
behandling, d.v.s. kontakten med läkare och sjukvårdspersonal, och den andra delen bestod 
av det dagliga sociala livet. I patientens döende värld utgjorde sjukdomen en del och den inre 
emotionella världen den andra delen. Sjuksköterskorna upplevde det som sin uppgift att 
bygga en bro mellan de här två världarna för att kunna tillgodose patientens behov. Genom 
att komma in i patientens döende värld kunde sjuksköterskan etablera en relation, identifiera 
emotionella behov och få patienten till att uttrycka sina känslor. Sjuksköterskorna kunde 
ibland känna att de kom in i den döende världen i samma stund som hon klev innanför dörren 
till patientens hem. Det fanns också situationer då sjuksköterskan inte lyckades komma in i 
patientens döende värld, då patienten inte ville öppna sig och uttrycka sina känslor. 
Sjuksköterskorna oroade sig då över att patienten skulle dö med smärtor och rädsla.  

”I often felt that I entered their (the patient’s) world. I felt I entered a dying reality and 
almost considered this as I entered the house.”  

(Law, 2009, s. 2635). 

 

Sjuksköterskans inställning till döden 
 
Att arbeta med döende patienter upplevdes som känslomässigt utmanande eftersom dödens 
verklighet blev uppenbar för alla inblandade (Arnaert, Seller & Wainwright, 2009). Man såg 
ett samband mellan negativa upplevelser och negativa attityder i mötet med döden. 
Sjuksköterskor som var rädda för döden hade en mindre positiv inställning till att ta hand om 
döende patienter. Sjuksköterskor som däremot trodde på ett liv efter döden hade en mer 
positiv inställning till att vårda patienter i livets slutskede.  

  ”You can´t help someone if you are afraid of death”. 

 (Arnaert, Seller & Wainwright, 2009, s.205). 

 

Att vårda döende patienter krävde ett stort engagemang, något som framkallade både positiva 
och negativa känslor. Sjuksköterskorna beskrev känslor av misslyckande, frustration, sorg 
och förlust vid patientens bortgång. Närheten till patienten kunde göra det svårt att släppa 
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taget efteråt. Känslor som att inte längre ha styrkan att hantera situationen framkom också 
(Wallestedt & Andershed, 2007). 

 

Upplevelser knutna till arbetsförhållanden 
 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte fick tillräckligt med stöd för att orka med sitt krävande 
arbete. De pratade med andra kollegor men inte så mycket som de skulle vilja då de arbetade 
ensamma. Andra vårdgivare såsom husläkare, socialarbetare, präster m.fl. hjälpte dem att 
hantera de krav som är förenade med vård av döende patienter. Vid stora problem anordnades 
teammöten, men så länge det inte fanns några stora problem förekom det inga möten 
(Arnaert, Seller & Wainwright, 2009). 

Ett annat problem som framkom var bristen på tid till patienterna. Sjuksköterskorna beskrev 
hur omvårdnaden ofta brast på grund av tidsbrist. Det upplevdes svårt att planera arbetet 
eftersom det inte gick att hålla sig till planen. Den ständiga tidsbristen gav lite utrymme för 
akuta förändringar och det i sig utgjorde ett hinder för god omvårdnad (Wallestedt & 
Andershed, 2007).  

Sjuksköterskorna i Smith och Porocks studie (2009) önskade fortlöpande utbildning i vården 
av döende patienter för att kunna erbjuda en säker och effektiv vård i enlighet med krav som 
fanns. Vidareutbildning inom palliativ vård ansågs kunna ge ett ökat självförtroende, samt en 
ökad förmåga att ge bättre stöd till patienter och närstående. 

 ”More training would be good, you know. Because the more comfortable you are with 
the subject, the better you are at it, … and if you´re more comfortable with the subject, 
you´ll  inspire confidence.” 

 (Arnaert, Seller & Wainwright, 2009, s.206). 

 

DISKUSSION 
 

Metoddiskussion 
 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors tankar, känslor och upplevelser av att vårda 
patienter palliativt i hemmet. Den kvalitativa ansatsen i föreliggande studie gav förståelse om 
individens subjektiva upplevelse av omvärlden (Forsberg & Wengström, 2003). Den gav en 
helhetsförståelse av det som var studiens syfte, nämligen sjuksköteskors känslor, tankar och 
upplevelser av att vårda patienter palliativt i hemmet. Om studien även inkluderat upplevelser 
hos sjuksköterskor inom andra vårdformer där palliativ vård ingår som t.ex. hospice, hade 
resultatet i föreliggande studie, förhoppningsvis gett ytterligare förståelse inom det valda 
ämnet. För att få djupare förståelse hur sjuksköterskor upplever sitt arbete i palliativ vård 
kunde en empirisk studie med djupintervjuer genomförts, men på grund av arbetets 
begränsande tidsram ansågs detta inte möjligt.  



 

8 
 

I sökningen av vetenskapliga artiklar användes databaserna CHINAHL och PsycINFO. Då 
databaserna gav tillräckligt med material om sjuksköterskors upplevelser, för att kunna 
besvara de frågor som studien åsyftade, användes inga fler databaser.  

Artiklarna kvalitetsbedömdes och granskades enligt Willman, Stoltz och Behtsevanis (2006) 
protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod. Detta för att försäkra sig 
om den vetenskapliga kvalitén på artiklarna. Artiklarna som användes i analysen var av bra 
kvalité enligt detta protokoll.   

Analysen genomfördes i flera steg såsom Graneheim och Lundman (2003) beskriver den.  
Författarna till föreliggande studie började med att läsa igenom artiklarna enskilt upprepade 
gånger och färgmarkerade de delar i texterna som svarade mot syftet i studien. Tillsammans 
jämförde och sammanställde författarna de färgmarkerade texterna för att gemensamt få fram 
de meningsbärande enheterna som sedan kondenserades och slutligen bildade de teman som 
presenteras i resultatdelen. Det visade sig att det fanns många likheter i de artiklar som 
användes i analysen, angående sjuksköterskors känslor, tankar och upplevelser. Detta gjorde 
det lättare att utforma teman, och det gav en ökad trovärdighet åt det resultat som presenteras 
i resultatdelen.  

Artiklarna var skrivna på engelska och norska, vilket innebär möjliga tolknings- och 
översättningsfel. Detta kan ha påverkat resultatet. 

I resultatredovisningen används citat ur artiklarna för att ge ytterligare förståelse av 
sjuksköterskornas upplevelse. Citaten skrivs på engelska för att undvika översättningsfel. 

 

Resultatdiskussion 
 
Resultaten visade att sjuksköterskorna visade ett stort engagemang för vårdformen samt en 
positiv attityd till sitt arbete. Det huvudsakliga syftet inom den palliativa vården var att 
främja livskvaliteten, lindra lidande samt ge tröst och medkänsla i döendet (Arnaert, Seller & 
Wainright, 2009; SOU, 2001:6; Widell, 2003). I detta möte upplevdes det som viktigt att 
sjuksköterskan hade ett holistiskt synsätt och såg till patientens livsvärld. Detta 
överensstämmer helt med Karlsson och Sandén 2007; Law, 2009; Orlando,1972. 

Sjuksköterskorna såg det som sin uppgift att bygga förtroendefulla relationer till patienten 
och närstående (Arnaert, Seller & Wainwright, 2009; Law, 2009). Vilket även Beck-Friis och 
Strang (2005) kommit fram till. 

I resultatet framkom det att sjuksköterskornas egna inställningar till döden hade stor 
betydelse i mötet med patienten i livets slutskede (Wessel & Rutledge, 2005). Sjuksköterskor 
som trodde på ett liv efter döden hade en positiv inställning till att vårda döende patienter 
(Arnaert, Seller & Wainwright, 2009). 

Lindqvist (1980) och Sjöberg et al. (1998) talar om de försvarsmekanismer som kan uppstå 
vid frågor om döendet och döden. Sjöberg et al. (1998) menar att genom handledning får 
sjuksköterskan stöd och kraft för att orka med de existentiella funderingar patienten bär på. 
Sjuksköterskorna i Arnaert, Seller och Wainrights studie (2009) upplevde att de inte fick det 
stöd och den handledning de behövde, istället sökte de stöd hos arbetskollegor, dock inte så 
mycket som de skulle vilja då de ofta arbetade ensamma. Smith och Porocks studie (2009) 
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visade att sjuksköterskorna önskade mer utbildning i vården av döende patienter. Det ansågs 
öka självförtroendet, samt öka förmågan att ge bättre stöd till patienter och närstående.  

 I Wallerstedt och Andersheds studie (2007) gav sjuksköterskorna uttryck för tidsbrist som ett 
hinder för god omvårdnad. Utifrån detta resultat finns det skäl att ifrågasätta om 
sjuksköterskorna i studien hade möjlighet att genomföra omvårdnaden i enlighet med hälso- 
och sjukvårdslagen. Där framkommer det att vården skall bedrivas så att den uppfyller kraven 
på en god vård samt främja goda kontakter mellan sjuksköterskor och patienter (SFS, 
1982:763).  

Fördelarna med att vårda de sjuka, så som Orlando (1990) beskriver i sin omvårdnadsmodell, 
genom att ta till vara på ”här-och–nu-situationerna” och att sätta patienternas behov i första 
hand, gör att sjuksköterskan interagerar med patienten och tillsammans kommer de överens 
om hur patienten vill ha sin vård. Det här bidrar till att sjuksköterskan vet hur patienten vill 
ha sin vård och patienten vet hur sjuksköterskan kommer att vårda. Detta främjar patientens 
välbefinnande och avlägsnar eventuellt det fysiska eller psykiska lidandet, som annars kan 
föreligga hos den sjuke (Jahren Kristoffersen, 1998). Sjuksköterskorna vet vad som förväntas 
av dem i vården runt den sjuke och kan känna tillfredställelse i sitt arbete.  

En svårighet med att vårda utifrån Orlandos omvårdnadsmodell, kan vara att om patienten har 
svårt att öppna sig gentemot sjuksköterskorna och inte släpper in dem i den döende världen, 
blir vården, de automatiska handlingar Orlando betonade som dålig vård (Orlando, 1990). I 
situationer då sjuksköterskorna upplever det ohållbart att vårda patienten i hemmet, kan de 
tvingas gå emot patientens önskan om den tänkta vården. Detta går emot Orlandos 
omvårdnadsmodell, ändå innebär detta att patientens bästa sätts i fokus.  

Föreliggande studie åsyftade hemmets betydelse i upplevelserna hos sjuksköterskorna. Det är 
sannolikt att resultaten som framkom även är relevanta inom andra vårdformer.   

 

Slutsats 
 
I resultatet fann vi att huvudsyftet med den palliativa vården för sjuksköterskorna var att 
främja livskvaliteten hos de patienter som vårdades palliativt. Viktiga egenskaper hos 
sjuksköterskan ansågs vara lyhördhet samt förmågan att se till hela människan i den värld han 
eller hon befinner sig i. Att skapa förtroendefulla relationer med patienten och närstående var 
också en viktig del av sjuksköterskornas arbete. Något som kan ses som en utmaning då 
bristen på tid ansågs vara ett stort problem i arbetet.  

Sjusköterskans egen inställning till döden ansågs spela en avgörande roll i mötet med 
patienter vid vård i livets slutskede. Genom att själv vara rädd för döden blir det svårt att 
kunna hjälpa patienten i den situationen. 

Med utgångspunkt i dessa resultat ter det sig anmärkningsvärt att det inte talas mer om detta i 
utbildningen till sjuksköterska. Mer utbildning samt handledning i att vårda patienter 
palliativt behövs, om sjuksköterskorna ska få goda villkor att fullborda arbetet i denna 
omvårdnadsform. I vårt resultat efterfrågas mer kunskap och utbildning för att kunna ge 
bättre vård. Ytterligare forskning behövs för att veta exakt hur sådan utbildning bör utformas. 
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BILAGA 1. 
 

Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod enligt Willman et al 
(2006). 

Beskrivning av studien 
Tydlig avgränsning/ problemformulering? (Ja, Nej, Vet ej) 
 
Patientkarakteristika    Antal……………. 

  Ålder……………. 
  Man/Kvinna……..  

 
Är kontexten presenterad? (Ja, Nej, Vet ej) 
Etiskt resonemang? (Ja, Nej, Vet ej) 
 
Urval 
– Relevant (Ja, Nej, Vet ej) 
– Strategiskt? (Ja, Nej, Vet ej) 
 
Metod för 
– Urvalsförfarandet tydligt beskrivet? (Ja, Nej, Vet ej) 
– Datainsamling tydligt beskrivet? (Ja, Nej, Vet ej) 
– Analys tydligt beskriven? (Ja, Nej, Vet ej) 
 
Giltighet 
- Är resultatet logiskt, begripligt? (Ja, Nej, Vet ej) 
– Råder data mättnad? (Ja, Nej, Vet ej) 
– Råder analysmättnad? (Ja, Nej, Vet ej) 
 
Kommunicerbarhet 
- Redovisas resultatet klart och tydligt? (Ja, Nej, Vet ej) 
- Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? (Ja, Nej, 
Vet ej) 
Genereras teori? (Ja, Nej, Vet ej) 
 
Huvudfynd, vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är 
beskrivning/ analys adekvat?...................................................................................... 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
 
Sammanfattade bedömning av kvalitet (Bra, Medel, Dålig) 
Kommentarer ………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………… 
 
En poäng tilldelas varje delfråga som fick positivt svar. Negativt svar tilldelades noll 
poäng. Den totala poängsumman räknas om i procent. 
Grad 1: 80-100% Bra 
Grad 2: 70-79% Medel 
Grad 3: 60-69% Dålig 
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BILAGA 2.  
   

Exempel på innehållsanalys av artiklar som används till resultatet  
Caring for dying patients outside special palliative care settings: experiences from a nursing 
perspective (Wallerstedt, B. & Andershed, B. 2007).

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod 
They expressed high 
ambitions and 
special interest in 
this care form. Their 
ambition was to 
fulfill the wishes of 
the patient and 
relatives based on 
the needs that arose. 

Höga ambitioner och ett speciellt 
intresse av denna vårdform för att 
kunna tillfredställa önskemålen 
hos den sjuke och dess närstående 
beroende på vilka behov som 
uppstod. 

- Höga ambitioner. 
 

- Speciellt intresse för 
vårdformen. 

 
- Tillfredsställa önskemål 

och behov. 

Caring of dying 
patients also 
demanded great 
dedication, which 
could comprise both 
positive and 
negative elements . 

Att vårda döende patienter kräver 
engagemang, vilket kan ta fram 
både positiva och negativa 
känslor.  

- Engagemang. 
 

- Positiva och negativa 
känslor. 

The nurses 
mentioned how 
important it was for 
the final time to be 
focused on the 
unique patient. 

Hur viktigt det är att fokusera på 
den unika patienten. 

- Fokus på pat. unikhet 

The nurses mainly 
considered caring 
for gravely ill and 
dying patients to be 
a great 
responsibility. 

Stort ansvar att vårda svårt sjuka 
patienter och patienter som är 
döende. 

- Stort ansvar. 

The described 
difficulties in caring 
for patients in 
palliative phase at 
the same time, as 
they were caring for 
other patients in 
curative phases. 

Ssk:orna kände en svårighet att 
vårda patienter i livets slutskede, 
samtidigt som de vårdade 
patienter i den kurativa fasen. 

- Svårigheter i mötet. 
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BILAGA 3.  
Presentation av databas sökning: 

Sökning 1 i CINAHL: 

Sökning Sökord Antal träffar Lästa Abstract Valda artiklar 

#1 Nurse 33223   

#2 Experience 70497   

#3 Home Health Care 12168   

#4 Palliative Care 12576   

#5 Terminal Care 7961   

#6 End-of-Life Care 3304   

#7 #1+ #2+ #3+ #4+ #5+ #6 59   

#8 #7 edit: -Peer Reviewed; research article; Language: English, 
Norwegian, Swedish 

26   

#9 #8 ändrat publikations datum 1995-2010 25 10 0 

#10 #1+ #2+ #5  75   

#11 #1+ #2+ #5 + ändrat publikations datum 1995-2010 66 25 7 
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Fort. BILAGA 3. 

Sökning 2 i CINAHL: 

Sökning Sökord Antal träffar Lästa Abstract Valda artiklar 

#1  Palliative Care OR Terminal Care 26755   

#2 Home Health Care 25277   

#3 Nurse Attitudes 13797   

#4 #1and #2 and #3  30   

#5 #1and #2 and #3 Limiters  -Peer Reviewed; research article; 
Language: English, Swedish 

20 20 4 
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Fort. BILAGA 3. 

Sökning 3 i PsycINFO: 

Sökning Sökord Antal träffar Lästa Abstract Valda artiklar 

#1 Palliative Care 4709   

#2 Home Care Personnel 241   

#3 #1+#2 and 7 7 1 
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