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SAMMANFATTNING  
Människor i dagens samhälle blir allt äldre och drabbas av sjukdomar som medför ett långt 
sjukdomsförlopp. Därför måste den palliativa vården lyftas fram mer än vad den gör i 
dagsläget. Personer som är i behov av palliativ vård finns inom de flesta delar av sjukvården. 
Därför behöver sjuksköterskan ha teoretisk och praktisk kunskap i det de ska bemöta 
personen som är i behov av palliativ vård. Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser i 
omvårdnaden till personer som är i behov av palliativ vård. Den utförda studien var en 
kvalitativ litteratur studie och grundades på åtta vetenskapliga artiklar. Artiklarna 
analyserades utifrån Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys. 
Sjuksköterskan upplevde tiden för att delge en god palliativ vård inte alltid räckte till, det 
upplevdes även svårt för sjuksköterskan att delge palliativ omvårdnad och samtidigt vårda 
personer med kurativ behandling. Det upplevdes även att ett aktivt lyssnande var viktigt, då 
kunde sjuksköterskan tillgodose personens behov av att ventilera existentiella frågor. 
Sjuksköterskan upplevde att kollegorna var det främsta emotionella stödet och ansåg att det 
var tillfredställande att vara en del av ett team. Det upplevdes att samarbete med det palliativa 
teamet var viktigt för att kunna delge en så god vård som möjligt. Det upplevdes dock i vissa 
fall att tillgången till det palliativa teamet var bristfälligt. Sjuksköterskan upplevde att arbetet 
i den palliativa vården ibland var känslomässigt påfrestande. Sjuksköterskan distanserade sig 
ibland från personerna som var i behov av palliativ vård för att undvika att bli för 
känslomässigt påverkad. Det framkom att sjuksköterskorna upplevde en bristande kunskap 
inom symtomlindring och smärtbedömning. Sjuksköterskorna kände ett stort behov av mer 
utbildning inom den palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde att en god palliativ vård 
var svår att delge utan tidigare erfarenheter samt att hjälpa en person genom något som 
sjuksköterskan själv inte har upplevt. Det upplevdes att den bristande kommunikationen 
mellan de olika professionerna försvårade sjuksköterskans möjlighet att delge en god palliativ 
vård. Det är viktigt att ha i åtanke att alla situationer i den palliativa vården är olika och 
sjuksköterskan behöver finnas där för personen med alla sina sinnen för att kunna delge en 
god omsorg ända fram till livets slut. 
 

Nyckelord: Upplevelse, Palliativ vård, Litteraturstudie, Livets slutskede 
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INLEDNING 
Människor i dagens samhälle blir äldre och drabbas av sjukdomar som medför ett långt 
förlopp. Därför måste den palliativa omvårdnaden lyftas fram och betonas mer än vad den 
gör i dagsläget (WHO, 2010). Forskningen inom den palliativa vården behövs lyftas fram 
mer då det enligt Statens offentliga utredningar (SOU 2000:6) är ett eftersatt område. Det 
behöver satsas mer tid och pengar för att den palliativa vården ska få en bättre utveckling.  
Friedrichsen (2005) poängterar att det finns personer som är i behov av palliativ vård inom de 
flesta delar av sjukvården. Därför måste sjuksköterskan ha kunskap om palliativ omvårdnad 
för att kunna möta och förstå personens behov. Målet för sjuksköterskan är att kunna handla 
utifrån de önskemål som personen som är i behov av palliativ vård har (Friedrichsen, 2005). 
Enligt Holst, Sparrman och Berglund (2003) kan ett möte med en palliativ person upplevas 
vara mycket svårt. Sjuksköterskan distanserar sig för att undvika att bli känslomässigt 
påverkad. Rädslan för att inte kunna ge en tröstande hand och istället vilja avskärma sig gör 
att personen som är i behov av palliativ vård får ett sämre bemötande och inte den omsorg 
som behövs (Holst, Sparrman och Berglund, 2003).  

BAKGRUND 

Palliativ vård 
WHO:s (2010) definition av palliativ vård innebär när personen inte längre svarar på kurativ 
behandling. Målet med den palliativa vården är att kunna uppnå en så god tillvaro som 
möjligt för personen och dess familj. Döden ska ses som en naturlig process av livet och 
vården ska gå ut på att lindra psykisk och fysisk smärta på bästa möjliga sätt. Sjuksköterskor 
ska sträva efter att vara stödjande för att kunna skapa förutsättningar för ett så aktivt liv som 
möjligt, utifrån personens egna förutsättningar, den tid som finns kvar (WHO, 2010). 
Enligt SOU (2000:6) befinner sig personen i livets slutskede när det inte längre går att med 
medicinska medel behandla sjukdomen och döden kommer att inträffa inom dagar eller 
veckor. Den palliativa vården som ges innebär ett lindrande istället för en botande vård. 
Syftet med den palliativa vården är att förbättra tillvaron för personerna som är i behov av 
palliativ vård. Palliativ vård har blivit ett vanligt uttryck som har ersatt begreppet ”vård i 
livets slutskede” (SOU, 2000:6). Den följande studien kommer att innefatta personer som är i 
behov av palliativ vård i livets slutskede enligt SOU (2000:6) definition. 
 
I en studie poängterar Jocham, Dassen, Widdershoven och Halfens (2005) att sjuksköterskors 
arbete ska inriktas på att ge en så god individuell vård som möjligt till personen som är i 
behov av palliativ vård. Sjuksköterskor har som uppgift att ge personen som är i behov av 
palliativ vård möjligheter till ett socialt, meningsfullt liv samt att delge en fysisk och mental 
stimulans. 
 
Enligt Glimelius (2005) finns en rädsla hos en person med en svår sjukdom att bli övergiven 
av vårdpersonalen. Personen som är i behov av palliativ vård har ett behov av att få stöttning 
från sjuksköterskan. Det är viktigt att sjuksköterskan har vetskap om att det finns saker som 
kan göras, det enda som inte går att göra är att bota sjukdomen (Glimelius, 2005). 
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Sjuksköterskans upplevelser 
Enligt SOU (2000:6) är det viktigt att sjuksköterskan i den palliativa vården har personlig 
mognad och kunskaper för att kunna stödja personen som är i behov av palliativ vård. 
Sjuksköterskan kan uppleva sorg, frustration samt hjälplöshet i den palliativa vården när 
personer påminner om sjuksköterskornas egna närstående. Det kan också upplevas som ett 
misslyckande när botande vård inte längre är effektiv. Sjuksköterskorna som inte upplevt en 
egen sorg kan ha svårigheter att möta personens oro, ångest samt en rädsla som gör 
sjuksköterskan begränsad i vården av personer som är i behov av palliativ omsorg. Det måste 
finnas en inre trygghet och ett professionellt förhållningssätt för att kunna delge omsorg till 
personer i den palliativa vården. Om sjuksköterskan inte besitter dessa egenskaper finns 
risken för distansering eller att bli för nära personen som är i behov av palliativ vård (SOU, 
2000: 6). 
 

SOU (2000:6) beskriver att det kan vara känslomässigt påfrestande för sjuksköterskorna att 
delge omsorg till personen som är i behov av palliativ vård, men det kan också leda till nya 
dimensioner på livet. En förutsättning för att den palliativa vården ska upplevas som 
meningsfull är att sjuksköterskorna känner sig trygg och kompetent i sin roll. Med ett 
professionellt förhållningssätt menas att sjuksköterskorna kan känna empati samt att kunna 
växla mellan att vara nära och hålla distans till personen som är i behov av palliativ vård, 
detta kan upplevas som en svår balansgång att tillämpa (SOU, 2000:6). 
 

Enligt Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor också ha vetskap om att bemöta personer 
som är i behov av vård på ett respektfullt sätt samt stötta och motivera personen att vara 
delaktig i sin egen vård. Visa omsorg och respekt för personens självbestämmande, integritet 
och värdighet. Det ska också tas till vara på personens erfarenheter och kunskaper. 
Sjuksköterskan ska också visa respekt för personens värderingar och trosuppfattningar 
(Socialstyrelsen, 2005).  
 
I den palliativa vården finns det risk att personen som är i behov av palliativ vård omedvetet 
överför sina känslor, tankar och ångest till sjuksköterskan. Detta upplevs vara svårt att 
hantera och kan leda till att sjuksköterskan istället avskärma sig vilket kan innebära att 
personen inte får det mentala stöd som behövs (Frogatt, 1997). Trueman och Parker (2005) 
som har studerat hur sjuksköterskor upplever den palliativa vården av yngre personer och har 
kommit fram till att sjuksköterskors arbetsuppgifter är svåra särskilt vad gäller bemötande av 
denna grupp av personer. De tunga arbetsuppgifterna kan ibland vara svåra att hantera för den 
enskilde sjuksköterskan. Vidare belystes det att sjuksköterskornas roll i bemötandet av 
personen i den palliativa vården ska bygga på tillit och detta uppnås genom att spendera 
mycket tid med personer som är i behov av palliativ vård. Sjuksköterskorna upplevde det 
svårt att hantera personens känslor i den palliativa vården (Trueman & Parker, 2005). Enligt 
Beck – Friis och Österberg (2005) är det en svår uppgift att arbeta som sjuksköterska inom 
den palliativa vården. Det anses vara ett kunskapskrävande arbete som är emotionellt 
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påfrestande, ibland blir det för mycket, för länge och för intensivt (Beck Friis & Österberg, 
2005).   
 
Freidrichsen (2005) skriver att det kan uppfattas att sjuksköterskornas främsta uppgift är att 
rädda liv, detta är en missuppfattning som är vanligt förekommande. Sjuksköterskornas 
egentliga uppgift är att stötta och stärka personen som är i behov av vård oavsett vilken 
diagnos personen i fråga har. De olika situationerna i den palliativa omsorgen måste vara 
anpassad till individen på grund av de svårigheter som framkommer i livets slutskede. Därför 
måste sjuksköterskorna vara bred i sitt synsätt och sin kunskap (Freidrichsen, 2005). 
 

Kari Martinsens omsorgsteori 
Martinsen (2001) grundtanke i all vård är omsorg. God omvårdnad är grundläggande för all 
mänskligt liv och byggs kring omsorg. Relationer mellan människor är avgörande för en 
överlevnad och det framkommer att alla människor kan hamna i en situation där de är i 
beroende av vård. Det är av stor betydelse för personerna som är i behov av omsorg att få ett 
emotionellt stöd, människan överlever inte utan en mänsklig relation. För att det ska finnas en 
god relation mellan sjuksköterskorna och personen som är i behov av omsorg måste det 
finnas en öppenhet och närvaro, först då kan sjuksköterskorna få en förståelse om situationen. 
Sjuksköterskorna måste kunna leva sig in i personens situation för att kunna få en 
helhetsförståelse, detta blir möjligt genom att hålla sina sinnen öppna och vara uppmärksam. 
Martinsen (2001) förklara begreppet omsorg genom tre aspekter vilka är ett öppet och nära 
förhållande mellan två människor, ett moral begrepp som innebär att ta ansvar för de svaga 
samt ha förståelse för andra människor. Sjuksköterskorna måste ha en förståelse för den 
andres situation, först då kan en god omsorg utövas. Kärleken och etiken har sin grund i 
moralen, detta yttrar sig i etiken genom att vara kravlös det vill säga inte förvänta sig 
någonting tillbaka. I konkreta situationer är det sjuksköterskornas egna upplevelser som 
ligger till grund för hur de tolkar och förstår personer som är i behov av omsorg. Teorin anses 
relevant för den palliativa vården då omsorgen är en av de mest väsentliga delarna 
(Martinsen, 2001). 

SYFTE 
Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser i omvårdnaden till personer som är i behov 
av palliativ vård 

METOD 
För att besvara studiens syfte gjordes en litteraturstudie med kvalitativ ansats (Willman, 
Stoltz & Bathsevani, 2006). Den bestod av data från tidigare studie inom sjuksköterskans 
upplevelser i den palliativa vården. Eftersom arbetet fokuserade på att sammanställa kunskap 
inom området kring sjuksköterskans upplevelse i omvårdnaden till personer i den palliativa 
vården har endast studier baserade på kvalitativ metod inkluderats. Anledningen till val av 
kvalitativa studier är att kvalitativ metod speciellt syftar till att bland annat belysa upplevelser 
(Polit & Beck, 2008). Enligt Forsberg och Wengström (2003) innebär en litteraturstudie att 
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frågeställningen utgår ifrån att det väljs att värdera, identifiera samt analysera aktuella 
studier. En litteraturstudie är en sammanställning av tidigare genomförda studier och 
underlaget till detta är vetenskapliga tidskriftsartiklar eller andra vetenskapliga rapporter. 
 

Datainsamling 
Sökningarna gjordes i CINAHL with full text och Medline för att hitta vetenskapliga artiklar.  
Artikelssökningarna gjordes i CINAHL Headings och med MeSH - termer i Medline. Enligt 
Willman et al. (2006) utgör 65 procent av all litteratur som finns i CINAHL av 
omvårdnadsrelaterad forskning. CINAHL fokuserar mer på omvårdnadsvetenskaplig 
forskning och litteratur än Medline. Medline ansågs dock vara relevant då den är en ledande 
databas inom medicin och omvårdnad. Dessa databaser ansågs vara användbara då studiens 
syfte handlar om sjuksköterskans upplevelse i den palliativa vården. Sökorden som användes 
för att hitta relevanta artiklar skulle spegla studiens syfte. Sökorden som används i 
artikelsökningen är Palliative Care, Hospice, Terminal Care, Nurse-patient-relations, 
Nurse´s Role, Nursing, Nurse Attitude och Work Experiences. I sökningen användes booleska 
operatorerna AND och OR. AND används för att begränsa sökningarna och ger ett smalare 
resultat. OR utvidgar sökningarna och gav ett bredare resultat (Bilaga1) (Forsberg & 
Wengström, 2003). Inklusionskriterierna som användes i sökningarna var kvalitativa studier 
publicerade mellan åren 1995 till 2011. Studierna skulle vara skrivna på engelska och 
vetenskapligt granskade. Personerna som var i behov av palliativ vård skulle vara över 18 år.  

Urval 
Sammanlagt lästes 71 abstrakt igenom, efter genomläsning av abstrakten framkom det att 
vissa artiklar inte kunde öppnas i fulltext och sorterades därför bort. Utifrån de lästa 
abstrakten valdes 35 artiklar ut för att läsas i sin helhet då titeln och abstraktet uppfyllde 
studiens syfte. Efter en noggrann genomläsning kvarstod 14 artiklar, då de resterande 21 
artiklar inte uppfyllde inklusionskriterierna. Nästa steg i urvalet var att åter igen läsa igenom 
dessa fjorton artiklar samt att granska kvalitén utifrån Willman et al. (2006) 
rekommendationer (Bilaga 2). Efter granskningen var det åtta artiklar som bedömdes vara av 
god kvalité, då de resterande sex artiklarna inte uppfyllde kraven i 
kvalitetsgranskningsprotokollet. Granskningen innebar åtta huvudfrågor med underfrågor, 
varje fråga poängsattes med ett poäng om svaret på frågan blev ”ja” och noll poäng om svaret 
blev ”Nej” eller ”Vet ej”. Utifrån poängen räknades studiens kvalitet fram i procent. Det 
gjordes sedan en gradering utifrån procenten där god kvalité innebar att 80 – 100 procent 
uppfylldes, medel kvalité innebar att 70 – 79 procent uppfylldes och dålig kvalité innebar att 
60 – 69 procent uppfylldes. De artiklar som var av god och medel kvalité användes till 
studien. 
 
I de inkluderade artiklarna beskriver fem stycken enbart sjuksköterskans upplevelse. I en 
artikel skriven av Clarke och Ross (2006) beskrevs sjuksköterskor, övrig sjukvårdspersonal 
och sjuksköterskestudenters upplevelser av den palliativa vården. I resultatet skiljde 
författarna till artikeln på de olika professionernas upplevelser, det valdes då att endast 
inkludera sjuksköterskornas upplevelser (Bilaga 4) (Clarke & Ross, 2006). I en annan artikel 
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inkluderades både sjuksköterskor och patienter upplevelser (Johnston & Smith, 2006). 
Studien delade på sjuksköterskornas och patienternas upplevelser och det valdes att endast ta 
med sjuksköterskans upplevelser då det speglar studiens syfte (Bilaga 4) (Johnston & Smith, 
2006). En artikel innehöll både sjuksköterskors och sjuksköterskestudenter upplevelser. Det 
var inte möjligt att särskilja vem som upplevde vad men resultatet ansågs vara relevant för 
studiens syfte och valdes därför att inkluderas i studien. Sjuksköterskestudenterna ansågs 
kunna räknas med i studien då de i framtiden kommer att ta sin examen som sjuksköterska 
(Bilaga 4) (Peterson et al. 2010). 
 

Analys 
Analysmetoden valdes att göras enligt Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av en 
innehållsanalys. Det valdes att göra en manifest analys. Enligt Graneheim och Lundman 
(2004) innebär en manifest innehållsanalys att det väsentliga i texten skrivs ner utan att 
tolkas. De åtta artiklar som var kvar efter granskningen lästes av författarna flera gånger 
enskilt. Sedan lästes artiklarnas resultat gemensamt igenom för att ytterligare kontrollera att 
dess innehåll var relevant till studiens syfte samt för att kontrollera om artiklarnas uppfattats 
och tolkats på samma sätt. Efteråt valdes de meningsbärande enheterna ut genom att markera 
all text som stämde överens med studiens syfte. Enheterna översattes till svenska för att sedan 
skrivas ner. Kondensering gjordes från varje enhet. Enligt Graneheim och Lundmans (2004) 
beskrivning av en innehållsanalys menas kondensering med att texten kortas ned och blir då 
mer lättförståelig, samtidigt som innebörden inte förloras. Efter kondenseringen 
identifierades koder. Koder är en etikett på en meningsenhet som kortfattat beskriver dess 
innebörd. Kodningen kunde innefatta enstaka ord eller meningar (Graneheim och Lundman, 
2004). Sedan skapades kategorier utifrån kodernas innehåll och kategorierna skulle svara på 
frågan ”Vad”. De koder som hade liknande innehåll blev en kategori (Bilaga 3) (Granehiem 
& Lundman 2004). 
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RESULTAT 
Studiens resultat baserades på åtta artiklar utifrån dessa artiklar skapades sju kategorier. Alla 
kategorier innehöll sjuksköterskans upplevelser av den palliativa vården. Den första kategorin 
”När tiden inte räcker till” handlar om sjuksköterskans upplevelser av tidsbrist i den 
palliativa vården. Den andra kategorin ”Betydelsen av att lyssna” handlar om sjuksköterskans 
upplevelser av att lyssna till personer i den palliativa, att lyssna aktivt ansågs vara en viktig 
uppgift för sjuksköterskan. Nästa kategori innefattade ”Sjuksköterskans behov av stöd i den 
palliativa vården” handlar om att sjuksköterskan hade ett behov av ett emotionellt stöd för att 
kunna känna trygghet och för att kunna delge en god palliativ vård. I kategorin 
”Sjuksköterskans känslosamma arbete” beskrivs sjuksköterskans upplevelser av att ge 
omsorg till personer i den palliativa vården och emotionella svårigheter som det innebär. I 
nästa kategori som innefattar ”När kunskapen inte räcker till” framkommer det att 
sjuksköterskan hade bristande kunskaper i bland annat symtomlindring och kände ett större 
behov av att ha mer utbildning inom den palliativa omsorgen. I kategorin ”Sjuksköterskans 
erfarenheter inom den palliativa vården” beskrivs upplevelserna av att inte ha tillräckligt 
med erfarenhet inom den palliativa vården. Den sista kategorin heter ”Den bristande 
kommunikationen i den palliativa vården” och handlar om sjuksköterskans upplevelser av hur 
den bristande kommunikationen påverkade den palliativa vården. 
 

När tiden inte räcker till 
Sjuksköterskan upplevde att den palliativa vården var väldigt tidskrävande och att den avsatta 
tiden inte alltid räckte till (Clarke & Ross, 2005; Johnston & Smith, 2006; Roche-Fahy & 
Dowling, 2009; Wotton, Borbasi & Redden, 2005). Bristen att kunna avsätta tillräckligt med 
tid gjorde det svårt för sjuksköterskan att skapa en kontakt till personer i den palliativa 
vården. Samtidigt upplevdes det svårt att utveckla en bra omvårdnadsplan utan att ta den tid 
som behövdes. Den inte sällan förekommande bristen på personal gjorde det ännu mer 
komplicerat för de sjuksköterskor som var i tjänst. 
 

Det framkommer att sjuksköterskorna upplevde det svårt att kunna delge tillräckligt mycket 
tid och skapa trygghet till personer i den palliativa vården. Sjuksköterskorna uttryckte ett 
behov av att skapa en lugn miljö runt personen som var i behov av palliativ vård, för att skapa 
detta togs det mycket tid från de andra personerna på vårdavdelningen som också var i behov 
av sjuksköterskans omsorg. Det upplevdes svårt för sjuksköterskan att kombinera vårdarbetet 
med personer som var i behov av palliativ vård och samtidigt delge vård till personer som var 
i behov av en kurativ behandling (Clarke & Ross, 2005; Johnston & Smith, 2006; Roche-
Fahy & Dowling, 2009; Wotton, Borbasi & Redden, 2005). 
 
Bristen på tid skapade ett problem för sjuksköterskorna då de inte hade möjlighet lyssna och 
prata med personen som var i behov av palliativ vård. En sjuksköterska beskrev att hon var 
tvungen att avbryta en konversation med en person som var i behov av palliativ vård eftersom 
hon hade så många arbetsuppgifter kvar att utföra. Hon hade mer än gärna stannat då det 
upplevdes svårt att lämna personen som behövde hennes närvaro. 
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Att ha möjlighet att delge tillräckligt med tid till personer i den palliativa vården upplevdes 
av sjuksköterskan som en central del för att kunna skapa en kommunikation och uppmuntra 
personen känslomässigt (Clarke & Ross, 2005; Johnston & Smith, 2006; Roche-Fahy & 
Dowling, 2009; Wotton, Borbasi & Redden, 2005). 
 

”You need to put time a side so that patients get a chance to air any problems that they have no 
matter how rushed you are. Sometimes they are frightened to say anything because they see you´re 

busy” (Johnston & Smith, 2006, s. 706).  
 
Sjuksköterskorna poängterade hur viktigt det var att ha tillräckligt med tid och personal 
resurser, det upplevdes frustrerande när tiden inte räckte till för att delge omvårdnad till 
personer i den palliativa vården (Irvin, 2000). 
 
Sjuksköterskorna ska i bästa möjliga mån använda den tid som finns att tillgå för personen i 
den palliativa vården (Clarke & Ross, 2005). När sjuksköterskorna hjälpte personerna med 
deras dagliga behov skulle tiden utnyttjas till att beröra ämnen i personens palliativa vård. 
Detta skulle sjuksköterskan återkomma till vid nästa vårdtillfälle för att sedan ha en bättre 
möjlighet att utveckla en god relation till personen. Sjuksköterskan kunde då vara mer 
tidseffektiv, men ändå ge den vård som personen var i behov av (Clarke & Ross, 2005). 
   
När sjuksköterskan inte hade tid att besvara frågor och funderingar som personen i den 
palliativa vården hade, upplevde sjuksköterskan att det var bättre att inte direkt ge ett svar då 
det kunde vara otillräckligt. Istället skulle sjuksköterskan återkomma då hon var mer 
uppmärksam och hade tid att besvara frågorna (Houtepen & Hendrikx, 2003). 
 

Betydelsen av att lyssna 
Det upplevdes att en central del i rollen som sjuksköterska är att kunna lyssna och finnas där 
för personerna som var i behov av palliativ vård (Johnston & Smith, 2006). 
 

”They only want you to listen” (Johnston & Smith, 2006 s. 38). 
 

Sjuksköterskorna ansåg att betydelsen av att lyssna aktivt på de döende personerna och deras 
familj var mer väsentligt än att lägga så mycket resurser på de fysiska aspekterna 
(Iranmanesh, Axelsson, Häggström och Sävenstedt, 2009). Sjuksköterskorna menade att de 
fungerade som en container för personernas negativa känslor och oro. Det benämndes också 
att en god lyssnare innebar att vara tyst och bara lyssna. Detta uppskattades av personerna i 
den palliativa vården som var tacksamma för den icke verbala kommunikationen. 
Sjuksköterskorna upplevde detta som ett bra arbetssätt då de fick en bättre förståelse för 
personerna i den palliativa vården som då kände ett välbefinnande. Sjuksköterskan 
diskuterade existentiella frågor med personerna i den palliativa vården och försökte vara ärlig 
om tro och värderingar för att skapa ett förtroendefullt samtal. Sjuksköterskan försökte alltid 
att lyssna på personen som var i behov av palliativ vård och visa respekt för personens tro 
även om sjuksköterskans egna åsikter inte var detsamma. Aktivt lyssnande hjälpte 
sjuksköterskan att avgöra om personen i den palliativa vården behövde mer stöttning inom de 
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existentiella frågorna. I dessa fallen fick sjuksköterskan kontakta andra professioner såsom 
präster, psykologer och kuratorer. Alla sjuksköterskor var överens om att det var viktigt att 
finnas där för personen i den palliativa vården för att kunna lyssna och prata om den 
allvarliga prognosen (Iranmanesh, Axelsson, Häggström och Sävenstedt, 2009). 
 

Sjuksköterskans behov av stöd i den palliativa vården 
För att kunna utföra en god palliativ vård uttryckte sjuksköterskorna behovet av ett 
emotionellt stöd samt ett väl fungerande samarbete med det palliativa teamet (Houtepen & 
Hendrix, 2003). Det palliativa teamets roll ansågs vara viktigt både för sjuksköterskan och 
personen som var i behov av palliativ vård, dock var det ett problem då tillgången till teamet 
var begränsat (Roche-Fahy & Dowling, 2009). Det visade sig att sjuksköterskorna ibland 
kände en förlorad förmåga av att vårda personer som är i behov av palliativ omsorg , då de 
förlitade sig för mycket på specialisterna inom den palliativa vården (Clarke & Ross, 2005). 
En del sjuksköterskor upplevde dock att samarbetet med det palliativa teamet ansågs vara 
mycket effektivt och det gynnade ofta personen i den palliativa vården (Johnston & Smith, 
2006). Sjuksköterskorna som arbetade vid sjukhus upplevde att de kunde delge trygghet i 
omsorgen till personer i den palliativa vården. Det upplevdes att den optimala vården kunde 
ges på avdelningen, men behövde konsultation och stöd från det palliativa teamet (Wotton et 
al. 2005).  
 
Sjuksköterskorna upplevde brist på ett emotionellt stöd och riskerade att bli känslomässigt 
utbrända samt uppleva sorg på grund av en nära relation till personen som är i behov av 
palliativ vård. Sjuksköterskorna hade uppskattat rådgivning och vägledning i vissa svåra 
beslut och situationer. Det upplevdes svårt att delge vård när det fanns begränsningar i det 
emotionella stödet till sjuksköterskan (Irvin, 2000). 
 
Sjuksköterskorna påpekade att kollegorna var ett bra stöd på arbetsplatsen, då de ibland 
kunde hjälpa och stötta varandra eftersom de upplevde samma känslor i den palliativa vården 
(Houtepen & Hendrikx, 2003). Det upplevdes vara stimulerande att arbete som ett team, det 
var också viktigt och betydelsefullt att lita på varandra och dela värderingar i den palliativa 
vården (Iranmanesh et al. 2009). 
 

Sjuksköterskans känslosamma arbete 
Sjuksköterskorna upplevde sig ofta vara berörd av personens livsöden i den palliativa 
omsorgen, men var ändå tvungna att acceptera det för att kunna delge en god palliativ vård 
(Irvin, 2000). Det upplevdes ibland svårt att bibehålla en professionell distans till personen 
som var i behov av palliativ vård (Peterson et al. 2010). Sjuksköterskorna ansåg sig dock 
oftast vara tillräckligt professionella för att kunna hålla en balans mellan sin profession men 
samtidigt vara nära personen som var döende (Iranmanesh et al. 2009).  
 
Sjuksköterskorna var medvetna om hur viktigt det var att finnas där och vara fullt närvarande 
för personen i den palliativa vården (Iranmanesh et al. 2009). Ibland kändes det väldigt 
ledsamt för sjuksköterskorna när de kunde identifiera sig med personen som var i behov av 
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palliativ vård. När personen som var i behov av palliativ vård befann sig på samma plats i 
livet som sjuksköterskorna upplevdes det svårt att delge omsorg till personerna (Iranmanesh 
et al. 2009).  
 
Sjuksköterskorna upplevde ibland att deras personliga engagemang med personen i den 
palliativa vården blev väldigt svårt (Irvin, 2000). När en optimal vård inte kunde delges 
upplevdes det känslor som frustration, ångest, hopplöshet och ilska. Sjuksköterskorna undvek 
personen när det blev för påfrestande och när de påverkades känslomässigt. Även vid dödsfall 
av personer som tilltalat sjuksköterskorna extra mycket använde de sig av undvikande 
metoder för att inte påverkas känslomässigt (Irvin, 2000). När samtal med personen som var i 
behov av palliativ omsorg blev för svårt undvek sjuksköterskan samtalet genom att istället 
utföra praktiska moment såsom mäta ett blodtryck trots att detta inte var nödvändigt (Clarke 
& Ross, 2006).  
 
Sjuksköterskorna upplevde oro över sin bristande tid och uppträdde ibland stressande 
gentemot personen som var i behov av palliativ vård (Peterson et al. 2010). Sjuksköterskorna 
var oroliga över att personens behov av information och trygghet inte var tillfredsställda. En 
oro upplevdes över att bli för känslomässigt påverkad utav de problematiska situationerna 
inom den palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde en rädsla över att bli för känslosamt 
involverad. Det uttrycktes en oro över att personerna i den palliativa vården inte kände en 
tillräcklig trygghet. Sjuksköterskorna ville försäkra sig om att personen inte led samt att deras 
fysisk och emotionella behov var tillfredsställda (Peterson et al. 2010). 
 

När kunskapen inte räcker till 
Sjuksköterskan upplevde att kunskapen om personens behov i den palliativa vården var viktig 
för att kunna ta upp frågor som berörde personens vård. Sjuksköterskan var tvungen att vara 
trygg i sig själv samt ha en egen tydlig uppfattning om döden för att kunna inverka på ett 
lugnt sätt till den döende personen (Wotton et al. 2005). Det uttrycktes en tacksamhet över 
utbildning av professionella rådgivare, men betonades att det behövdes mer kunskap för att 
kunna hantera det känslomässiga arbetet. Sjuksköterskorna hade höga visioner om hur vården 
skulle utföras till de döende personerna. När denna vård inte kunde ges på grund av för lite 
kunskap inom symtomlindring, konflikter inom hälosteamet eller brist på personal upplevde 
sjuksköterskorna detta som ett misslyckande och blev besvikna (Irvin, 2000).  
 

”The patient pain was very badly managed. It was´nt badly managed from the point of view that we 
weren´t trying, we did try. We had actually asked advice …she actually died i agony. I felt, we all felt, 

we had failed her in some way” (Johnston & Smith, 2006, s. 706) 
 

Bristen på kunskap inom symtomlindring samt på teamets samarbete skapade problem för 
sjuksköterskan och för personen som var i behov av palliativ vård (Irvin, 2000). Alla 
sjuksköterskorna var överens om att kunskapen inom symtomlindringen med döende 
personer i cancer var bristande. Det största hindret var då den bristande kunskapen inom 
smärtbedömning och den medicinska vården (Irvin, 2000). För att kunna upprätthålla 
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personernas välbefinnande i den palliativa vården upplevde sjuksköterskan att mer utbildning 
inom ämnet behövde införskaffas (Roche-Fahy & Dowling, 2009). 
 

Sjuksköterskans erfarenhet inom den palliativa vården 
Sjuksköterskorna ansåg undervisningen som hon fått under sin utbildning var bra, men detta 
var ändå inte tillräcklig eftersom alla situationer inom den palliativa vården är olika. För att 
kunna arbeta inom den palliativa vården upplevde sjuksköterskorna att vårderfarenhet spelade 
en mycket väsentlig roll. Att hitta ett eget arbetssätt för att kunna utveckla praktiska 
färdigheter upplevdes viktigt (Houtepen & Hendrikx, 2003). 
  
Sjuksköterskans brist på erfarenhet ledde många gånger till att det upplevdes en oro och 
rädsla av att möta och vårda döende personer (Peterson et al. 2010). Detta bidrog också till en 
otillräcklig vård för personen som var i behov av palliativ vård. Den här bristen på erfarenhet 
visade sig också vara en orsak till problem i kommunikationen till personerna i den palliativa 
vården (Peterson et al. 2010).  
 

“There are days when I feel I don´t have the experience or the tools necessary to deal with their 
emotional needs, it´s easy to deal with physical need, it´s very easy to give a tablet, it´s very easy to 
give an injection, but it´s like what´s going on in their heads…” (Roche-Fahy & Dowling, 2009 s. 

137)  
 

Sjuksköterskorna beskrev en rädsla av att trösta personer i den palliativa vården genom 
situationer som de själva inte upplevt (Clarke & Ross, 2006). Sjuksköterskorna upplevde att 
deras egna erfarenheter kunde bidra till att ge ett bättre känslomässigt stöd till personerna 
som var i behov av palliativ vård. Genom erfarenhet kunde det avgöras om personerna ville 
prata om döendet. Detta upplevdes dock svårt som ny examinerad sjuksköterska då de inte 
hade tillräckligt med erfarenhet (Clarke & Ross, 2006). 
 
De erfarenheter som sjuksköterskan fått genom arbetet i den palliativa vården spelade en 
betydande roll för deras professionella utveckling (Iranmanesh, 2009). Denna uppfattning 
utgick ifrån deras egna känslor och reaktioner men också handlingar från tidigare och 
nuvarande vårdtillfällen. Vidare framkommer det att sjuksköterskorna inte behövde 
distansera sig från personerna i den palliativa vården. Sjuksköterskorna hade tagit lärdom 
från de tidigare erfarenheterna för att hantera de svåra situationerna i den palliativa vården. 
Det självförtroendet som sjuksköterskorna hade bidrog till att de kunna vara nära personen 
som var i behov av palliativ vård (Iranmanesh, 2009). Sjuksköterskornas egna och personliga 
erfarenheter av bortgång inom deras familj bidrog till en förbättrad vård och relation till den 
palliativt sjuka personen. Det framkom att sjuksköterskorna ofta förhöll sig till de personer 
som påminde om deras egna anhöriga (Irvin, 2000).  
 

Den bristande kommunikationen i den palliativa vården 
Sjuksköterskan upplevde att den bristfälliga kommunikationen mellan flera olika professioner 
bidrog till en sämre vård för personerna i den palliativa vården, detta hinder försvårade också 
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relationen mellan sjuksköterskan och personen. Sjuksköterskorna upplevde det svårt att veta 
vem som hade ansvaret för personens vård och påpekade hur viktig kommunikationen var för 
att kunna utföra en god och professionell vård (Wotton et al. 2005). 
 
Sjuksköterskorna upplevde att den bristande kommunikationen mellan professionerna 
påverkade kvalitén av den palliativa vården (Irvin, 2000; Peterson et al. 2010). Det upplevdes 
att samarbetet mellan sjuksköterskorna och läkarna var bristfällig. Sjuksköterskorna upplevde 
att läkarna inte lyssnade vid rapporten om smärtlindringen i den palliativa vården. Det var 
sjuksköterskorna som var närvarande när personen som var i behov av palliativ vård 
upplevde smärta, de visste därför hur smärtan påverkade och förändrade personens beteende. 
Brister i kommunikationen mellan sjuksköterskan och övriga i vårdteamet framkom speciellt 
i omvårdnadsdokumentationen. Sjuksköterskorna beskrev att de upplevde frustration över 
dokumentationen av smärtbedömningen då det saknades uppbackning från övriga i 
vårdteamet. 
Det upplevdes att problem uppkom när läkaren inte tilldelade personen som var i behov av 
palliativ vård tillräckligt med information som behövdes och efterfrågades. Detta ledde till att 
sjuksköterskan fick besvara frågor som hon inte var förberedd att svara på (Peterson et al. 
2010). Sjuksköterskorna upplevde att de fick reda ut problem på grund av dålig 
kommunikation i vårdteamet. Detta skedde till exempel när läkaren angav en palliativ 
diagnos till en person och inte hade möjlighet att besvara alla frågor, då fick sjuksköterskan 
göra detta även om hon inte var förberedd på det (Clarke & Ross, 2006).  
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DISKUSSION 

Metod diskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelse i omvårdnaden till personer som 
är i behov av palliativ vård. Friberg (2006) skriver att en kvalitativ litteraturstudie beskriver 
upplevelser. Därför valdes det att göra en litteraturstudie då syftet var att få mer specifik 
kunskap inom sjuksköterskans upplevelser i den palliativa vården. En kvalitativ ansats inrikta 
sig på att tolka och skapa en mening samt en förståelse i individernas upplevelser av 
omvärlden (Forsberg & Wengström, 2003). De artiklar som inkluderades skulle vara av en 
kvalitativ ansats eftersom det ansågs vara relevanta till studiens syfte. Det kan finnas 
svagheter i genomförandet av en litteraturstudie, detta betonar Forsberg och Wengström 
(2003) då det kan finnas en begränsad mängd relevant forskning samt att det ibland kan 
uppstå svårigheter i att ha en objektiv syn på studierna utan att tidigare ha skapat en 
förförståelse. När det skrivs en litteraturstudie är det viktigt att vara kritisk i läsandet av andra 
studie så att den kommande blir trovärdig och relevant (Forsberg och Wengström, 2003). 
Detta fanns i åtanke när läsningen av artiklar gjordes, artiklarna lästes därför igenom var och 
en för sig sedan återigen tillsammans för att skapa en objektiv syn av artiklarnas innehåll.  
 
För att finna relevanta artiklar som stämde överens med studiens syfte krävdes ett antal 
sökord som avgränsades under tiden då litteratursökningen gjordes. Sökorden som användes 
för att få fram relevanta artiklar speglade studiens syfte och ansågs vid sökningstillfället vara 
tillräckliga för att täcka det område som studien skulle lyfta fram. I efterhand ansågs dock att 
flera sökord hade kunnat bidra till en bredare sökning exempelvis Nurses Perceptions, 
resultatet hade då möjligtvis sett annorlunda ut. Det ansågs vara tillräckligt att söka i 
CINAHL Headings och i Mesh-termer då det gav en tillräcklig bred sökning. Däremot om 
fritextsökningar hade gjorts i de olika databaserna skulle eventuellt flera artiklar kunnat 
användas till studien. Databaserna som användes till sökningarna var CINAHL with full text 
och Medline, dessa ansågs vid sökningstillfället komplettera varandra. För att göra sökningen 
mer komplett så skulle det eventuellt vara av värde att även göra sökningar i flera databaser 
exempelvis PsycInfo. Tidsbrist var en faktor som avgjorde att denna databas inte användes. 
För att begränsa sökningarna användes booleska operatorn AND för att kunna kombinera 
flera sökord samt göra det möjligt att läsa igenom alla abstrakten och sortera bort en del 
artiklar som inte var relevanta till studien. Den booleska operatorn OR användes då 
sökningarna behövde bli bredare och kunde visa på fler studie som svarade på syftet (Bilaga 
1) (Willman et al. 2006). I efterhand hade det eventuellt varit av betydelse att också göra 
manuella sökningar då utbudet av artiklar hade kunnat bli bredare. 
 
I studien inkluderades artiklar som var publicerade efter år 1995. Det ansågs att det tidiga 
årtalet gav en bred sökning. Hade ett senare årtal valts som inklusionskriterier hade eventuellt 
värdefulla studier exkluderats. I studien inkluderades endast personer över 18 år då det enligt 
Nationalencyklopedin (2011) är vid 18 års ålder som en svensk person anses vara myndig och 
har ett eget ansvar. Engelskan är numera det officiella språket inom vetenskapen, därför 
skulle artiklarna till studien vara skrivna på engelska (Friberg, 2006). I svårigheter vid 
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översättningen användes engelsk-svenska lexikon. I de fall som det uppstod tveksamheter 
diskuterades vad som ansågs var den korrekta översättningen. 
 
Vidare skulle artiklarna vara av god kvalitet och granskades därför utifrån Willman et al. 
(2006) rekommendationer (Bilaga 4). Anledningen till att detta granskningsprotokoll valdes 
var för att den ansågs vara mer lättförståelig i jämförelse med Fribergs (2006) modell för hur 
en artikel med kvalitativ ansats ska granskas. Willman et al. (2006) beskriver att en studie ska 
ha en hög läsförståelse samt vara logiskt uppbyggd. Vidare framkom det att en studie också 
bör ha en väl utformad frågeformulering och ett tydligt urval. Även metoden ska vara 
redovisad på ett tydligt sätt eftersom läsaren då kan avgöra om datainsamlingen och 
analysmetoden är tydlig och relevant. Det ska också vara motiverat i studien hur data och 
resultat relateras till varandra samt på vilket sätt analysprocessen utförts och om det finns 
någon anknytning till en teoretisk referensram. Beskrivningarna i resultatet och de tolkningar 
som gjorts ska på ett logiskt och begripligt sätt vara beskrivet (Willman et al. 2006). 
Artiklarna granskades först var och en för sig för att sedan göra det en gång till gemensamt. 
Vid olika åsikter angående poängsättningen vid artiklarna lästes artikeln igenom en gång till 
gemensamt för att sedan enas om ett svar. Det ansågs att de artiklar som användes uppfyllde 
Willmans et al. (2006) krav på hur en studie med god kvalité ser ut. Eftersom alla länder 
inkluderades till studien kunde artiklar som var skrivna över hela världen hittas. Hade artiklar 
använts som var skrivna i andra länder förutom de som framkommer i bilaga 2 kanske 
resultatet hade sett annorlunda ut, då sjuksköterskornas upplevelser eventuellt skiljer sig från 
de olika länderna. Hade flera artiklar från olika länder inkluderats till studien hade eventuellt 
resultatet sett annorlunda ut, då hade det kanske kunnat bli tydligare om sjuksköterskornas 
upplevelser skilja sig åt. 
 
Det valdes att göra en innehållsanalys utifrån Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning. 
Graneheim och Lundman (2004) förklarar analysen på ett tydligt sätt, vilket gjorde att det 
blev enklare att följa de olika stegen i metoden och på så vis mer hanterbart. Artiklarna lästes 
var och en för sig för att sedan jämföra artiklarnas innebörd gemensamt. Meningsenheterna 
identifierades först enskilt sedan gemensamt och översattes därefter direkt till svenska. Det 
ansågs finnas en svårighet med analysmetoden då de meningsbärande enheterna vid 
översättningen kunde få ett förändrat budskap eftersom risken fanns att det kunde ske en 
tolkning. Detta fanns i åtanke vid översättningen och kondenseringen, vilket då gjordes 
tillsammans för att minska risken att en tolkning uppstod, utifrån detta diskuterades sju 
kategorier fram. 
 

Resultat diskussion 
Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskans upplevelser i omvårdnaden till 
personer som är i behov av palliativ vård. I det föreliggande resultatet framkom det att 
sjuksköterskorna upplevde svårigheter i att förhålla sig professionellt till personen som var i 
behov av palliativ vård. Sjuksköterskorna var rädda för att bli känslomässigt utbrända på 
grund av den upplevda sorgen till en persons bortgång som de skapat en god relation till. Det 
styrks av Brajtman, Higuchi och McPherson (2006) som beskriver att det är en utmaning, 
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speciellt känslomässigt att arbeta i den palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde att 
personen som var i behov av palliativ vård inte var komfortabel och lugn i sin situation, detta 
försvårade då förmågan att delge omvårdnad. Det upplevdes svårt att som sjuksköterska stå 
tillbaka och inte bli för involverad särskilt när sjuksköterskan hade en nära relation till 
personen som var i behov av palliativ vård (Brajtman et al. 2006). 
 
I resultatet framkommer det också att sjuksköterskorna ibland upplever att det blev för 
påfrestande att finnas där för personerna som var i behov av palliativ vård, de undvek då 
personen för att inte påverkas känslomässigt. Flera studier styrker detta Blomberg & 
Sahlberg-Blom (2007) och Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle (2002) genom att 
belysa hur sjuksköterskorna distanserar sig själva från personens lidande när situationen inte 
längre blev hanterbar. När sjuksköterskorna blev känslomässigt berörda i vårdsituationen 
distanserade de sig genom att koncentrera sig mer på den medicinska omvårdnaden. 
Sjuksköterskorna erkände också att de ibland undvek att gå in till vissa personer som var i 
behov av palliativ vård (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Georges, Grypdonck & Dierckx 
De Casterle, 2002). Martinsen (2001) skriver att sjuksköterskan måste ha en helhetsförståelse 
för personens situation, det är först då som den mest optimala vården kan ges. Sjuksköterskan 
måste göra en etisk bedömning av situationen och kan därefter hantera den med en god 
handling och omsorg. Relationen mellan sjuksköterskan och personen som är i behov av vård 
och omsorg måste vara personlig, det är då en god omsorg kan delges. Detta tillämpas genom 
öppenhet och närvaro samt tolkning av sinnesintryck, det är först då sjuksköterskan kan skapa 
en förståelse och se lidandet och livshistorien bakom personen som är i behov av vård 
(Martinsen, 2001). 
 
Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att deras kollegor var det främsta stödet i 
känslomässigt jobbiga situationer när de vårdade personer som var i behov av palliativ vård. 
Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att lita på varandra och dela samma värderingar i 
hur den palliativa vården skulle delges. Sjuksköterskorna upplevde det stimulerande att arbeta 
som ett team. Detta styrks av Blomberg & Sahlberg-Blom (2007), Brajtman et al. (2006) och 
Griggs (2010) som menar att sjuksköterskor som vårdar personer i den palliativa vården 
beskrev varandra som den största källan till personligt och professionellt stöd. I 
hemsjukvården framkom det extra tydligt att sjuksköterskorna konsulterade med varandra för 
att kunna delge den bästa vården till personer som var i behov av palliativ vård. 
Sjuksköterskorna upplevde att den viktigaste aspekten för att kunna utöva den absolut bästa 
palliativa vården i livets slutskede var när alla professioner samarbetade med varandra 
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Brajtman et al. 2006; Griggs, 2010).  
 
Resultatet visar att det upplevdes svårt att tillämpa symtomlindring i vården av personer med 
cancer inom den palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde en bristande kunskap inom 
smärtbedömning och medicinsk vård. I resultatet framkom det också att sjuksköterskorna 
upplevde att de behövde mer utbildning inom smärtlindring för att kunna upprätthålla 
välbefinnandet hos personerna i den palliativa vården. Detta styrker Brajtman et al. (2006) då 
det framkommer att sjuksköterskorna ansåg sig behöva mer teoretisk kunskap inom 
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smärtlindring. Det beskrevs att betydelsen av att vara medvetna om nya tillvägagångssätt och 
den nyaste uppdaterade informationen inom smärtlindring var viktig. Det ansågs vara 
betydelsefullt att ha kunskap om hur medicinerna verkade samt att ha kunskap om vilken 
medicin som ska ges till rätt symtom (Brajtman et al. 2006). McDonell, Johnston, Gallagher 
och McGlade (2002) poängterar att sjuksköterskorna upplevde att de kunde utföra ett bättre 
arbete om det fanns tillgång till mer utbildning som de var i behov av. Sjuksköterskorna 
upplevde sig ha otillräcklig utbildning och många utav sjuksköterskorna kände sig dåligt 
förberedda när omvårdnad skulle ges till en person i den palliativa vården (McDonell et al. 
2002).  
 
Resultatet visar att sjuksköterskorna upplevde att tidsbristen gjorde att sjuksköterskan inte 
kunde skapa en kontakt till personen som var i behov av palliativ vård. Bristen på tid 
upplevdes som ett problem för sjuksköterskorna då det inte hade möjlighet att lyssna, finnas 
där och prata med personerna som var i behov av palliativ vård. Martinsen (2001) betonar att 
det är synen och hörseln som är de viktigaste sinnena i sjuksköterskans kliniska arbete och 
det är även det som skapar intrycket och förståelsen för personen som är i behov av palliativ 
vård. Det bör ligga i sjuksköterskans profession att kunna läsa och tolka intryck hos personer 
som är i behov av palliativ vård (Matinsen, 2001). McDonell et al. (2002) poängterar också 
att sjuksköterskorna inte upplevdes kunna ge en tillräckligt god vård på grund av den 
bristande tiden och höga arbetsbelastningen. Många sjuksköterskor upplevde att den 
bristande tiden påverkade vården till personen som var i behov av en palliativ omsorg. Det 
bidrog också till att kommunikationen blev bristfällig och upplevdes mindre kvalitetssäkrad, 
det betonades att den palliativa vården var mer effektiv om sjukvårdsavdelningarna hade som 
inriktning och syfte att utöva palliativ vård (McDonell, 2002).  
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde ett behov av att ha tillräckligt med tid 
för att kunna skapa en kommunikation och känslomässigt uppmuntra personen som var i 
behov av palliativ vård.  Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) påpekar att bristen på tid var 
ett problem speciellt i samtalet med personerna som var i behov av palliativ vård och det 
behövdes prioriteras högre än vad det då gjordes i dagsläget. Vidare poängterar Dunniece och 
Slevin (2002) att sjuksköterskorna upplevde tiden som begränsad inom den palliativa vården, 
då vården har utvecklats och blivit mer avancerad och därmed tidskrävande. Den bristfälliga 
tiden inom den palliativa vården påverkade sjuksköterskans arbete och medförde en 
försämrad vård 
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SLUTSATS 
Sjuksköterskornas upplevelser i den palliativa vården visade sig påverkas mycket av bland 
annat brist på tid och resurser såsom utbildning och kunskap. För att förstå sjuksköterskans 
upplevelser inom den palliativa vården behövs detta finnas i åtanke, då skulle den palliativa 
vården eventuellt kunna få en bättre kvalité. Om det skulle uppmärksammas mer kan 
sjuksköterskan, de övriga professionerna i vårdteamet och utomstående eventuellt få en mer 
förståelse för hur känslomässigt påfrestande den palliativa vården är. Alla situationer i den 
palliativa vården är olika och sjuksköterskan behöver finnas där för personen med alla sina 
sinnen för att kunna delge en god omsorg ända fram till livets slut. 
 
Det anses vara viktigt med vidare forskning för att förbättra den palliativa vården, speciellt 
inom symtomlindring i livets slutskede då fler sjuksköterskor upplevde detta som 
problematiskt. Fakta som uppkom i studiens resultat anses vara av stor betydelse för den 
palliativa vården. Skulle ytterligare forskning utföras inom ämnet skulle eventuellt en större 
förståelse för sjuksköterskornas svåra arbetsuppgifter i den palliativa vården uppmärksammas 
mer än vad den gör i dagsläget.  
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BILAGA 1 (1:2)                                                                                                                                                                                               
Artikelsökning 

Databaser Sökord Antal träffar Antal lästa abstrakt Antal lästa artiklar Antal valda artiklar 

CINAHL with full 
text 

Palliative Care OR Hospice 
AND Palliative Nursing 

14868 0 0 0 

CINHAHL with full 
text 

Work Experiences 2084 0 0 0 

CINAHL with full 
text 

Nurse-Patient Relations 14818 0 0 0 

CINAHL with full 
text 

Palliative Care OR Hospice 
AND Palliative Nursing 
AND Work Experiences 
AND Nurse-Patient 
Relations 

4 3 3 2 

Medline 
 

Palliative Care 33232 0 0 0 

Medline 
 

Nurse´s Role 27915 0 0 0 
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BILAGA 1 (2:2) 

Medline 
 

Nurse-Patient Relations 26965 0 0 0 

Medline 
 

Palliatve Care AND Nurse´s 
Role AND Nurse – Patient 
Relations 

86 34 13 1 

CINAHL with full 
text 
 

Palliative Care 12681 0 0 0 

CINAHL with full 
text 
 

Nurse – Patient Relations 14818 0 0 0 

CINAHL with full 
text 
 

Nurse Attitude 13886 0 0 0 

CINAHL with full 
text 
 

Palliative Care AND Nurse – 
Patient Relations AND Nurse 
Attitude 

19 17 11 2 

Medline 
 

Palliative Care 33207 0 0 0 

Medline  
 

Nursing OR Nursing Care 70 4999 0 0 0 

Medline  
 

Nurse – Patient Relations 26958 0 0 0 

Medline  
 

Palliative Care AND Nursing 
OR Nursing Care AND 
Nurse-Patient Relations  

22 17 8 3 
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BILAGA 2 (1:2) 
Kvalitetsbedömning  Enligt Willman, Stoltz och Bathsevani (2006) rekommendationer 
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BILAGA 2 (2:2) 
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BILAGA 3 (1:2) 
Exempel på artikelanalys 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
Brist på tid var ett gemensamt bekymmer för 
sjuksköterskorna då det var svårt att delge tillräckligt 
med tid till den döende personen när det var flera 
som var i behov av vård (Peterson et al. 2010). 

Tidsbrist var ett 
bekymmer då flera 
personer var i behov av 
vård 

Tidsbrist blev ett 
bekymmer för 
sjuksköterskan 

När tiden inte räcker till 

Sjuksköterskan ansåg också att effektivt lyssnande 
var en central del i sjuksköterkans roll (Johnston & 
Smith, 2006). 

Effektivt lyssnande 
upplevdes som en 
central del i 
sjuksköterskan roll 

Effektivt lyssnande ansågs 
vara centralt 

Betydelsen av att lyssna 

Alla sjuksköterskor i studien uttryckte ett behov av 
stöd för att klara av att utför vården (Irvin, 2000). 

Behovet av stöd för att 
kunna klara av vården 

Behovet av stöd på 
arbetsplatsen 

Sjuksköterskans behov av stöd i 
den palliativa vården 

Sjuksköterskorna var medvetna om att de skulle bli 
utsatta för smärtsamma stunder när de behandlade 
döende personer. Dem var tvungna att acceptera 
känslomässiga svårigheter utan att undvika dem. De 
ansåg att de kunde ha balans mellan att vara 
professionell, men ändå vara nära personen som var 
döende (Houtepen & Hendrikx, 2003). 

Att vara medveten om 
smärtsamma stunder i 
vården med döende 
personer. 
Sjuksköterskan kunde 
hålla en balans mellan 
att vara professionell 
och ändå nära. 

Sjuksköterskan höll en 
balans mellan att vara 
professionell, men ändå 
vara nära. 

Sjuksköterskans känslosamma 
arbete 

Alla sjuksköterskor beskrev svårigheterna med 
vården av en döende personer med cancer speciellt 
då deras smärta var svår att kontrollera. Ett stor 
hinder var att sjuksköterskan saknade kunskap inom 
smärta, smärtbedömning och medicinska 
behandlingar. (Irvin, 2000) 

Svårigheter att behandla 
och vårda döende 
personers smärta på 
grund av för lite 
kunskap 

För lite kunskap inom 
smärtlindring 

När kunskapen inte räcker till 
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BILAGA 3 (2:2) 

Sjuksköterskans oro angående arbetet med 
personer i den palliativa vården lyftes 
också fram när sjuksköterskan uttryckte 
rädslan av att vårda döende personer. En 
rädsla var bristen på erfarenhet skulle bidra 
till en otillräcklig vård för patienten 
(Peterson et al. 2010). 

Brist på erfarenhet gjorde 
sjuksköterskan för att inte 
kunna ge en 
tillfredsställande vård 

Brist på erfarenhet gjorde 
sjuksköterskan orolig 

Sjuksköterskans erfarenhet inom den 
palliativa vården 

En bristfällig kommunikation mellan 
sjuksköterskan och de andra professionerna 
i vårdteamet förhindrade sjuksköterskan att 
utföra en god palliativ vård. Detta 
försvårade också kontakten till personen 
som var i behov av palliativ vård. En god 
kommunikation mellan sjuksköterskan och 
personen i den palliativa vården förbättrade 
sjuksköterskans vårdarbete (Wotton, 
Borbasi & Redden, 2005). 

Bristfällig kommunikation i 
vårdteamet försämrade 
sjuksköterskans arbete och 
kontakten till personen som 
var i behov av palliativ vård 

Bristfällig  
kommunikation 
försämrade 
sjuksköterskans arbete 
och kontakten med 
personen 

Den bristande kommunikationen i den 
palliativa vården 
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BILAGA 4 (1:4) 
Artikelöversikt  

Författare/Land/År Titel Tidskrift Syfte Metod Resultat Kvalité 

Rocke-Fahi, V., & 
Dowling, M. (2009). 
Irland   

Providing 
Comfort to 
patients in their 
palliative care 
trajectory: 
experiences of 
female nurses 
working in an 
acute setting 

International 
Journal of 
Palliative Care 

Syftet är att 
översätta och 
förstå levda 
erfarenheter som 
sedan kan 
användas som en 
kunskaps bas 
inom sjukvården 

Kvalitativ studie 
där tolv 
sjuksköterskor 
intervjuades 

Fyra teman 
identifierades: tid 
behövdes för att 
kunna delge 
trygghet, 
Emotionellt 
lidande när 
trygghet skulle 
delges, helhetssyn 
samt behov av 
utbildning 

God Kvalité 

Irvin, S. (2000). 
Storbritanien 

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

Collegians Studiens syfte var 
att utforska 
sjuksköterskors 
erfarenhet inom 
palliativ 
omvårdnad 

Kvalitativ studie 
där fem 
sjuksköterskor 
intervjuades 

Fyra teman 
identifierades: 
Relationens 
betydelse till 
patienten, 
svårigheter i att 
behandla smärta, 
förväntningar på 
en sjuksköterska 
och vårdens 
påverkan på 
sjuksköterskan. 

God Kvalité 
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BILAGA 4 (2:4) 

Axelsson, K., 
Sävenstedt, S 
(2009). Sverige 

Caring for Dying 
People A Holistic 
Approach 

 sjuksköterskans 
erfarenheter av att 
våra döende pers-
oner i hemmen och 
specialist 
avdelningar på 
sjukhus 

sjuksköterskor 
intervjuades 

Aktivt lyssnande, 
att agera och 
samverka 
samtidigt, att bli 
inbjuden till 
familjen 

 

Houtepen. R., & 
Hendrikx, 
D.(2003). Belgien 
och Holland 

Nurses and the 
Virtues of Dealing 
with Existential 
Questions in 
Terminal 
Palliative Care 

Nursing Ethics Studiens syfte var 
att belysa 
sjuksköterskans 
problem i att delge 
existentiellt stöd i 
vården till döende 
patienter 

Kvalitativ studie 
där sex 
sjuksköterskor 
från Holland och 
sex 
sjuksköterskor 
från Belgien 
intervjuades 

Huvudfynden i 
studien är: Hur 
viktigt det är att 
våga fråga, Att 
kunna utforma en 
plan för att delge 
existentiellt stöd 
samt att organisera 
ett adekvat stöd för 
sjuksköterskorna. 

Medel Kvalité 

Wotton, K., 
Borbasi, S., & 
Redden, M. 
(2005). Australien 

When All Else 
Has Failed 
Nurse´s 
Perception of 
Factors 
Influencing 
Palliative Care for 
Patients With 
End-Stage Heart 
Failure 

Journal of Cardio- 
vascular Nursing 

Syftet med studien 
är att beskriva 
sjuksköterskors syn 
på faktorer som 
påverkade patienten 
i den palliativa 
fasen i slutskedet 
av en hjärtsjukdom 

Kvalitativ studie 
där 17 
sjuksköterskor 
intervjuades 

Tre teman 
identifierades: Att 
känna igen 
sjukdomen, att 
känna patienten 
samt kunskap om 
patienten, familjen 
samt sjukdomens 
förlopp 

God Kvalité 
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Peterson, J., 
Johnson, M., 
Halvorsen, B., 
Apmann, L., 
Chang, P-C., 
Kershek, S., 
Sherr, C., Ogi, M., 
& Pincon, D. 
(2010). USA 

What is it so 
stressfull about 
caring for a dying 
patient? A 
qualitative study 
of nurse´s 
experiences 

International 
Journal of 
Palliative Nursing 

Studiens syfte är 
att granska 
sjuksköterskans 
erfarenheter och 
oro i vården till 
döende personer 

Kvalitativ studie 
där 15 
sjuksköterskor 
intervjuades 

Tre stycken teman 
utsågs: Personlig 
oro, Oron för 
patienten samt oron 
för familjen 

God Kvalité 

Johnston, B., & 
Smith, N. L. 
(2006). England 

Nurses´ and 
patients 
perceptions of 
expert palliative 
nursing care 

Journal of 
Advanced 
Nursing 

Studiens syfte är 
att beskriva 
patientens och 
sjuksköterskans 
uppfattningar om 
den palliativa 
vården, speciellt 
konceptet av 
specialiserade 
sjuksköterskor 
inom palliativ 
vård 

Kvalitativ studie 
där 22 
sjuksköterskor 
intervjuades 

Teman som 
identifierades i 
studien var: att 
skapa en kontakt, 
delge trygghet, 
arbeta tillsammans, 
att veta vad det är 
sjuksköterskan gör, 
att ha kontroll, möta 
mina behov samt att 
hospice blir som en 
familj 

God Kvalité 

Clarke, A., & 
Ross, H. (2006). 
England 

Influences on 
nurses´communi-
cation with older 
people at the end 
of life: 
percedtions and 

International 
Journal of Older 
People Nursing 

Syftet med 
studien är utforska 
sjuksköterskans 
uppfattning och 
erfarenheter av att 
lyssna och prata 

Kvalitativ studie 
där 14 
sjuksköterskor 
intervjuades 

Fyra teman 
identifierades: 
Sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter: prata 
och lyssna till  

God kvalité 
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experiences of 
nurses working in 
palliative care and 
general medicine 

 med äldre döende 
personer om 
problem 
relaterade till 
livets slutskede 

 äldre personer om 
livets slut skede, 
utveckla 
kunskaper och en 
förståelse: 
problem i miljön 
och 
organisationen, 
tid, privatliv, 
kultur i vården 
samt dela 
värderingar, 
jämföra 
sjuksköterskans 
värderingar med 
läkaren och 
patientens familj 

 

Iranmanesh, S., 
Häggström,T.,  

Swedish Nurse´s 
Experiences of 

Holistic Nursing 
Practice 

Syftet är att belysa Kvalitativ studie 
där åtta  

Fyra huvud teman 
identifierades: 

God Kvalité 
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