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SAMMANFATTNING 

Idag är cancer den andra vanligaste dödsorsaken i Sverige. För att kunna hjälpa patienterna 
som inte kommer att överleva en obotlig cancer diagnos, behövs bland annat erfarna 
sjuksköterskor inom palliativ vård. Den palliativa vården syftar till att lindra symtom för att 
patienten ska uppnå en god livskvalitet. Syftet med studien var att ur sjuksköterskans 
perspektiv beskriva betydelsefulla faktorer för god palliativ vård och sjuksköterskans 
upplevelse av dessa faktorers betydelse för den palliativa vården av vuxna personer med 
cancer och deras närstående. En kvalitativ litteraturstudie valdes som metod där 8 kvalitativa 
artiklar valdes ut och analyserades enligt Graneheim och Lundmans modell för 
innehållsanalys. Ur detta framkom ett resultat som visade att sjuksköterskan ansåg att 
kommunikationen var viktig för att kunna skapa en god relation med patient och närstående. 
Att vara ärlig var enligt sjuksköterskorna också viktigt då det skapade förtroende. Känslor 
som frustration, ångest och stress hos sjuksköterskan kunde påverka den palliativa vården. 
Sjuksköterskorna upplevde att de behövde stöd för att orka arbeta kvar samtidigt som bristen 
på tid och kunskap påverkade den palliativa vården. Resultatet antyder att om inte relationen 
mellan sjuksköterska och patient blir god fanns en risk för att ett vårdlidande hos patienten 
kunde uppstå. Det kan då vara bra att sjuksköterskorna får mer utbildning och att det avsätts 
mer tid till att vårda patienter med cancer och deras närstående.  
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INTRODUKTION 
Enligt en rapport från Socialstyrelsen (2010a) är cancer den andra vanligaste dödsorsaken i 
Sverige idag. Statistik från Cancerfonden (2010) visar att andelen som drabbas av cancer är 
ungefär 50 000 personer per år, men den siffran ökar i takt med att befolkning blir allt äldre. 
Samtidigt har diagnostik och behandling förbättrats så att det är ungefär 60 procent som 
överlever (a.a). 

Hur uppfattar sjuksköterskorna organisationen som styr den palliativa vården? Hur upplever 
sjuksköterskan relationen mellan patient och närstående? Vilka känslor framkallas hos de 
sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård? Detta är tre exempel på frågor som kan 
förekomma inom den palliativa vården. Genom att belysa hur sjuksköterskan upplever den 
palliativa vården, kan brister och svagheter upptäckas och förbättras. Eftersom så många som 
var tredje person i Sverige någon gång under sin livstid kommer att drabbas av cancer 
(Cancerfonden, 2010) är det därför viktigt att belysa den palliativa vården ur 
sjuksköterskornas perspektiv eftersom ca 40 procent av personerna som får cancer, inte kan 
botas.  

Därför borde personer med obotlig cancer få hjälp av kunnig sjukvårdspersonal som kan ge 
palliativ vård till personer i livets slut, oavsett om de vårdas i hemmet, på sjukhus eller inom 
andra vårdinrättningar. 

BAKGRUND 
Det finns idag en stor grupp patienter med cancer vilket har lett till att flera palliativa 
vårdprogram helt inriktar sig till denna målgrupp (Socialstyrelsen, 2006). I en rapport från 
Socialstyrelsen (2006) kan vårdutbudet vid palliativ vård variera från flera landsting och 
kommuner i olika former men vårdutbudet fortsätter ändå att öka. De olika formerna av 
palliativ vård finns bland annat i hemmet med hemsjukvård, på särskilda enheter t.ex. 
korttidsboende eller växelboende, dagvård, sjukhus eller på specialiserade palliativa 
slutenvårdsenheter (a.a). 

 

Palliativ vård 
Förr användes ofta begreppet terminal vård som innebär vård vid livets upphörande, det är 
först när en ny vårdform öppnades 1975 som lett till att begreppet palliativ vård börjat 
användas (Henoch, 2002). Begreppet palliera har två olika innebörder så som att lindra utan 
att bota men även att skyla över, bemantla eller dölja. Palliativ vård däremot förestår en syn 
på livet vilken är att inte förlänga livet eller att påskynda döden. Samtidigt som patienten ska 
få hjälp till att kunna leva ett så bra liv som möjligt ända till livets slut. Målet inom vården är 
att kunna bota sjukdomen och återfå en god hälsa samtidigt som den palliativa vården strävar 
efter att lindra symtom för att uppnå en god livskvalitet (a.a). Världshälsoorganisationens 
(WHO, 2010) beskrivning av palliativ vård är att palliativ vård är ett förhållningssätt som 
syftar till att förbättra livskvaliteten för både patienter och de närstående i samband med en 
livshotande sjukdom. Samtidigt som lidande skall förebyggas och lindras genom att bota 
symtom som smärta, fysiska problem, psykosociala och andliga. Palliativ vård definieras av 
WHO i några punkter som följer nedan:  

• patienten skall befrias från besvärliga symtom som t.ex. smärta när sjukdomen inte 
längre svarar på behandling 
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• döden ska ses som en normal process som varken kan påskyndas eller skjutas upp 

• palliativ vård måste även ta hänsyn till psykologiska och andliga aspekter 

• att använda sig av ett stödsystem för att hjälpa patienten uppnå livskvalitet 

• att använda sig av ett stödsystem för att kunna möta de närståendes behov i t.ex. 
sorgearbete eller rådgivning inför patientens väntade död (a.a). 

Beroende på hur snabbt sjukdomsdiagnosen och sjukdomsförloppet utvecklas och 
framskrider så kan palliativ vård inkludera veckor, månader eller år (Henoch, 2002). Enligt 
socialstyrelsen (2006), SOU 1995: 5 och SOU 2001: 6 bygger den palliativa vården på fyra 
hörnstenar: 

• att tillgå kunskap för att hantera svåra symtom 

• ett gott samarbete mellan läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänstpersonal, 
kuratorer med flera för att kunna tillgodose patientens behov 

• kommunikationen och relationen till patienten och närstående är en viktig 
förutsättning för en god palliativ vård 

• att även närstående ska få stöd då deras närvaro är till stor hjälp för alla parter. De 
anhöriga behöver även någon som ger stöd genom att lyssna och avsätta tid för dem 
vilket är viktigt även efter patientens bortgång (a.a). 

Det är en rättighet att få god vård vid sjukdom likafullt ett värdigt slut (SOU 1995: 5).  

 

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan är enligt Lag (SFS, 1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens 
område, skyldig att följa en rad olika bestämmelser. Där ingår bland annat att sjuksköterskan 
ska utföra sitt arbete efter den vetenskap och beprövad erfarenhet som finns att tillgå. Vilket 
innebär att patienten ska få en professionell och omsorgsfull vård. Patienten ska även 
bemötas med omtanke och respekt (a.a). Sjuksköterskan är även tvungen att följa Hälso- och 
sjukvårdslag (HSL, 1982:763) vars mål är att skapa en god hälsa och en bra vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Lagen innebär även att sjuksköterskan ska kunna ge en god och 
säker vård samtidigt som det är viktigt att ta hänsyn till patientens självbestämmande, samt 
behov av trygghet i vården (a.a). Socialstyrelsen (2005) har utformat ett dokument där 
sjuksköterskans ansvarsområden inom hälso- och sjukvården sammanställts utifrån lagar och 
verksamhet. Där ingår rekommendationer om yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och 
förhållningssätt. I dokumentet framkommer även tre huvudområden som sjuksköterskan ska 
förhålla sig till. Det första är ”omvårdnadens teori och praktik”, då sjuksköterskan bland 
annat ska ha förmåga att ta tillvara på det friska hos patienten, kunna tillämpa kunskaper 
inom omvårdnad, m.m. men även att kunna hantera läkemedel på ett korrekt sätt. Dessutom 
bör kommunikationen med patienter och närstående anpassa sig till ett vördnadsfullt, öppet 
och empatiskt förhållningsätt. Det andrar huvudområdet är ”forskning, utveckling och 
utbildning”, som innebär att sjuksköterskan ska söka ny kunskap från beprövad erfarenhet 
och vetenskap för att kunna utvecklas i organisationen. Det tredje och sista huvudområdet är 
”ledarskap”, då sjuksköterskan ska kunna leda och prioritera i omvårdnadsarbetet (a.a). 
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Oavsett om patienten vårdas palliativt eller inte leder dessa krav på egenskaper hos 
sjuksköterskan till en god och säker vård för patienten.  

Enligt Henoch (2002) är sjuksköterskans roll inom palliativ vård att tillhandahålla en god 
vård med bland annat symtomlindring för att patienten ska uppnå en god livskvalitet och 
därefter en fin död. Men även att sjuksköterskan måste se till hela patienten och låta hoppet 
finnas kvar även om alla vet att sjukdomen kommer att leda till döden inom en kort tid (a.a). 
Enligt SOU 2001: 6 är det viktigt att även de närstående från första början får information om 
vilket stöd det finns att få eftersom de kan känna stor press på sig att vårda den sjuka 
personen själv. Det är därför viktigt för de närstående att patienten kan få hjälp dygnet runt, 
även om patienten vårdas i hemmet eftersom målet för palliativ vård bland annat är att ge 
patienten livskvalitet genom en god och säker vård. Det kan vara att lindra smärta och att ge 
stöd åt patienten, men även att ge stöd åt de närstående (a.a). Enligt McLeod, Tapp, Moules 
och Campbell (2010) hjälper det patienten och de anhöriga att lära känna och skapa en 
meningsfull relation till sjuksköterskan som har erfarenhet av cancer och palliativ vård. Dels 
för att patienten och de närstående ska kunna ta sig igenom sjukvårdsupplevelsen men även 
för att finna stöd när svåra beslut ska fattas. Det skapar fördelar med att en god relation 
mellan patient/närstående och sjuksköterskan etableras eftersom det skapar en trygghet i 
vården för patient och närstående när de kan rådfråga någon de litar på (a.a). 

 

Faktorer som styr och påverkar i den palliativa vården  
Det finns idag många faktorer som påverkar den palliativa vården. Faktorerna är ekonomiska 
resurser, hur vårdteamet samarbetar, organisationen, lagar och författningar. Enligt en 
debattartikel i Dagens samhälle av Fohlman och Pettersson den 21 februari 2008 beror 
skillnaderna i sjukvården på hur mycket Sverige är beredd att satsa på en god sjukvård som 
ska vara lättillgänglig för alla, vilket våra politiker fattar beslut om. Idag leder besparingarna 
inom sjukvården till överbelastning av vårdplatserna då bland annat sjukvårdspersonal sägs 
upp och vårdplatser dras in. Detta innebär att patienter med en palliativ diagnos riskerar att få 
en sämre vård än tidigare. Sjukvården kan inte använda de bättre behandlingsalternativen 
som lindrar symtomen för patienten med en palliativ diagnos, eftersom sjukvården inte klarar 
de stora ekonomiska kostnaderna det medför (a.a).  

Det är inte enbart ekonomin som styr hur vår sjukvård ser ut, det finns även flera andra 
faktorer såsom lagar och föreskrifter vilka influerar vården. Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 
1982:763) innehåller grundläggande regler för hur hälso- och sjukvård ska gå till. Lagen 
omfattar landsting, kommuner och andra vårdgivare vilka är skyldiga att erbjuda god vård till 
patienten (a.a). För att se till så att lagarna efterföljs i verkligheten finns idag olika 
tillsynsmyndigheter där socialstyrelsen är en sådan som har till uppgift att kontrollera 
säkerheten för patienten inom hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 2010b). Socialstyrelsen 
(2005) tar upp att det är sjuksköterskan som ska leda, fördela och samordna vårdarbetet, 
vilket innebär att sjuksköterskan är den som styr teamarbetet efter patientens vårdbehov. 
Enligt Finnström (2010) finns det idag även färdiga multiprofessionella team som består av 
t.ex. läkare, sjuksköterska, psykolog, sjukgymnast och eventuellt några andra yrkeskategorier 
för att på bästa sätt täcka alla patienters behov. Det har under senare år även bildats speciella 
team som inriktat sig på till exempel cancervård. Men för att teamarbetet ska lyckas krävs att 
alla arbetar mot samma mål och att kommunikationen fungerar mellan de som ingår i teamet 
(a.a). Enligt Finnström (2010) inriktar sig Sverige på att utveckla primärvården istället för att 
utöka platser på sjukhus. Den ekonomiska bristen, förbättringar inom medicin och teknik har 
lett till att vårdplatser dragits in och att vården individanpassats. Detta kommer på lång sikt 
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att leda till ett ökat behov av sjuksköterskor som ska vårda patienter i hemmet (a.a). Enligt 
Fridegren och Lyckander, (2001) är det inte enbart patienten som sjuksköterskan möter när 
vård ska ges utan det är även de närstående som finns vid patientens sida. De närstående kan 
reagera på olika sätt när patienten vårdades palliativt, vilket kan bero på tidigare erfarenheter 
och upplevelser som de varit med om. Somliga har ett större behov av stöd än andra vilket 
inte är så konstigt med tanke på den känslomässiga kris som de befinner sig i. Palliativ vård 
bör därför inrikta sig på att skapa en så normal vardag som möjligt för patienten och de 
närstående (a.a). 

 

Lidande och välbefinnande 
Sjuksköterskans roll är att ge god vård till patienten. Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, 
Suserud och Fagerberg (2003) innebär en god vård att lindra eller att förhindra lidande och att 
ge patienten möjlighet att uppnå välbefinnande. Patienten kan även känna glädje och 
välbefinnande i roliga situationer samtidigt som sjukdomen skapar lidande för patienten. För 
att kunna hjälpa patienten uppnå välbefinnande måste sjuksköterskan förstå lidandets process. 
Lidande upplevs olika och mycket individuellt då tidigare händelser kan påverka den 
nuvarande upplevelsen. Då gäller det för sjuksköterskan att kunna se och bekräfta patientens 
lidande samtidigt som sjuksköterskan inte får förneka eller prata bort, utan istället vara 
professionell i bemötandet genom att ge patienten tid och utrymme för att kunna acceptera 
lidande och gå vidare (a.a). Inom palliativ vård anser Henoch (2002) att sjuksköterskan måste 
se till hela patienten för att uppnå bästa möjliga livskvalitet. Då patienten exempelvis 
upplever smärta som påverkar dem fysiskt och psykiskt är det viktigt att sjuksköterskan har 
goda kunskaper om fysiska men även psykosociala faktorer, då betydelsen för det 
psykosociala ökar ju närmare döden kommer (a.a). Enligt Dahlberg et al. (2003) måste 
sjuksköterskan även kunna skilja på det lidande som är oundvikligt och det lidande som är 
obefogat. Det som är oundvikligt kallas enligt Dahlberg et al. som ”sjukdomslidande”, vilket 
orsakas av sjukdom eller annan ohälsa. Då kan patienten uppleva att kroppen inte längre 
hänger med och olika känslor som hopplöshet, skam, osäkerhet och förtvivlan uppstår. Men 
det finns även obefogat lidande som kallas ”vårdlidande”, vilket orsakas av felaktig vård 
eller avsaknad av vård. Alla former av vårdlidande är oacceptabelt och borde inte 
förekomma. Det som kan leda till ett vårdlidande för patienten är ett omedvetet handlande, 
bristande kunskaper och en brist på tid för att kunna tänka över situationen (a.a). Enligt Evans 
och Hallett (2007) finns det flera patienter som har fått genomgå flera smärtsamma, samt 
onödiga undersökningar och operationer innan de har fått en palliativ vårdplats. Detta i sin tur 
har lett till ett stort lidande för patienten. Dessutom har patienterna verkligen fått kämpa för 
att tillslut få en plats för vård på hospice (a.a). De vårdvetenskapliga begreppen lidande och 
välbefinnande anses relevanta då patienterna sannolikt upplevde någon form av lidande. 
Samtidigt som sjuksköterskornas uppgift var att hjälpa patienterna minska lidandet och öka 
välbefinnandet.  

SYFTE 
Syftet med denna studie var att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva betydelsefulla faktorer 
för god palliativ vård och sjuksköterskans upplevelse av dessa faktorers betydelse för den 
palliativa vården av vuxna personer med cancer och deras närstående.  
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METOD 
Studien gjordes som en litteraturstudie med en kvalitativ forskningsmetod för att återspegla 
studiens syfte på bästa sätt. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) används en 
kvalitativ forskningsmetod då något ska beskrivas, förklaras eller för att skapa djupare 
förståelse för mänskliga upplevelser och uppfattningar. Det fanns flera olika kvalitativa 
forskningsmetoder som kunde användas för att få fram ett resultat, men det gemensamma för 
all kvalitativ forskning är att det är helheten som ska studeras för att få fram beskrivande data 
(a.a). Artiklarna som valdes ut hade alla en kvalitativ forskningsmetod och 
kvalitetsgranskades enligt Willman et al. (2006) se (Bilaga 2) bedömningsprotokoll för 
studier med en kvalitativ metod. En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod på 
artiklarnas resultatdelar och utfördes sedan enligt Graneheim och Lundman modell (2004).  

 

Urval 
Artikelsökningarna gjordes i CINAHL på grund av att det fanns ett stort utbud av 
vetenskapliga omvårdnadsartiklar där. Flera artiklar hittades och valdes ut när de passade 
med studiens syfte. I Willman et al (2006) beskrivs CINAHL som en databas med artiklar 
från fler än 600 engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter som tillåtits av de som ligger bakom 
databasen (a.a). De sökord och kombinationer av sökord som användes i de olika sökningarna 
i CINAHL, se (bilaga 1). De första sökningarna i CINAHL innehöll sökord som översatts 
direkt från svenska till engelska för att finna relevanta artiklar, medan den sista sökningen 
som utfördes inkluderade sökord som översatts från svenska till engelska med hjälp av 
Medical Subjekt Headings (MESH-termer) som finns att tillgå via Karolinska Institutets 
Universitetsbibliotek. Ytterligare kriterier för sökningarna var att de skulle vara vetenskapligt 
granskade (peer reviewed), antingen skrivna på svenska eller engelska, publicerade efter år 
2000 och att artiklarna var tillgängliga i fulltext. Samtidigt var inklusionskriterierna att 
sjuksköterskorna inte skulle vårda personer under 18 år och att artiklarna innehöll en 
kvalitativ metod. För att få fram relevanta artiklar lästes först 30 abstract till de rubriker i 
sökresultatet som verkade passa studiens syfte och därefter exkluderades 14 artiklar som inte 
var förenliga med studiens syfte. Sedan lästes och kvalitetsbedömdes de resterande 16 artiklar 
som valts ut enligt Willman et al. (2006) bedömningsprotokoll för studier med en kvalitativ 
metod (bilaga 2). Totalt valdes åtta av de 16 granskade vetenskapliga artiklar ut till denna 
studie varav en var skriven i Sverige, två i England, en i USA och fyra i Australien (bilaga 3). 
I de åtta artiklar som valdes ut framgick det att det hade gjorts etiska prövningar för 
studierna.  

 

Analys 
En kvalitativ innehållsanalys valdes som analysmetod, vilket innebar att texten i de åtta 
artiklarnas resultatdelar analyserades, enligt Graneheim och Lundman (2004) modell. Första 
steget var att läsa igenom allt material för att få en överblick och göra en grov indelning, så 
kallad domän. Sedan lästes artiklarna noga igenom en gång till samtidigt som 
meningsenheterna markerades i texten. Meningsenheter var delar av texten som kunde bestå 
av ord, meningar och stycken för att senare kunna plockas ut till kondenseringen. När steg ett 
var klart fördes alla meningsenheter in i en tabell (bilaga 4) för att kunna översättas från 
engelska till svenska. Steg två innebar en kondensering av meningsenheterna vilket gjorde att 
texten blev kortare utan att den förlorade sin ursprungliga mening. I steg tre skulle alla 
kondenseringar kodas för att kunna markeras utan att förlora innehållet från 
meningsenheterna vilket skulle ge en enklare överblick på materialet. Steg fyra som var det 
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sista steget i analysen innebar att koderna delades in i kategorier för att sorteras ihop med 
samma innehåll. Samtidigt framkom underkategorier för att ytterligare belysa skillnader i 
kategorierna och en avslutande indelning av underkategorier för att återspegla innehållet i 
mer än en kategori (a.a).  

 

RESULTAT 

Resultatet var framtaget ur den innehållsanalys som gjordes på de åtta artiklarna. Ur 
innehållsanalysen har det framkommit fyra huvudkategorier som är Sjuksköterskans relation 
till patienten med underkategori Relationen till närstående. Känslomässiga faktorer som 
påverkar arbetet med underkategori Stöd för att bearbeta sorg. Sjuksköterskans behov av 
kunskap med underkategori Egen utveckling. Brist på tid.  

Sjuksköterskans relation till patienten 
Kommunikationen med döende patienter var något som vissa sjuksköterskor upplevde som 
obekvämt och svårt (Dunne, Sullivan, & Kernohan, 2005). Sjuksköterskorna tyckte även att 
det var svårt att prata om frågor som rörde döden och döende med patienter och närstående 
(Mohan, Wilkes L, Ogunsiji & Walker, 2005).  
 

“I find it awkward talking to patients who are dying. I don’t know how to 
respond to some of the things they say like ‘I haven’t got long left’ or ‘am I 
dying?” (Dunne et al., 2005, s. 376). 

 

Flera sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att veta hur patienten och de närstående önskade 
att vården skulle se ut för patienten. Att lära känna patienten var därför viktigt för att kunna 
ge bra förslag om åtgärder och god vård (Pavlish & Ceronsky, 2009). Andra sjuksköterskor 
ansåg att det var viktigt att sjuksköterskan kunde ge av sig själv i den vårdande relationen 
(Quinn, 2003). Sjuksköterskorna tyckte även att det var viktigt att skapa en meningsfull 
relation till patienten, även om patienten inte kunde kommunicera (Irvin & White, 2000). 
Sjuksköterskorna ansåg även att det var viktigt att inom palliativ vård kunna lyssna och ta 
reda på vem patienten egentligen var, vilket medförde att patienten inte kände sig som en 
patient (Pavlish & Ceronsky, 2009). När en relation mellan sjuksköterskan och patienten hade 
uppstått och pågått under en tid kände sjuksköterskan att de kunde stötta patienten fullt ut 
(Quinn, 2003). Sjuksköterskor som tidigare hade upplevt släktingar som avlidit, hade en 
bättre relation till de patienter som påminde sjuksköterskan om sina egna nära och kära (Irvin 
& White, 2000; Quinn, 2003). Ärlighet och respekt ansåg sjuksköterskorna som viktigt, 
eftersom det skapade en förtroendefull och terapeutisk relation med patienten och 
familjemedlemmarna. Flera sjuksköterskor ansåg även att det var viktigt att var ärlig för att 
ge patienten möjligheten att bestämma själv (Pavlish & Ceronsky, 2009).  

“I will always be truthful, but sometimes it’s bits of information, so it’s a process 
over a period of time. Then I say, “With that in mind, what do you really want to 
do? What’s important to you, what’s okay and what’s not okay?” (Pavlish & 
Ceronsky, 2009, s. 407). 

 

Relationen till närstående 
Sjuksköterskorna upplevde att det var svårast att ta hand om och stötta familjemedlemmar, 
speciellt om patienten var ung (Mohan et al., 2005). Där fanns även hinder i patientens och de 
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närståendes livsmiljö som sjuksköterskan var tvungen att ta hänsyn till för att kunna ge det 
stöd patienten och de närstående behövde (Wilkes & White, 2005). Enligt Dunne et al., 
(2005) var de olika känslorna från de närstående svåra att hantera för sjuksköterskorna, inte 
minst ilskan de närstående kände. När sjuksköterskorna möttes av arga patienter och 
närstående försökte vissa sjuksköterskor skydda sig genom att ta avstånd. Samtidigt som 
många sjuksköterskor tog åt sig personligen av den kritik de kände från arga patienter och 
närstående (a.a).  

“There is a lot of anger in some situations, and the person cannot say why they’re 
angry. I find it difficult to deal with anger and I suppose I withdraw. It’s hard not 
to take it personally.” (Dunne et al., 2005, s. 376). 

 

Andra sjuksköterskor berättade hur de fick hjälpa till att medla mellan patient och närstående 
när de blev osams inom familjen. Sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att inom 
palliativ vård hjälpa patienten återförenas med familjen igen (Pavlish & Ceronsky, 2009).  

“We need to open dialogue and make sure everyone’s on the same page so when 
the time comes, everyone can show respect for the patient who is dying.” (Pavlish 
& Ceronsky, 2009, s. 407). 

 

Känslomässiga faktorer som påverkar vårdarbetet 
Sjuksköterskor i flera av studierna berättade att de på ett eller annat sätt hade berörts av att 
arbeta med patienter med cancer. Sjuksköterskorna hade sett lidande i patienter och varit med 
om svåra situationer som på ett eller annat sätt berört dem. Alla dessa svåra upplevelser hade 
fått dem att ifrågasätta sin egen tro och undersöka sin mening med livet. En del 
sjuksköterskor kände skuld och ånger för att inte alltid varit där tillräckligt för patienterna 
(Quinn, 2009). Det som sjuksköterskorna kände i sitt arbete med svårt sjuka patienter med 
cancer var sorg, känslomässig utmattning, hjälplöshet, känsla av otillräcklighet och stress 
(Mohan et al., 2005). Känslor som frustration, ångest, hjälplöshet och vrede skapade också 
stress hos sjuksköterskorna, framförallt när det var svårt att uppnå optimal vård för patienten. 
Sjuksköterskorna hanterade olika känslomässiga problem genom att låta frustrationen gå ut 
över den egna familjen, isolera sig eller att uppleva stress (Irvin & White, 2000). När 
sjuksköterskorna inte klarade av att hantera känslor som de inte bearbetat försökte de hitta 
andra sätt att inte bli känslomässigt påverkade och undvek istället patienterna (Irvin & White, 
2000). Det är uppenbart att sjuksköterskan blir känslomässigt berörd i den palliativa vården 
(Dunne et al., 2005).  

“Sometimes feel helpless because there is nothing you can do personally to stop 
the cancer and or its progress. Other times I feel good if I have made the patient 
laugh even just a little bit because you feel you have made their day a better one.” 
(Mohan et al., 2005, s. 259).  

 

När patienten upplevde smärta kunde sjuksköterskorna känna empati (Kendall, 2006). Vissa 
patienter uttryckte inte sin smärta och vissa patienter bad inte om mer smärtstillande medicin 
förrän de hade svår smärta och detta kunde inte sjuksköterskorna förstå. Sjuksköterskorna 
blev känslomässigt berörda av en del patienter. Det kunde bli personligt krävande för 
sjuksköterskorna att ge vård när de utsattes för de patienterna då sjuksköterskorna upplevde 
personlig sorg och känsla av förlust (a.a).  
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“Donna was lovely natured person, with a loving, caring family. It was sad to see 
such a good person suffer and deteriorate (to the point of death) so much!” 
(Kendall, 2006, s. 330).  

 

I vissa artiklar framkom det tydligt att sjuksköterskorna upplevde både positiva och negativa 
känslor i samband med att vårda en patient som var döende (Irvin & White, 2000; Dunne et 
al., 2005). Men det fanns även tillfällen då sjuksköterskorna kunde känna blandade känslor i 
vården med patienten (Kendall, 2006).  

”Champa Kumari was a lovely lady and a joy to look after, but I often felt sad for 
her, knowing that she was going to die soon.” (Kendall, 2006, s. 330).  

 

Stöd för att bearbeta sorg 
Sjuksköterskor som arbetade med patienter med cancer kände alla att de behövde stöd för att 
orka med arbetet. Sjuksköterskorna var väl medvetna om att de behövde stöd och kände att 
arbetskollegor och vänner var ett bra stöd, men även att ibland ta ledigt för att bearbeta 
känslorna (Quinn, 2009). Känslorna sjuksköterskorna kände när de kom patienten nära kunde 
vara extra påfrestande när patienten dog, speciellt när sjuksköterskorna inte kände att de fick 
något stöd och samtidigt som de var tvungna att bearbeta sin egen sorg (Irvin & White, 
2000). Bekräftelse från patienterna betydde mycket för sjuksköterskorna som återfick styrka 
och kraft att fortsätta arbeta (Wengström & Ekedahl, 2006). Samtidigt som vissa ansåg att 
stödet från arbetsplatsen var bristfällig (Irvin & White, 2000).  

“I put her to bed at night and it was a lengthy procedure and hard, but if you did 
it in the best way for her, she would pat you on the cheek and gargle something 
that was barely understandable, but could be “good night” or “thank you”, and it 
meant so much to me. It made me happy and also made me feel that I had done 
something meaningful in just that moment, and what is even more meaningful is 
that she had done something meaningful, because she had made me happy.” 
(Wengström & Ekedahl, 2006, s. 23).  

 

Sjuksköterskans behov av kunskap 
Sjuksköterskor föreslog att de behövde lära sig mer om hur de ska hantera och bearbeta de 
upplevelser de fått av att arbeta med patienter med cancer (Mohan et al. 2005). Några 
sjuksköterskor uttryckte oro över sina bristfälliga kunskaper om cancer och önskade mer 
kunskap för att kunna svara mer professionellt på sina patienters frågor (a.a). Samtidigt som 
de flesta sjuksköterskorna önskade mer utbildning i smärtbehandling för de kände frustration 
när en patient inte var tillräckligt smärtbehandlad (Mohan et al., 2005; Irvin & White, 2000). 
Sjuksköterskorna ansåg även att en patient med obotlig cancer inte befann sig på rätt ställe 
när de vårdades på en stressig avdelning som inte var specialiserad på cancer eller palliativ 
vård, men även att miljön där inte var bra för patienten (Mohan et al., 2005).  

”With each new patient, there are different issues and problems to deal with” 
(Mohan et al., 2005, s. 261).  

 

Sjuksköterskorna medgav att erfarenheten hjälpte dem att vara medvetna om behovet av att 
hjälpa patienter vara optimistiska men samtidigt realistiska (Kendall, 2006). Alla 
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sjuksköterskor var överens om att det var bra och lärorikt när en specialist sjuksköterska inom 
palliativ vård kom och hjälpte dem. Samtidigt fanns där hinder som brist på engagemang för 
att ta hjälp av en specialiserad sjuksköterska innan patienten var precis i livets slutskede 
(Irvin & White, 2000). Sjuksköterskorna tog även hjälp av sin kunskap när de diskuterade 
behandlings alternativ med patienten för att hjälpa patienten välja mellan alternativen. Men 
sjuksköterskorna använde även sin kunskap för att minska patientens rädsla för att dö 
(Pavlish & Ceronsky, 2009).  

”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 kände ett ansvar att hjälpa patienterna att uppnå ett värdigt slut genom att 
ge exempel på lämpliga åtgärder från sina tidigare erfarenheter (Kendall, 2006). Att hjälpa 
patienten överväga behandlingsalternativ, svara på patientens frågor om symtom eller att ge 
information som dämpar ångest, tyckte sjuksköterskorna var viktigt. Andra sjuksköterskor 
beskrev det som att ge av sina kunskaper för att lindra patientens rädsla för att dö (Pavlish & 
Ceronsky, 2009). Många av sjuksköterskorna påpekade att det som de hade lärt sig i sitt 
arbete var inte något som de hade kunnat lära sig från läroböcker eller skolor (Quinn, 2003). 
De menade att upplevelser, vissa glada men även andra svåra och smärtsamma, hade gett dem 
värdefull kunskap och erfarenhet (a.a).  

 

Egen utveckling 
Sjuksköterskor använde sina erfarenheter av att vårda modiga patienter med cancer till att 
förbättra sin kliniska praxis och att de patienterna påverkade sjuksköterskan till att ge god 
vård och stöd till andra patienter (Kendall, 2006). Patienterna som var modiga gav även 
sjuksköterskan möjlighet att kunna reflektera över sitt eget liv. Andra sjuksköterskor ansåg 
att när de mötte modiga patienter fick det dem att tänka mer positivt och förbättra sitt 
självförtroende (a.a). De känslomässiga banden till patienten är ofrånkomliga och effekterna 
av att vårda döende patienter var att sjuksköterskorna hittade olika sätt att hantera och 
anpassa sig till situationen (Irvin & White, 2000). Att möta patienter som har strategier för att 
hantera existentiella frågor ger sjuksköterskorna möjligheter att själv få idéer för att kunna 
hantera sina egna funderingar (Wengström & Ekedahl, 2006). Sjuksköterskorna kände att de 
alla blev involverade i att finna en mening med livet när de vårdade patienter med cancer 
(Quinn, 2003). Stridsandan i patienterna gav inspiration till sjuksköterskorna samtidigt som 
de blev motiverade att stötta patienten både fysiskt och psykiskt (Kendall, 2006). När en 
patient var modig kände sjuksköterskan en vilja att stötta patienten, men sjuksköterskorna 
använde även deras mod som en inspiration i hur de själva kunde hantera vardagsproblem 
privat. Sjuksköterskorna kunde se olika sinnesstämningar hos patienterna och upplevde att 
det var mest inspirerande när patienten hade en positiv inställning (a.a).  

 

Brist på tid 
Palliativ vård ansåg sjuksköterskorna som tidskrävande, några sjuksköterskor hade önskat 
mer tid till att vårda cancer patienter och några kände sig frustrerade över att de inte kunde ge 
bra vård till patienterna på grund av tidsbristen (Mohan et al., 2005). När varken tid eller 
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personal räckte till eller att det var konflikter inom vårdlaget som gjorde att patienten inte 
fick den bästa vården, upplevde sjuksköterskorna ett misslyckande och en stor besvikelse 
(Irvin & White, 2000). Även Pavlish och Ceronsky (2009) tar upp problemet med stressiga 
scheman, korta möten med andra vårdmedlemmar, olika mål att sträva efter, dålig 
kommunikation och brister i vården, vilket skapade frustration hos sjuksköterskorna.  

”It is hard to find time to be able to talk and listen to the patient and their 
concern” (Mohan et al., 2005, s. 260). 

 

Närvaro och att vara tillgänglig beskrev sjuksköterskorna som viktiga arbetsuppgifter i den 
palliativa vården för patienter och närstående (Pavlish & Ceronsky, 2009; Quinn, 2003). 
Resurserna som fanns var begränsade och det ledde till att sjuksköterskorna kände frustration 
(Irvin & White, 2000). Alla sjuksköterskor belyste det faktum att det var en tung arbetsbörda 
som gjorde att tiden inte räckte till för att stötta cancer patienterna. Det fanns inte heller 
mycket tid över för att stötta närstående (Mohan et al., 2005). Tid behövs för att skapa en god 
relation till patienten och att bygga upp ett förtroende så att patient och närstående inte 
känner sig utanför vården (Pavlish & Ceronsky, 2009).  

“Sometimes, I wish I could spend more time with patients, to actually sit down. 
You can see someone so anxious, maybe we show we are not in a rush, but I know 
that I am not giving them my full attention, I have a hundred and twenty things at 
the back of my mind, I know that I have got to do. I know they really need my 
attention, and I know. That I have got other things to do, and maybe they can see 
it, I hope they can’t.” (Quinn, 2003, s. 168). 
 

DISKUSSION 
Metoddiskussion  
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av faktorer som påverkade den 
palliativa vården av personer med cancer. Enligt Willman et al. (2006) används lämpligast en 
kvalitativ forskningsmetod för att få fram beskrivande data som ger en helhet och djupare 
förståelse av mänskliga upplevelser och uppfattningar. På så vis valdes endast artiklar med en 
kvalitativ metod ut då de innehöll tillräckliga mängder av beskrivande data.  

Då sökningarna inte gjordes på djupet i andra sökmotorer, eftersom ett stort urval artiklar 
redan funnits i CINAHLs sökmotor, så kan det ha påverkat trovärdigheten av denna 
litteraturstudie. Att söka artiklar på större områden och att precissera sökorden ytterligare i de 
olika sökmotorerna kan leda till ett annat urval av artiklar. Det i sin tur kan ge ett helt annat 
resultat. Syftet var att endast patienter med cancer ska inkluderas i litteraturstudien. Detta kan 
missgynna resultatet då andra sjukdomar inte inkluderats. 

För att kvalitetsgranska artiklarna valdes Willman et al. (2006) bedömningsprotokoll för 
studier med en kvalitativ metod ut. Bedömningsprotokollet är svårt att tolka och det kan ha 
påverkat urvalet av artiklar då första granskningen ledde till att nya artiklar fick sökas fram 
på nytt då de inte uppnådde bra eller medel kvalitet. Men det har troligtvis inte påverkat 
resultatet då de artiklar som slutligen valts ut är av god kvalitet. Efter sex sökningar väljs åtta 
artiklar ut för analys.  
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Artiklar som ingått i denna litteraturstudie är gjorda i Sverige, England, USA och Australien. 
För att få ett så trovärdigt resultat som möjligt anpassades urvalet till att försöka inkludera 
artiklar med en västerländsk anknytning. Det med tanke på att resultatet hade kunnat se 
annorlunda ut då vissa länder inte har tillräckligt med resurser för att hålla den goda standard 
på vård och omsorg som vi tar för givet. Att inkludera andra länder hade kunnat leda till att 
andra faktorer framkommit och därmed visat ett annat resultat som inte hade haft samma 
trovärdighet.  

Analysen av artiklarnas resultatdelar gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004) modell. 
Modellen att plocka ut meningsbärande enheter med god information visade sig underlätta 
sammanställningen av resultatet. Det som däremot inte underlättade analysarbetet var att alla 
artiklar som valts ut var skrivna på engelska. Det i sin tur kan ha påverkat översättningen vid 
kondenseringen av meningsenheterna, bland annat så kan texterna ha tolkats på ett felaktigt 
sätt även om orden var för sig översatts noggrant för att minska risken för misstolkning. Även 
det sista steget i analysprocessen upplevdes som svårt då materialet som framkommit skulle 
delas in i kategorier och underkategorier. Liknande innehåll av material skulle föras samman 
och bilda en kategori, vilket inte var lätt då det fanns snarlika kodningar som passade i flera 
kategorier. För att undvika tolkningsfel fick handledare hjälpa till att bedöma likvärdiga 
koder.  

 

Resultatdiskussion  
Då denna studie syftade till att ur sjuksköterskans perspektiv beskriva betydelsefulla faktorer 
för god palliativ vård och sjuksköterskans upplevelse av dessa faktorers betydelse för den 
palliativa vården av vuxna personer med cancer och deras närstående framkom ett tydligt 
resultat. Resultatet visade att en meningsfull relation mellan sjuksköterska och patient är 
viktigt även om patienten inte kan kommunicera verbalt. Samtidigt som resultatet visar att 
sjuksköterskan ibland har svårt att ge stöd till närstående då vissa omständigheter ibland 
resulterar i att sjuksköterskan tar avstånd från de närstående. Sjuksköterskorna tycker även att 
de egna känslorna ibland är svåra att hantera och de behöver ibland stöd eller bekräftelse för 
att orka arbeta kvar, samtidigt som de anser att kunskap och erfarenhet hjälper dem i deras 
arbete. Sjuksköterskorna upplever också att tiden inte räckte till på grund av att 
arbetsbelastningen är för stor.  

Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskorna upplevde olika positiva eller negativa 
känslor utifrån olika upplevelser inom palliativ vård. För att förstärka detta har Lange, Thom, 
och Kline (2008) undersökt sjuksköterskans attityder till döden och vården av döende 
patienter med cancer. Deras studie visade att en stark övervägande del av sjuksköterskorna är 
positiva till att vårda döende patienter. Samtidigt som den uppfattningen stärktes ju längre 
sjuksköterskan hade arbetat inom den palliativa vården. Dessutom visade det sig att 
sjuksköterskorna fick en mer positiv attityd till att vårda döende patienter ju längre tiden går 
och ju mer erfarenhet de får. Samtidigt som de nya sjuksköterskorna utan erfarenhet har en 
mer negativ attityd till att vårda döende patienter. Deras rädsla för döden är starkare än de 
andra sjuksköterskornas och de undviker gärna att tänka på döden så långt det är möjligt 
(a.a). Detta kan även förklara varför vissa sjuksköterskor i resultatet har svårt att prata om 
frågor som rör döden och döende med patienter och deras närstående. Men även att resultatet 
visade att kommunikationen med döende upplevs som svår och obekväm (Dunne et al., 2005; 
Mohan et al., 2005). Vilket kan förklaras av Lange et al. (2008) som menar att den erfarenhet 
som sjuksköterskan fått genom vården av döende patienter ger dem en mer positiv känsla av 
döden (a.a).  
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I resultatet framkommer att patienternas närstående kan vara väldigt arga och avreagera sig 
på sjuksköterskorna utan att ibland kunna förklara varför de blivit så arga. Det i sin tur 
mynnar ut i att sjuksköterskorna försvarar sig genom att ta avstånd eftersom de har svårt att 
hantera situationen. När kritiken väl kommer från de närstående är det svårt för 
sjuksköteskorna att inte ta det personligt (Dunne et al., 2005). Detta fynd är inte något 
ovanligt då Beckstrand, Moore, Callister och Bond (2009) rankar sjuksköterskornas hantering 
av arga närstående som det största hindret vid palliativ vård. Det näst största hindret var att 
närstående inte kunde acceptera patientens dåliga prognos (a.a). Vilket kan vara en 
bidragande orsak till varför de närstående känner ilska som i sin tur går ut över personalen.  

Resultatet i denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor anser att det är viktigt att veta hur 
patienten och närstående vill att vården ska se ut för att kunna ge en god vård. För att kunna 
ta red på vad en god vård är för patienten anser sjuksköterskorna att de först måste skapa en 
meningsfull relation till patienten. Relationen ska enligt sjuksköterskorna bygga på ärlighet 
och respekt eftersom det skapar förtroende (Pavlish & Ceronsky, 2009; Irvin & White, 2000; 
Quinn, 2003). Detta resultat tyder på att sjuksköterskorna följer de lagar som säger att 
patienten har rätt att vara delaktig i sin egen vård, men även att de ska bemötas med omtanke 
och respekt (HSL, 1982:763: SFS, 1998:531). 

Vården kan enligt sjuksköterskorna också handla om att hjälpa patienten och de närstående 
förenas igen då de är osams (Pavlish & Ceronsky, 2009). Enligt Socialstyrelsen 2006, SOU 
1995: 5 och SOU 2001:6 bygger de fyra hörnstenarna bland annat på att patientens 
livskvalitet ska främjas, även för de närstående. Då palliativ vård fordrar en bra 
kommunikation och goda relationer mellan sjuksköterska, patient och närstående (a.a).  

Resultatet visar tydligt att sjuksköterskorna berörs av att arbeta palliativt. De får se lidande i 
patienter som leder till att de ifrågasätter sin egen tro och mening med livet. Andra känslor 
som väcks inom sjuksköterskorna är skuld, ånger, känslomässig utmattning, hjälplöshet, sorg, 
vrede och stress. När sjuksköterskorna inte klarar av att hantera känslorna försöker vissa av 
dem undvika patienterna. Samtidigt vill sjuksköterskorna gärna få hjälp med att bearbeta 
känslorna (Quinn, 2009; Mohan et al., 2005; Kendall, 2006). Enligt Ferrell, Virani, Grant, 
Coyne och Uman (2000) vill sjuksköterskorna få hjälp med att bearbeta de känslor som kan 
uppstå inom palliativ vård, vilket styrker resultatet. Däremot är det inte så vanligt att 
sjuksköterskan undviker de döende då de har svårt att hantera känslor (a.a). 

I resultatet framkom även att sjuksköterskorna upplever att de saknar tillräcklig kunskap om 
cancer, smärtbehandling och kunskap för att diskutera olika behandlingsalternativ. Det skapar 
frustration hos sjuksköterskorna när de inte kan hjälpa en patient till att bli tillräckligt 
smärtbehandlad (Mohan et al., 2005; Irvin & White, 2000). Enligt de fyra hörnstenarna är det 
viktigt för sjuksköterskan att kunna lindra och hantera svåra symtom inom palliativ vård 
(Socialstyrelsen 2006, SOU 1995: 5 och SOU 2001: 6). I en studie av Ferrell et al. (2000) 
visar de att sjuksköterskor anser att deras kunskap inom palliativ vård är bristfällig. Enligt 
SFS (1998:531) är det sjuksköterskans skyldighet att ge patienten professionell och 
omsorgsfull vård. Då är sjuksköterskan enligt lagen skyldig att skaffa sig kunskap från 
vetenskap och beprövad erfarenhet (a.a). Det är patientens rättighet att få god vård ända in i 
livets slut (SOU 1995: 5). Dahlberg et al. (2003) anser också att kunskap är viktigt för att 
undvika ett vårdlidande hos patienten. 

Palliativ vård är tidskrävande enligt sjuksköterskorna och de känner sig frustrerade när tiden 
inte räcker till. När patienten inte får den bästa vården upplever sjuksköterskorna besvikelse 
och motgång. Samtidigt som det finns faktorer som påverkar tiden och inom palliativ vård 
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kan det vara konflikter inom vårdlaget, dålig planering på grund av dålig kommunikation och 
brister i vården (Mohan et al., 2005; Irvin & White, 2000; Pavlish & Ceronsky, 2009). 
Dahlberg et al. (2003) menar att sjuksköterskan måste förstå lidandets process för att kunna 
hjälpa patienten uppnå välbefinnande. Detta kan ibland vara svårt att uppnå även om 
sjuksköterskan är medveten om lidandets process eftersom arbetsbelastningen ibland är stor 
och processen kräver tid och utrymme (a.a). 

I resultatet framgår tydligt att det inte finns mycket tid över för att stötta patienterna eller ens 
de närstående. Tiden behövs för att skapa en god relation till patient och närstående, men 
även för att bygga upp ett förtroende så de inte känner sig utanför vården (Mohan et al., 2005; 
Pavlish & Ceronsky, 2009). Enligt Beckstrand et al. (2009) är det inte ovanligt att 
sjuksköterskorna får hjälpa till på annat håll när de egentligen är upptagna med den döende 
patienten och de närstående. De största hindren inom palliativ vård beror på att det inte finns 
tillräckligt med personal eller att det är fler patienter än vanligt, men även att tiden ändå inte 
räcker till (a.a). Dahlberg et al. (2003) menar att ett vårdlidande för patienten lätt kan uppstå 
om sjuksköterskorna inte tar sig tid och lär känna patienten för att kunna erbjuda den bästa 
palliativa vården.  

SLUTSATS 
Denna litteraturstudie konstaterar att det råder blandade känslor hos sjuksköterskorna inom 
palliativ vård. Vilket kan resultera i att sjuksköterskorna är i behov av stöd när de vårdar svårt 
sjuka patienter med cancer. Kommunikationen mellan arbetslaget, patienten och de 
närstående är viktigt för en god vård annars finns det risk för att vårdlidande uppstår. 
Resurser som tid är något som påverkar sjuksköterskans förmåga att utföra en god vård för 
patienten. Utöver detta är bristen på kunskap och erfarenhet hos sjuksköterskorna inom 
palliativ vård i behov av att förbättras genom specialiserad utbildning.  
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BILAGA 1 

Sökning i CINAHL  

Datum Sökning Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Lästa artiklar Valda artiklar  

2010-08-23 1# Nurse  115846 - - - 

 2# Cancer  922951 - - - 

 3# Palliative care 36521 - - - 

 4# Experience 57529 - - - 

 5# 1# AND 2# AND 
3#AND 4# 

24 3 2 1 

 6# End-of-life 7463 - - - 

 7# 1# AND 2# AND 4# 
AND 6# 

5 2 1 1 

 8# Oncology  191473 - - - 

 9#  1# AND 4# AND 8# 60 7 3 2 

2010-08-27 10# Health Personnel 3628 - - - 

 11# 2# AND 3# AND 10# 41 4 2 1 

 12# 1# AND 2# AND 3# 74 8 4 2 

2010-09-06 1# Palliative Care OR 
Terminal Care 

18435 - - - 

 2# Nurse Attitudes 13593 - - - 

 3# Neoplasms 22869 - - - 

 4# 1# AND 2# AND 3# 8 2 1 0 

 5# 1# AND 3# 1296 - - - 

 6# Qualitative Studies 32794 - - - 

 7# 5# AND 6# 33 4 3 1 
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BILAGA 2 
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BILAGA 3 

Artikelöversikt 

Författare/tidsskrift/
år 

Artikel Syfte Metod Resultat Kvalitets-
bedömning 

Pavlish, C. & 
Ceronsky, L. 

 

Clinical Journal of 
Oncology Nursing 
(2009). 

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

Att undersöka 
onkologi 
sjuksköterskors 
perspektiv av 
palliativ vård.  

Kvalitativ studie 
som är baserad 
på intervjuer i 
fokus grupper 
med totalt 33 
onkologi 
sjuksköterskor.  

De fick fram sju 
professionella 
attribut: klinisk 
expertis, ärlighet, 
familj, 
uppmärksamhet, 
närvaro, samarbete 
och försiktighet. 

Bra 

Dunne, K., Sullivan, 
K. & Kernohan, G.  

 

Journal of Advanced 
Nursing (2005). 

Palliative 
care for 
patients with 
cancer: 
district 
nurses’ 
experiences. 

Att undersöka 
distriktsjuksköter
skornas 
erfarenheter av 
att ge palliativ 
vård för patienter 
med cancer och 
deras familjer.  

Kvalitativ studie 
som är baserad 
på intervjuer 
med 25 distrikt 
sjuksköterskor. 

Fyra teman hittades: 
kommunikation via 
webb, anhöriga som 
en del i vården, 
svårigheter i att 
behandla symtom 
och personliga 
kostnaden av att 
vårda. 

Medel 

Kendall, S.  

 

European Journal of 
Oncology Nursing 
(2006). 

Admiring 
courage: 
Nurses’ 
perceptions 
of caring for 
patients with 
cancer. 

Att undersöka 
effekterna av 
mötet mellan 
sjuksköterska 
och patient med 
cancer och den 
kliniska 
utbildning och 
praxis. 

Kvalitativ studie 
som är baserad 
på frågor som 
skriftligen 
besvarats av 392 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskorna 
beskrev 
upplevelserna med 
att vårda personer 
med cancer som 
inspirerande, 
känslosamt och 
ibland som svårt att 
hantera. De ansåg 
även att kunskap var 
nödvändigt för att 
lyckas ge en god 
vård. 

Bra 

Mohan, S., Wilkes 
L.M., Ogunsiji, O. & 
Walker, A.  

 

European Journal of 
Cancer Care (2005). 

Caring for 
patients with 
cancer in 
non-
specialist 
wards: the 
nurse 
experience 

Att beskriva hur 
sjuksköterskor 
upplever vården 
av cancer 
patienter på icke 
specialiserade 
avdelningar 

Kvalitativ studie 
som är baserad 
på en enkät (25st 
svarade) och 
djupgående 
intervjuer med 5 
sjuksköterskor. 

Sex teman 
framkom: 
känslomässig 
naturlig vård, 
tidsbrist, bristande 
kunskap om cancer 
behandling, miljö 
som inte är 
uppmuntrande och 
hantering av 
patienter som inte 
accepterar sin 
cancer diagnos. 

Bra 
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Irvin, S. & White, K.  

 

Collegian (2000).  

The 
experiences 
of the 
registered 
nurse caring 
for the 
person dying 
of cancer in 
a nursing 
home 

Att identifiera 
och beskriva 
sjuksköterskans 
upplevelser av 
att vårda 
patienter som är 
döende i cancer 
på ett sjukhem. 

Kvalitativ studie 
som är baserad 
på intervjuer 
med 5 
sjuksköterskor 
på ett sjukhem. 

Fyra teman 
framkom: 
exklusiviteten i 
relationer, 
svårigheter i att 
behandla smärta, 
förväntningar på 
sjuksköterskan och 
effekten av vård. 
Sjuksköterskornas 
upplevelser var 
kärleksfulla, 
fascinerande, 
fängslande och rika.  

Bra 

 

Wilkes, L. & White, 
K.  

 

Australian Journal 
Rural Health (2005).   

The family 
and nurse in 
partnership: 
providing 
day-to-day 
care for rural 
cancer 
patients 

Att undersöka 
hur 
familjemedlemm
ar hanterar 
symtom och vård 
av släktingar 
med cancer och 
hur 
specialiserade 
palliativa 
sjuksköterskor 
hjälper dessa 
familjer. 

Kvalitativ studie 
som är baserad 
på intervjuer av 
17 
familjemedlemm
ar och 10 
sjuksköterskor 
specialiserade 
inom palliativa 
vård.  

Sjuksköterskorna 
upplevde det som 
utmanande att vårda 
patienter med 
cancer på 
landsbygden, 
eftersom de var 
tvungna att ta 
hänsyn till bland 
annat patienternas 
och familjernas 
livsmiljö. 

Medel 
 
 

Quinn, B.  

 

European Journal of 
Oncology Nursing 
(2003). 

Exploring 
nurses’ 
experiences 
of 
supporting a 
cancer 
patient in 
their search 
for meaning  

Att undersöka 
sjuksköterskans 
upplevelser av 
att stödja cancer 
patienter i deras 
sökande efter 
mening.  

Kvaliativ studie 
som baseras på 
intervjuer med 
11 
sjuksköterskor.  

Sex teman 
framkom: värdet av 
erfarenhet, 
förståelse i att söka 
mening, värdet av 
tid, relationer, 
vikten av god vård 
och svåra 
upplevelser med 
behov av stöd. 

Bra  

Wengström, Y. & 
Ekedahl, M. 

 

Nursing and Health 
Sciences (2006).  

The art of 
professional 
development 
and caring in 
cancer 
nursing  

Att undersöka 
hur 
sjuksköterskor 
hanterar 
upplevelsen av 
att vårda döende 
cancer patienter.  

Kvalitativ studie 
som baserats på 
intervjuer med 
15 
sjuksköterskor. 

Fyra teman 
framkom: Att bli 
sjuksköterska, 
utvecklingen av 
sjuksköterskans 
identitet, 
sjuksköterskan i 
samarbete och 
arbetskoden. 

Medel 
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BILAGA 4 

Exempel ur innehållsanalysen  

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet 
och översättning 

Kodning Under-
kategori 

Kategori 

Forming a meaningful 
relationship with the 
resident was important to 
the nurse and this was 
evident even in those 
residents whose 
communication skills 
were limited (Irvin & 
White, 2000). 

Att bilda en meningsfull 
relation med patienten var 
viktigt för sjuksköterskan och 
detta var tydligt även när 
patienten inte kunde 
kommunicera tillräckligt 

Att bilda en 
meningsfull 
relation med 
patienten 

 Sjuksköt-
erskans 
relation 
till 
patienten 

…district nurses found it 
difficult to deal with the 
emotional reactions of the 
family unit (Dunne, Sullivan 
& Kernohan, 2005). 

…distrikt sjuksköterskorna 
upplevde de känslomässiga 
reaktionerna av familjeenheten 
som svåra att hantera 

Känslomässig
a reaktioner 
från 
närstående 

Relationen 
till 
närstående 

 

Nurses are touched 
emotionally by some of the 
patients and it can be 
personally demanding for 
nurses to care when exposed 
to such patients. The nurses 
experience their own grief 
and sense of loss (Kendall, 
2006). 

Sjuksköterskorna  berörs 
känslomässigt av en del 
patienter och det kan vara  
personligt krävande  för 
sjuksköterskorna att vårda när 
de utsätts för de patienterna. 
Sjuksköterskorna upplever sin 
egen sorg och känsla av 
förlust.  

Bli 
känslomässigt 
berörd och 
känna sorg  

Stöd för att 
bearbeta 
sorg 

Känslo-
mässiga 
faktorer 
som 
påverkar 
arbetet  

Clinical expertise offered 
nurses multiple options in 
helping patients achieve 
quality of life (Pavlish & 
Ceronsky, 2009). 

Klinisk experthjälp gav 
sjuksköterskor flera alternative 
för att hjälpa patienterna att 
uppnå livskvalite. 

Kunskap 
hjälper 
sjuksköterskor
na att hjälpa 
patienten  

Egen 
utveckling 

Sjuksköt-
erskans 
behov av 
kunskap 

All of the nurses recognised 
the value of time. They 
spoke about the amount of 
time that nurses generally 
spent with patients…All of 
the nurses spoke about the 
ongoing tension that existed 
between spending time with 
patients and being part of a 
busy ward, (Quinn, 2003). 

Alla sjuksköterskor har vet 
värdet av tid. De talade om 
hur mycket tid som 
sjuksköterskor i allmänhet 
tillbringade med patienter… 
alla sjuksköterskorna talade 
om den pågående spänning 
som fanns mellan att tillbringa 
tid med patienterna och att 
tillhöra en hektisk 
vårdavdelning. 

Tidsaspekten 
att hinna med 
patienten och 
andra sysslor 
på 
avdelningen. 

 Brist på 
tid 
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