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Sammanfattning  
Bakgrund: För att kunna ge en god omvårdnad i livets slutskede behöver sjuksköterskan arbeta med 

sina egna känslor för att på ett professionellt sätt kunna hantera komplexa situationer som kan uppstå 

mellan sjuksköterska, patient och anhöriga. Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av 

vård i livets slutskede och palliativ vård. Metod: Resultatet i denna litteraturstudie grundades utifrån nio 

vetenskapliga artiklar som söktes fram med databaserna PubMed samt CINAHL. Resultat: Resultatet 

visade på att sjuksköterskorna upplevelser av vård i livets slutskede var kluvna, samt emotionellt krävande 

men där upplevdes även svårigheter att balansera de personliga med det professionella. Resultatet 

visade även på att anhöriga hade en stor påverkan på upplevelsen av vårdande i livets slutskede. 

Diskussion: Metoden diskuterades utifrån Shentons trovärdighetsbegrepp. I resultatdiskussionen 

diskuterades de höga krav som anhöriga kunde ställa på personalen, samt det emotionella kravet som 

ställdes på sjuksköterskor i samband med vård i livets slutskede. Det diskuterades även det stöd eller 

den brist på stöd som sjuksköterskor upplevde och att det fanns ett behov av ytterligare utbildning. 
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Inledning  
Döden är något som vi alla tillslut kommer vara med om eller stöta på. För de flesta 

människor är död och döden inget som brukar prägla ens vardag. Sjuksköterskeyrket är 

en av de få yrken där döden är något som kan vara både väntat och efterlängtat men också 

oväntat eller fruktat. Att ge en värdig vård i livets slutskede är sjuksköterskans mål, dock 

kan detta bli svårt att uppfylla om sjuksköterskan är påverkad av egna känslor eller rädslor 

inför döden. “Det första dödsfallet är något som verkligen påverkar en, det glömmer man 

inte” -Sjuksköterskestudent (Edo-Gual, Tomás-Sábado, Bardallo-Porras & Monforte-

Royo, 2014). 

Bakgrund   
Människan har olika och varierande sätt att reagera på sorg. Dessa reaktioner är högst 

personliga och individuella. I vår skandinaviska kultur ses en sorglös person som en 

person som håller tillbaka sorgen. Men sen finns det även de personer eller professioner 

som inte får sörja även om de så hade velat. Omgivningen förväntar sig att personal inom 

yrken som till exempel militär, sjuksköterskor, läkare och undersköterskor ska 

upprätthålla en professionell fasad (Lindqvist och Rasmussen, 2017). Arlebrink (2019) 

menar att personal som upprätthåller en professionell fasad kan upplevas ha en bristande 

empati. Bristande empati som patient eller anhörig kan uppleva från personalen kan bero 

på att personalens egna känslor och behov har tagit över. Men det kan också vara ett sätt 

för personalen att hantera svåra och komplexa situationer. Detta gör personalen genom 

att blunda, medvetet eller omedvetet, inför patientens behov. Dessutom menar han att det 

ofta handlar om behov som att ta patientens känslor på allvar. Det kan även handla om 

att respektera och bemöta de känslor som patienter har relaterat till vid allvarlig sjukdom. 

För många patienter är det sjukdomen samt dess konsekvenser som är det viktigaste att 

prata om, allt annat är oviktigt (a.a). 
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Birkler (2007) beskriver upplevelser som en individuell känsla som kan skilja sig från 

person till person. Upplevelse kan vara en subjektiv känsla och därmed svår att 

beskriva.  Upplevelsen av att till exempel vara sjuk kan innebära att patienten identifierar 

sig som sjuk. Birkler menar vidare att en person som upplever sig vara allvarligt sjuk 

alltid kommer att jämföra sitt sjukdomstillstånd till sitt tidigare hälsotillstånd. En person 

med smärta kommer alltid att tänka tillbaka på när de var smärtfria.  

 

Smärta är en av de vanligaste konsekvenserna i livets slutskede oavsett diagnos 

(Socialstyrelsen, 2013). Uppskattningsvis så upplever ca 50 - 100% smärta, vilket ofta 

beror på otillräcklig smärtlindring som i sin tur kan leda till negativ påverkan på 

livskvalité såväl som välbefinnandet hos patienten. Därför är det viktigt med en 

individuellt anpassad smärtlindrande läkemedelsbehandling för att kunna erbjuda en god 

palliativ vård (a.a 2013).  

 

WHO:s definition av palliativ vård är något som förbättrar patientens livskvalité samt 

hjälper anhöriga att möta de problem som uppstår vid en livshotande sjukdom. Genom 

tidig identifiering av smärta och andra problem, såsom fysiska, psykosociala och 

spirituella. kan man förebygga och lindra lidande (World Health Organization [WHO], 

2014). När en sjuk person har kommit till den del i livet då han eller hon ska bestämma 

hur hen vill spendera sin sista tid så förordar vården ett så kallat brytpunktssamtal. Detta 

samtal är till för att hjälpa och ledsaga personen till vård i livets slutskede, palliativ vård. 

Brytpunktssamtalet är en brygga mellan kurativ och palliativ vård (Svenska 

Palliativregistret, 2015). Nationalencyklopedin (uå) definierar kurativ behandling som en 

vård som leder till läkning till skillnad från palliativ vård som istället fokuserar på 

symtomlindring. Jacobson, Andersson, Öhlen (2014) menar att palliativ vård inte alltid 

behöver skilja sig från kurativ vård. För såväl i kurativ vård som i palliativ vård så har 

patientens relationer till anhöriga en stor betydelse. Anhörig betecknas enligt 

Socialstyrelsen (2004) som en nära släkting eller en familjemedlem. Jacobson, 

Andersson, Öhlen (2014) menar att anhöriga bör inkluderas aktivt i den palliativa vården 

för att öka patientens potential för en mindre traumatisk död. Det finns ingen lag som 
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reglerar att ingen ska behöva dö ensam men Socialdepartementet menar på att det är av 

en allmän uppfattning att någon ska vara närvarande och kunna vaka över patienten, 

antingen anhöriga eller personal (SOU, 2015). 

 

När begreppet patientcentrerad omvårdnad ändrades till personcentrerad omvårdnad på 

2000-talet ökade anhörigas förutsättningar för ett aktivt deltagande i omvårdnaden i vilket 

i sin tur innebär en ökad möjlighet för anhöriga att närvara hos patienter i livets slutskede. 

Detta grundar sig i att tidigare var det sjukdomstillståndet som patienten kopplades till. 

Nu är det istället personen i sig som är i fokus (Benzein, Hagberg & Saveman 2014). 

Socialstyrelsen (2018) menar att hälso- och sjukvård till patienter i behov av palliativ 

vård bedrivs i syfte att lindra lidande samt främja livskvalité för patienter med progressiv 

obotlig sjukdom. Palliativ vård innebär att ta hänsyn till de fysiska, psykiska, sociala samt 

existentiella behoven hos patienten. Vidare menar Socialstyrelsen (2013) att 

symtomlindring är en av de fyra hörnpelarna som en sjuksköterska ska ha i åtanke för att 

bedriva en god palliativ vård. De andra tre är; samarbete av professionell karaktär, dialog 

och förbindelse med anhöriga samt stöttning av dessa. För att kunna ge en god vård är det 

viktigt med samarbete mellan professioner. Vid palliativ omvårdnad är det många 

professioner som är inblandade och alla fyller en viktig roll. För att kunna ge en adekvat 

vård är det då viktigt att alla dessa professioner har ett gemensamt synsätt samt arbetar 

mot samma mål. Här har sjuksköterskan ett ansvar att få samtliga professioner att 

medverka mot ett och samma mål; en god palliativ vård i livets slutskede. Ett brett 

perspektiv på denna omvårdnad är därmed av största vikt för att ge en god vård till 

patienter men även för att kunna stötta anhöriga (Jacobson, Andersson, Öhlen 2014).  

 

Sjuksköterskans yrke baseras på fyra olika ansvarsområden inom omvårdnad. Dessa är; 

främjandet av hälsa, förebyggande av sjukdom, återställande av hälsa och lindrandet av 

lidande (International council of nurses [ICN], 2017). Detta innebär att sjuksköterskans 

arbete gällande lindrandet av lidande är en mycket viktig del av sjuksköterskans dagliga 

arbete inom palliativ vård men även i mötet med patienter i livets slutskede. (Lowe, 

Gakumo & Patrician 2016). Kalfoss (2011) poängterar vikten av att som sjuksköterska 
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prövar sina tankar inför och kring döden samt utforskar de känslor som uppstår kring 

mötet med patienter i behov av palliativ vård samt vård i livets slutskede. För att kunna 

bedriva en god omvårdnad och för att kunna ge patienten en god död måste 

sjuksköterskan kunna lägga sina egna tankar och värderingar angående döden åt sidan.  

 

Det är allmänt känt att människor numera lever längre men även att man kan förlänga 

livet för patienter med allvarlig sjukdom. Detta leder i sin tur till ett ökat behov av palliativ 

vård i livets slutskede och har därmed blivit en stor del av sjuksköterskans yrke. 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar för omvårdnaden och för att kunna bedriva en adekvat 

omvårdnad för dessa patienter behövs såväl kunskap som utbildning, både för att bedriva 

själva omvårdnaden men även för att kommunicera med patienten och dennes familj. 

Därav finns det ett stort behov av att undersöka och belysa sjuksköterskornas upplevelser 

kring palliativ vård och vård i livets slutskede.  

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede och palliativ 

vård. 

Metod 

Design 

Designen var en litteraturstudie. Enligt Polit och Beck (2016) är detta en sammanfattning 

av forskning inom ett avgränsat ämne. En litteraturstudie kan vara en effektiv metod för 

att beskriva eller belysa ett problem inom ett visst område. 

 

Sökvägar och urval 

De databaser som användes var CINAHL och MEDLINE (PubMed). Det är två databaser 

som Polit och Beck (2016) rekommenderar för att studera områden relaterade till 

professionen sjuksköterska.  
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Pubmed är en medicinsk databas som är baserad på engelskt sökspråk. Databasen har 

bland annat medicin och omvårdnad som fokus. CINAHL är även den baserad på engelskt 

sökspråk. Här ligger också fokus på framförallt omvårdnad samt medicin (Karolinska 

institutet, 2019). 

Sökningen i CINAHL resulterade i 400 artiklar och sökningen i PubMed resulterade i 351 

artiklar. Utifrån dessa artiklar valdes 40 st artiklar från PubMed och 31 st från Cinahl. 

Från dessa 70 titlar valdes nio stycken ut, varav sju artiklar var från Pubmed och två 

artiklar var från Cinahl. De nio artiklar som valdes ut ansågs vara relevanta till arbetets 

syfte. 

 

Användandet av fritextsökning innebär att endast artiklar där författaren har använt exakt 

samma söktermer hittades. Dessa söktermer var: Nurse, Experience, Understanding, 

Encounter, Nursing, Nursing care, Palliative, Terminal care och Qualitative study. Dessa 

termer böjdes och trunkerades i sökningen. Karolinska institutet (2019a) menar att man 

då måste tänka på synonymer, stavning och grammatiska former för att hitta så många 

relevanta ord som möjligt till sökningen. Svensk Mesh har valts för att kunna hitta sökord 

till sökningarna. Karolinska institutet (2019b) menar att Svensk Mesh är ett bra 

hjälpmedel för att hitta söktermer som kan användas i databaser.  

 

Författarna använde sig av en boolesk söklogik för att på ett effektivt sätt kombinera olika 

sökord. Den booleska sökningen som användes gjordes framförallt med operatörerna 

AND och OR som enligt Friberg (2017) är de allra vanligaste operatörerna. Dessa 

operatörer används för att ange hur de använda sökorden ska kombineras för att få 

antingen ett brett eller ett snävt resultat. Om operatören AND används, läggs sökorden 

ihop och sökes tillsammans. Om OR används, kommer databasen hitta sökningar på 

någon av eller båda söktermerna. Användandet av NOT mellan två sökord har som syfte 

att begränsa sökningen till att endast använda det första sökordet men inte det andra. 

Denna operator användes ej i arbetet. Användandet av trunkering möjliggjorde träffar på 

dokument som innehåller ordets alla böjningsformer. Detta beror på att de flesta databaser 

inte automatiskt kan söka upp alla böjningsformer av ett ord (Friberg 2017). 
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Inklusionskriterier handlar om vilka förutsättningar en publicerad studie ska uppfylla för 

att data ska användas och godtas i analysen (Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering, 2016). Billhult (2017) beskriver exklusionskriterier som när en redan 

inkluderad individ tas bort av studien. Detta kallas även för ett planerat bortfall under 

datainsamlingen. Det första inklusionskriteriet var att artiklarna som söktes var skrivna 

under de senaste fem åren i syfte att få så relevant och uppdaterad forskning som möjligt. 

Det andra kriteriet var att artiklarna skulle följa ett antal etiska standarder. Dessa etiska 

standarder gås igenom mer under etiska överväganden och undersökningens betydelse. 

Det tredje kriteriet var att använda kvalitativ som inklusionskriterie då det är mest 

relevant till syftet. Peer review användes som fjärde inklusionskriterie i databasen 

CINAHL då det fanns som alternativ. Den användes ej i MEDLINE (PubMed) då det var 

inget alternativ där. Femte och sista inklusionskriteriet var att artikeln skulle vara skriven 

på engelska. Författarna har även valt att sjuksköterskorna ej vårdar barn under 18 år och 

att reviewartikel är exklusionskriterier. Dessa sorterades bort manuellt om en artikel med 

detta exklusionskriterie hittades. 

 

Granskning och Analys  

Författarna använde sig av Polit och Becks (2016) niostegsmodell för att strukturera upp 

arbetet. Först formulerade författarna ett syfte. Därefter valdes sökord samt databaser som 

var relevanta till syftet. Sökorden placerades sedan in i de valda databaserna CINAHL 

och PubMed. Efter det gjordes en granskning av artiklarna med syftets relevans i åtanke. 

Här tittade författarna på artiklarnas titlar och sorterade bort de artiklar som inte handlade 

om syftet. Därefter läste författarna artiklarnas abstract och författarna valde ut nio 

artiklar som ansågs vara relevanta till syftet.  Sju av dessa var från PubMed och två 

stycken från CINAHL. Slutligen gjordes en analys av materialet samt en strukturering 

och utifrån det kunde litteraturstudien sammansättas. 
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För att bedöma kvalitén av artiklarna som söktes, användes fyra riktlinjer om källkritik. 

Dessa handlar om ansvar, syfte, trovärdighet och aktualitet (Karlsson, 2017). Författarna 

använde även Blomqvist, Wallin och Becks (2016) granskningsmall (Bilaga 3) för att på 

ett systematiskt och enkelt sätt läsa igenom, utvärdera och granska artiklarna.  

 

Författarna har valt att använda sig av artiklar som är granskade med hjälp av peer review 

då det är ett av de mest fundamentala verktygen för att assistera redaktörer att välja 

högkvalitativa och trovärdiga vetenskapliga artiklar. Peer review är inte felfritt men det 

är det bästa system som finns att använda idag (Kelly, Sadeghieh, & Adeli, 2014). 

Följande analyssteg användes för att analysera artiklarna. Först läste författarna alla nio 

artiklar var för sig. Detta för att kunna skapa en helhetsbild samt för att få en individuellt 

djupare bild av vad artiklarna handlade om. Därefter läste författarna igenom artiklarna 

igen tillsammans för att identifiera meningsbärande enheter samt om det fanns liknande 

teman. Författarna diskuterade fynden och jämförde likheter och skillnader. Utifrån de 

funna meningsbärande enheterna som författarna identifierade formulerades det 

underteman och huvudteman. I bifogad tabell 1 visas exempel på meningsbärande 

enheterna i artiklarna. Dessa är kopplade till fem underteman som sedan kopplades till 

två huvudteman. Dessa huvudteman och underteman användes sedan som grund till 

studiens resultat. 
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Tabell 1 Analysprocessen i tabell  

 

Exempel på meningsbärande 

enheter 
Undertema Tema 

• Emotionella svårigheter av 

vårdandet   

• Privilegiet och intimiteten 

 

Kluvna upplevelser av vård i 

livets slutskede  

 

Sjuksköterskans 

upplevelse av sin roll i 

livets slutskede 

• Vara patientens rådgivare 

• Personligt engagemang  

• Egen begränsning samt  

självreflektion 

      över ens egenskaper 
• Vikten av utbildning 

i livets slutskede 

Emotionellt krävande Sjuksköterskans 

upplevelse av sin roll i 

livets slutskede 

• Känslomässigt berörd 

• Inte ta med jobbet hem 

• Ta hand om sin egen 

 psykiska hälsa 

Att balansera personligt  
engagemang mot 
professionellt förhållningssätt 

Sjuksköterskans 

upplevelse av sin roll i 

livets slutskede 

• Att underlätta försoning och 

kommunikation 

• Att vara elefanten i rummet 

Upplevelsen av svårigheten att 

möta anhöriga 
Anhörigas påverkan på 

sjuksköterskans 

upplevelse av vårdande i 

livets slutskede 

• Anhörigas vilja att göra mer 

för patienten.  

• Bristande förståelse för 

patientens 

sjukdomstillstånd.  

Upplevelsen av familjens roll i 

omvårdnaden 
Anhörigas påverkan på 

sjuksköterskans 

upplevelse av vårdande i 

livets slutskede 
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Etiska överväganden  

De artiklar som författarna valde att använda sig av har alla följt de etiska standarderna 

som vägleder forskning, beskrivet av Furseth och Everett (2013). Dessa standarder är 

följande: deltagarnas samtycke, deltagarnas säkerhet, deltagarnas rätt att dra sig ur samt 

deltagarnas insyn i resultatet. De artiklar som valdes till att användas i resultatet har alla 

varit godkända av olika oberoende etiska kommitéer. Innan denna litteraturstudie 

påbörjades, skrev författarna under att de tagit del av en antiplagieringsguide. Detta för 

att förebygga plagiering.  

 

Det etiska motivet som ligger bakom författarnas val av detta syfte var att död och döende 

patienter är något som nästan alla sjuksköterskor kommer att stöta på i sitt yrke. Genom 

att sammanställa olika sjuksköterskors erfarenheter angående detta ämne, kan vi få en 

förståelse för om vilka känslor och tankesätt som förekommer. Detta kan vara av stor vikt 

för sjuksköterskestudenter som är helt nya inom arbetet eller för en sjuksköterska som 

kanske inte varit med om en liknande situation.  

 

Förförståelse 

En av författarna har en förförståelse som påverkats av tidigare erfarenheter som 

undersköterska där palliativ vård ofta förekom. I samband med dessa erfarenheter väcktes 

ett intresse hos författaren om sjukvårdspersonalens upplevelser av palliativ omvårdnad 

och vad som fick personalen till att agera så olika.   

 

Den andre författaren har ingen tidigare omvårdnadserfarenhet och har därför inte 

undersköterskeperspektivet att jämföra med. Åsikten här var att sjuksköterskor blir 

påverkade av mötet med en patient i behov av palliativ vård. Påverkan av känslor känns 

som en självklarhet då det är svårt att inte bilda en relation med en patient man träffar 

ofta, även om mötet med patienten ska vara professionellt. Båda författarna delade tanken 

om att det troligtvis finns många faktorer som påverkar sjuksköterskans upplevelse av att 
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ge palliativ omvårdnad och att det kunde bland annat vara vem man är som person, vad 

man har för tidigare erfarenheter av döden och vad man har för relation till patienten.  

 

Resultat 
 

Resultatet är baserat på nio kvalitativa artiklar. Artiklarna är skrivna i Norge (4), Kanada 

(1), Kina (2), Sydkorea (1) och Sydafrika (1). I de artiklar där genus på deltagarna 

noterades var majoriteten av deltagarna kvinnor. Deltagarna i samtliga artiklar var 

sjuksköterskor. De arbetade på sjukhus, hospice eller inom hemsjukvården. Några av 

studierna utfördes på en intensivvårdsavdelning. En av studierna utfördes på en onkologi 

avdelning, en på en hospiceavdelning samt en på ett äldreboende och slutligen en inom 

hemsjukvården.  

 

Analysen av artiklarna påvisade två teman; Att som sjuksköterska möta patienten i livets 

slutskede samt Att som sjuksköterska möta anhöriga vid vård i livets slutskede. (Tabell 

2). Dessa två teman bestod av sammanlagt fem underteman. Det första temat har tre 

underteman: Kluvna upplevelser av vård i livets slutskede, Emotionellt krävande och 

slutligen Att balansera personligt engagemang mot professionellt förhållningssätt. Det 

andra temat har två underteman Upplevelsen av svårigheten att möta anhöriga samt 

Upplevelsen av familjens roll i omvårdnaden. 
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Tabell 2 översikt av huvudteman och underteman 

 

Underteman Teman 

 

• Kluvna upplevelser av vård i livets 

slutskede 	

• Emotionellt krävande	

• Att balansera personligt engagemang mot 

professionellt förhållningssätt	

Att som sjuksköterska möta patienten 

i livets slutskede 

• Upplevelsen av svårigheten att möta 

anhöriga	

• Upplevelsen av familjens roll i 

omvårdnaden 

Att som sjuksköterska möta anhöriga 

vid vård i livets slutskede. 

 

Att som sjuksköterska möta patienten i livets slutskede 

 

Kluvna	upplevelser	av	vård	i	livets	slutskede	 

Upplevelserna av att vårda en döende person var olika. Det upplevdes som något fint men 

kunde också upplevas som svårt.  

Sjuksköterskorna upplevde omvårdnaden av patienter i livets slutskede som ett 

privilegium att få utföra. Möjligheten att få arbeta med patienter och dess familjer, för att 

uppnå en god död för patienten, är något som är få förunnat. Sjuksköterskorna betonade 

att döden är en väldigt intim del av en persons liv. Att få dela den med en annan människa 

gjorde att de kunde känna sig lyckligt lottade speciellt när patientens familj uppskattade 

ens arbete och engagemang (Stokes, Vanderspank-Wright, Bourbonnais & Wright, 

2019). Detta bekräftades i studien av Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie (2015) och 

Svendsen, Landmark & Grov (2017) som visade att sjuksköterskorna kände sig hedrade 

när patienterna anförtrodde sig till dem men de kände även att det kunde vara svårt när 

patienter pratade om sina innersta tankar och känslor om liv och död.   
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Att ta hand om och se yngre patienter dö fick sjuksköterskorna att känna sig mer sårbara, 

speciellt när de identifierade sig med patienterna. Omvårdnaden för patienter i livets 

slutskede var både fysiskt och psykiskt utmanande, men även traumatiskt och stressfullt. 

Sjuksköterskorna beskrev det som mer traumatiskt om patienterna var unga eller hade 

hunnit skapa en relation med personalen (Kisorio & Langley, 2015).  I Tornøe, Danbolt, 

Kvigne & Sørlie (2015) upplevde sjuksköterskorna ofta att de kunde relatera till 

patienternas lidande med hjälp av egna erfarenheter eller familjemedlemmars 

erfarenheter.  

 

Emotionellt	krävande 

Upplevelsen av att ta emot alla känslor från patienter och anhöriga beskrevs som en 

emotionell utmaning. 

Det fanns risk för att sjuksköterskan användes som en så kallad "emotional container" när 

de lyssnade och uppmuntrade patienter och familjer att ventilera sina tankar och känslor. 

En del sjuksköterskor kände en motvillighet till att vara denna "emotional container" då 

patientens ångest utsatte dem för deras egen ångest relaterad till död och plåga. De äldre 

sjuksköterskorna upplevde sig ha en större acceptans till att involvera sig i dessa frågor 

än de yngre kollegorna. Sjuksköterskorna menade att detta berodde på att de äldre 

sjuksköterskans personliga och professionella livsupplevelser hade blivit mer robusta 

med åren och de därmed lättare kunde bära även patienternas ångest (Tornøe, Danbolt, 

Kvigne & Sørlie, 2015). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de kunde bli personligt engagerade i sina patienter vilket i 

sin tur innebar att personalen upplevde att de kände en stor påfrestning och ansträngning 

även efter att patienterna hade gått bort (Svendsen, Landmark & Grov, 2017, Devik, 

Enmarker & Hellzen, 2019). Sjuksköterskor i Svendsen, Landmark & Grov (2017) 

menade att denna påfrestning till stor del berodde på att de ifrågasatte sitt eget bemötande 

eller agerande. Sjuksköterskorna frågade sig själva om de kunde gjort eller sagt något 

annorlunda samt om de hade hanterat patientens smärta på rätt sätt.  
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Sjuksköterskorna menade att den ansträngning som de kunde uppleva berodde på viljan 

att göra ett så bra jobb som möjligt, som att finnas till hands och trösta den döende.  Detta 

ledde i sin tur till att det blev svårt att se patienter som inte mådde bra i livets slutskede 

då sjuksköterskorna såg det som ett misslyckande eller att de gjort ett dåligt jobb. De fann 

istället att det var lättare och därmed mer givande att ta hand om patienter som hade funnit 

ro i sin kommande död (Tornøe, Danbolt, Kvigne & Sørlie 2015). I Jang, Park, Kim & 

Chang (2018) upplevde sjuksköterskorna att de inte hade fått tillräcklig utbildning för att 

ge vård i livets slutskede. De menade att den vård de kunde ge var otillfredsställande och 

att de skämdes över detta vilket i sin tur resulterade i en emotionell utmattning.  

 

Den största svårigheten upplevdes vara att en del av patientens lidande inte gick att lindra 

med deras förmåga, kunskap och kompetens (Lai, Wong & Ching, 2018). Ingebretsen 

och Sagbakken (2016) kom även de fram till att sjuksköterskornas begränsningar att 

förändra en patients livssituation var en stor emotionell utmaning som ledde till en känsla 

av hjälplöshet och tillkortakommande. En sjuksköterska ansåg att det var viktigt att få 

känna denna maktlöshet. Hon ansåg att det hjälpte henne att få en insikt i anhörigas 

situation och hjälpte henne till att förstå deras upplevelser. 

 

Att	balansera	personligt	engagemang	mot	professionellt	förhållningssätt 

Sjuksköterskor upplevde att det professionella och personliga förhållningssättet 

kolliderade, vilket ledde till förlust av energi. 

Det var viktigt för sjuksköterskorna att inte bli för emotionellt involverade med patienter 

då det riskerade att medföra en för stor ansträngning. Sjuksköterskorna berättade om hur 

de konstant balanserade emotionellt mellan patienternas och sina egna känslor. Att bry 

sig om patientens känslor tog så mycket energi att det inte fanns någon energi kvar att 

lägga på sig själv (Ingebretsen & Sagbakken, 2016 & Devik, Enmarker, Hellzen, 2019). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att vårda sig själv såväl psykiskt som mental 

för att kunna möta de svårigheter som yrket medför. En vital del var därmed att inte ta 

med jobbet hem. Detta var essentiellt för att göra ett bra jobb enligt sjuksköterskorna 

(Stokes, Vanderspank-Wright, Bourbonnais, & Wright, 2019). 
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Svendsen, Landmark & Grov (2017) beskriver hur sjuksköterskor upplevde att de inte får 

den hjälp de behöver för att hantera den sorg som de känner. Sjuksköterskorna menade 

att de blev lämnade ensamma med att försöka hantera denna sorg, utan stöd från kollegor 

och arbetsgivare. 

 

Att som sjuksköterska möta anhöriga vid vård i livet slutskede.  

 

Upplevelsen	av	svårigheten	att	möta	anhöriga 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att knyta an till anhöriga vilket ledde till 

problem i både omvårdnaden och i kommunikationen. 

Det upplevdes vara komplicerat och svårt att ge vård i livets slutskede till en person i 

närvaro av dess familj om sjuksköterskan inte träffat familjen tidigare. Detta ledde till att 

sjuksköterskan kunde känna sig som “elefanten i rummet”, det vill säga en person som 

inte borde vara där. En av svårigheterna med att komma in på ett nytt arbetspass var att 

snabbt försöka skapa tillit och förtroende med den nya familjen. De beskrev även 

situationer då de ej kunde knyta an eller skapa en relation till familjen, då vissa familjer 

var svårare att knyta an till än andra. Detta kunde ha sin grund i en disharmoni inom 

familjen men kunde även bottna i brister mellan familjen och sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna beskrev även den negativa inverkan en stressig avdelning hade vid 

försök att bilda en relation mellan sjuksköterskan, patient och familj. Det behövdes tid 

för att lära känna familjen och bygga en relation och sjuksköterskorna upplevde att de 

inte alltid hade denna tiden att avvara (Stokes, Vanderspank-Wright, Bourbonnais, & 

Wright, 2019) 

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att ge information till familjer och kände sig 

osäkra på vad de skulle säga. De upplevde att anhöriga ibland kunde använda 

sjuksköterskornas ord emot dem i frustration över patientens tillstånd. Vissa anhöriga 

krävde att sjuksköterskorna lovade saker, andra letade efter fel hos sjuksköterskorna för 
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att kunna skylla på personalen (Kisorio & Langley, 2015). En annan utmaning var att 

bemöta anhöriga som var i förnekelse. Sjuksköterskorna upplevde att familjer svarade 

olika på dåliga nyheter men att deras aggressiva och hårda beteende ofta var ett uttryck 

på en emotionell kris. Några sjuksköterskor beskrev hur anhöriga endast hörde det som 

de ville höra och då var det viktigt att man fokuserade på eller var medveten om sorgens 

olika faser. Sjuksköterskorna tyckte trots detta att sammantaget var anhöriga en tillgång 

och väldigt viktiga för att ge patienten en god palliativ vård (a.a). Den tid som 

spenderades med familjerna var ett bra sätt att lära känna familjen, men även för att lära 

känna patienten via de anhöriga. Genom att spendera tid med familjen innebar det även 

att man kunde hålla familjen informerad samt involverad dem i patientens vård (Stokes, 

Vanderspank-Wright, Bourbonnais, & Wright, 2019). 

 

Att ta hand om och bemöta patienter och anhöriga i livets slutskede upplevdes som en 

utmaning. Sjuksköterskor upplevde en svårighet med att patienter och anhöriga inte 

kunde ta till sig, acceptera eller förstå patientens kritiska tillstånd. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna och anhöriga tappade förtroende för personalen 

vilket i sin tur innebar att anhöriga och patienter inte ville samarbeta eller lyssna. 

Patienterna och anhöriga kunde därmed ställa orimliga krav på sjuksköterskorna som var 

omöjliga att leva upp till (Lai, Wong & Ching, 2018). 

 

En annan upplevd svårighet var att bemöta anhöriga och svara på de frågor som de kunde 

ställa, vilket var mest vanligt hos oerfarna sjuksköterskor. Detta ledde till att 

sjuksköterskorna kunde undvika anhöriga som ställde mycket frågor och förväntade sig 

att sjuksköterskan skulle ha svar på allt (Kisorio & Langley, 2015). Då sjuksköterskor 

upplevde att de inte hade svaren som anhöriga var ute efter kunde det leda till att de lät 

läkarna sköta kommunikationen med anhöriga (a.a, 2015). 

 

Upplevelsen	av	familjens	roll	i	omvårdnaden 

Sjuksköterskorna upplevde att familjer var viktiga. De ansåg även att det var 

sjuksköterskans roll att vara där som stöd om familj inte fanns till hand. 
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Att hjälpa familjer att försonas upplevdes vara en viktig del av sjuksköterskans arbete. En 

annan viktig uppgift var att få patienten till att tala öppet med anhöriga om sitt 

tillstånd.  Sjuksköterskorna la stor vikt på att uppmuntra familjemedlemmar att prata med 

varandra och dela med sig av sin sorg och säga farväl. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienter ibland försökte dölja för sina anhöriga att de var döende för att ”spara” dem från 

lidande. Närvaron av familjen och anhöriga upplevdes av sjuksköterskorna som något 

meningsfullt och en del av skapandet av en god död. Familjens närvaro var väldigt viktig 

för patienten och att ingen ska behöva dö ensam. Fanns inte anhöriga eller familj där, 

ansåg sjuksköterskorna att det var deras roll att finnas där, hålla patienten i handen när 

hen gick bort. De upplevde även att anhöriga uppskattade att sjuksköterskan stannade 

tillsammans med dem. Sjuksköterskorna ansåg att familjer kände en större tillit om deras 

familjemedlem togs hand om ordentligt. Dock kunde det vara svårt i praktiken då tid ofta 

uppfattades vara ett stort problem (Kisiorio & Langley, 2015). 

 

Sjuksköterskorna uppmärksammade att en del anhöriga gärna ville vara delaktiga i 

omvårdnaden av patienterna (Kisiorio & Langley 2015, Svendsen Landmark, Grov 2017 

och Zheng, Guo, Dong & Owens, 2014). I Kisiorio & Langleys (2015) studie upplevde 

sjuksköterskorna att anhörigas delaktighet berodde på deras vilja att känna 

meningsfullhet och få göra något fint för sina anhöriga. En del sjuksköterskor använde 

denna önskan om delaktighet till att försöka främja anhörigas medverkan i omvårdnaden 

i livets slutskede. Sjuksköterskorna upplevde att det var en bra metod för att främja en 

närhet mellan familjemedlemmarna. Sjuksköterskorna bidrog, undervisade och gav tips 

om vad anhöriga kunde göra till exempel som att kamma håret eller göra munvård i form 

av att fukta munnen när patienten inte längre kunde äta (Zheng, Guo, Dong & Owens 

2014 & Svendsen, landmark, Grov 2017). 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Henricson och Billhult (2017) beskriver att en kvalitativ studie används då upplevelsen 

av ett visst fenomen är i fokus. För att få en uppfattning om redan känd forskning kan en 

litteraturstudie användas som design (Friberg, 2017). Forsberg och Wengstöm (2013) 

menar att en kvalitativ studie kan redovisa fakta på olika sätt, men att ett vanligt 

tillvägagångssätt är att man låter deltagarnas röster bli hörda. Detta leder till att en 

kvalitativ studie är en bra design när man vill beskriva olika sociala verkligheter. Ett 

värdefullt bidrag med en kvalitativ studie är att forskaren får en fördjupad kunskap eller 

inblick i deltagarnas livsvärld. Författarna valde att använda sig av kvalitativa artiklar då 

de ville få en inblick i en sjuksköterskans tankar och upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede eller palliativ vård. 

 

För att bedöma kvalitativa studier kan fyra trovärdighetsbegrepp användas. Dessa är 

tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shentons, 2004). När 

tillförlitligheten bedöms ligger fokus på om studien svarar på syftet. När verifierbarheten 

bedöms utgår det ifrån om en oberoende forskare skulle kunna få samma eller liknande 

resultat om han eller hon gjort om studien. Pålitligheten handlar om hur vetenskapliga 

artiklar har varit till grund för studiens resultat eller om författarens förförståelse haft 

inflytande i arbetet. Överförbarheten handlar om hur resultatet kan överföras till liknande 

populationer eller sammanhang. Här ligger vikten på hur tydlig och exakt studien är 

beskriven (a.a, 2004). 

 

Shenton (2004) menar att en tydligt beskriven metod som är relevant till syftet stärker 

verifierbarheten. Författarnas litteraturstudie har en metod som är enkel att följa. Metoden 

är beskriven med hjälp av en tabell samt har en utförlig och tydlig analysprocess. Detta 

innebär en ökad verifierbarhet. Författarnas metod var relevant till syftet, vilket ökade 

verifierbarheten.  
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Artiklarna som användes var skrivna på engelska vilket minskar tillförlitligheten då det 

finns en risk att det sker översättnings- och tolkningsfel. Författarna försökte motverka 

detta genom att använda ett svensk-engelskt lexikon vid översättning av svåra ord och 

resultatbärande uttryck. För att öka tillförlitligheten hade författarna kunnat använda fler 

databaser, men då författarna redan fått många resultat på sökningarna, valde de att hålla 

sig till två databaser. Sökningen i PubMed och CINAHL var begränsad till de senaste fem 

åren. Detta ökade relevansen av innehållet då det kunde innebära att fler uppdaterade 

artiklar införskaffades. Dock sänkte det tillförlitligheten eftersom vissa relevanta artiklar 

som fanns utanför femårsspannet blev exkluderade. Svenskt MeSH användes för att 

översätta svenska ord till MeSH-termer (Medical Subject Headings). Dessa termer ligger 

till grund för sökningar i databaser såsom PubMed och CINAHL.  Användningen av dessa 

MeSH-termer samt fritextsökning ökar antalet relevanta artiklar till syftet, vilket i sin tur 

ökar tillförlitligheten till arbetet (Forsberg och Wengström, 2013). Författarna utgick från 

vissa etiska överväganden gällande urval och presentation av resultatet och avstod från 

artiklar som inte var granskade av en etisk kommité eller där noggranna etiska 

överväganden hade gjorts. Detta styrker litteraturstudiens tillförlitlighet då ett etiskt 

övervägande har utförts. Databaserna som användes för att leta upp relevanta artiklar till 

studien var PubMed och CINAHL. Polit och Beck (2016) och Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver hur PubMed och CINAHL är databaser som är väl anpassade för 

sökningar inom sjukvård och medicin vilket innebär en stärkt tillförlitlighet. Författarna 

valde att inte använda NOT i sökschemat då de ansåg att det kanske kunde ha påverkat 

sökresultatet och tillförlitligheten negativt. Enligt Friberg (2017) kan NOT ta bort artiklar 

där det som sökes med NOT bara beskrivs i en mycket liten del av artikeln, även om 

resten av artikeln är intressant för ämnet. 

 

Författarna har varit noggranna med att redovisa en förförståelse, samt tagit med artiklar 

som har olika perspektiv vad gäller omvårdnaden av patienter i behov av palliativ 

omvårdnad. Detta stärker pålitligheten av arbetet då resultatet på så sätt kan uppfattas 

som opartiskt (Forsberg och Wengström, 2013). Under arbetets gång har författarna 

diskuterat sin förförståelse med varandra för att vara noggranna med att den inte har 
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påverkat deras åsikter under arbetets gång. Författarna ansåg sig vara så opartiska som 

möjligt till resultatet, men Birkler (2012) menar att ett arbete aldrig kan vara helt opartiskt 

då författarna alltid har en omedveten åsikt som kommer påverka studien.  

 

Artiklarna som författarna hittat är skrivna i olika länder. Flest artiklar var skrivna i Norge 

och Kina. Detta ökar överförbarheten till dessa länder till viss grad. Forskningen var gjord 

på olika avdelningar, detta skulle kunna innebära en sänkt överförbarhet då studien inte 

är utförd på en specifik avdelning. Dock visade resultatet att upplevelserna som 

sjuksköterskorna haft gällande vård i livets slutskede och palliativ vård var snarlik, 

oavsett avdelning, detta bör stärka överförbarheten. Men då artiklarna inte tydligt 

beskriver hur den palliativa vården ser ut på respektive avdelning eller hemsjukvård är 

det svårt att bedöma överförbarheten mellan de olika instanserna. De flesta deltagarna i 

studierna var kvinnor och endast ett fåtal var män. Därmed kan studiens resultat överföras 

till framförallt kvinnor, vilket är en svaghet i överförbarheten. Artiklarna som används i 

studien har en hög överförbarhet då sjuksköterskor över hela världen upplever vårdandet 

av patienter i livets slutskede på liknande sätt. Artiklarna har inklusions och 

exklusionskriterier som inte skiljer sig nämnvärt mycket. Detta ger en hög överförbarhet 

då deltagarna är av lika profession sjuksköterskor, dem arbetar alla inom akutsjukvård 

eller alternativt hade erfarenhet av att jobba med akut sjuka patienter eller kroniskt sjuka 

patienter. I Kina ansågs döden vara tabu, vilket skulle kunna få en att tro att deras 

upplevelser och kommunikation kring döden, skulle skilja sig från västvärldens. 

Resultatet i dessa två artiklar visade dock, att så inte var fallet, därför ökar 

överförbarheten av de här artiklarna.  

 

Författarna har redovisat alla artiklar som de valt att använda i litteraturstudien via en 

artikelöversikt. Artikelöversikterna är skrivna via en mall som är bifogad (bilaga 3). 

Mallen gjorde så att författarna enkelt kunde hitta likheter och skillnader i artiklarna. Den 

underlättade även analysen av artiklarna, samt fynden i artiklarna. Med hjälp av en 

utförligt gjord artikelöversikt kunde brister och styrkor identifieras för varje artikel. Detta 

användes för att bedöma om artikeln kunde användas i resultatet. Författarna upplevde att 
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de flesta artiklarna hade en god verifierbarhet då metoderna var väl beskrivna. 

Tillförlitligheten i artiklarna var även den hög, då alla artiklar som användes svarade på 

syftet och alla artiklar hade metoder som var relevanta till syftet. Pålitligheten i artiklarna 

pendlade mellan hög och låg, då inte alla artiklar hade redovisat en förförståelse. 

Överförbarheten ansågs även den vara bristande då det inte alltid framgick kön och ålder 

på deltagarna. 

 

Resultatdiskussion 

Författarna valde att diskutera tre fynd. Sjuksköterskans upplevelser av kraven från 

anhöriga, Sjuksköterskors upplevelser av det emotionella kravet samt det bristande stödet 

från arbetsplatsen. Det tredje fyndet som författarna valde att diskutera var hur 

sjuksköterskor upplever en bristande utbildning inför hantering av patienter i livets 

slutskede med behov av palliativ vård.  

 

Anhörigas krav på vården i livets slutskede samt palliativ vård och hur 

sjuksköterskorna upplever dessa krav.  
Vid vård i livets slutskede samt palliativ vård kan patienten ha ett allvarligt tillstånd som 

gör att anhöriga har svårt att acceptera situationen. Detta kan leda till upplevelser av 

orimliga krav av anhöriga och kunde innebära konsekvenser för sjuksköterskor då de 

kände oro för att prata med anhöriga och överlät denna viktiga kommunikation till läkare. 

Sjukvårdspersonal som är influerade av dygdetik har en bättre förmåga att kunna bemöta 

anhöriga och resonera kring anhörigas behov. Bemötandet av anhöriga behöver därmed 

inte ha med ens roll som sjuksköterska att göra utan snarare vem man är som person 

(Sandman & Kjellström, 2013).   

 

Kommunikationen mellan sjuksköterskan och anhöriga vid vård i livets slutskede samt 

palliativ vård kunde medföra svårigheter i kommunikationen. Detta var som mest tydligt 

när sjuksköterskan och anhöriga inte kunde etablera en relation. Om det fanns en 

bristande harmoni mellan patienten och dess anhöriga kunde det innebära att 

sjuksköterskorna hade problem med att skapa en relation med de anhöriga. International 
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council of nurses [ICN] (2017) påpekar att det är sjuksköterskans ansvar att ge tillräcklig 

information till patienten. Om patienten inte kan föra sin talan så är det anhöriga som har 

ansvaret. Därför är det viktigt att sjuksköterskan är där tidigt och skapar denna relation 

med de anhöriga för att möjliggöra största möjliga kommunikation. Svensk 

sjuksköterskeförening (2010) menar att personcentrerad vård är när patienten eller 

anhöriga blir förstådd och uppmärksammad av sjuksköterskan. Personen i fråga ska ses 

som en "unik individ med individuella behov, värderingar och förväntningar". Detta gör 

att personen blir mer delaktig i sin vård och får en stärkt positiv upplevelse av 

omvårdnaden.  

 

Anhöriga till patienter som vårdas i livets slutskede eller som är i behov av palliativ vård 

kan utveckla starka reaktioner inför den sjukes livssituation. Detta skulle kunna innebära 

konsekvenser för sjuksköterskans möjlighet att utföra sitt jobb. Jakobsson, Andersson & 

Öhlén (2014) menar att anhöriga till patienter i behov av palliativ vård kan känna en skuld 

och skam. Skuld för att inte varit där för den sjuke vid meningsfulla händelser samt inte 

pratat och umgåtts ordentligt. Enligt Rosengren, Grimby och Nyberg (2019) kan sorg leda 

till bland annat aggression och ilska, men även en vilja att återställa situationen såsom 

den såg ut innan sjukdomen debuterade. Detta kan kopplas till anhörigas vilja att 

sjuksköterskan ska berätta att allting är okej. Att deras anhörige faktiskt inte ska dö. 

Lorentsen och Grov (2011) menar även på att patienter i den palliativa fasen har en 

starkare koppling till sina anhöriga. Detta kan bero på att palliativa patienter ofta har en 

hög livskvalite och fortfarande ser möjligheter med livet. Denna höga livskvalite uppstår 

då patienter har accepterat sin situation, att de är döende. Detta leder till att dessa patienter 

får ett nytt perspektiv som innebär att de uppmärksammar nya saker som är meningsfullt 

för dem. Trots att patienter har fått ett nytt perspektiv över vad som är viktigt innebär inte 

det att anhöriga kan känna samma sak. Detta kan innebära att anhöriga reagerar väldigt 

starkt och känslosamt vid situationer där patientens hälsa försämras. Om sjuksköterskan 

kan förstå varför anhöriga agerar så pass starkt och förstå att det beror på anhörigas oro 

för patienten, kan det innebära att kommunikationen med anhöriga inte går ut över 

sjuksköterskans omvårdnad av patienten. Det är sjuksköterskans ansvar att representera 



B
i
l
a
g
a	
1	

25 

 

sjukvården positivt, även i svåra situationer. (International council of nurses [ICN], 

2017). 

 

Sjuksköterskors upplevelser av det emotionella kravet samt det bristande stödet 

från arbetsplatsen.  
Stödet på arbetsplatsen upplevdes av många sjuksköterskor vara bristande detta ledde i 

sin tur till att personalen själva fick ångest och kände en oro som de kopplade till sitt 

arbete med död och lidande. Det författarna kom fram till var att de äldre sjuksköterskorna 

hade en större tolerans och var mer benägna att utsätta sig själva för situationer som dessa. 

Detta berodde troligtvis på att erfarna sjuksköterskor kunde känna sig mer bekväma och 

tvivlade mindre på sin förmåga att hantera problem som kunde uppstå, då de hade 

erfarenhet av liknande situationer sedan tidigare. International council of nurses [ICN] 

(2017) säger att sjuksköterskan ska uppvisa professionella kriterier såsom respekt, 

lyhördhet och medkänsla. Dock kan det vara svårt att som nyexaminerad sjuksköterska 

komma ut och möta patienter och anhöriga i denna oerhört utsatta situation och samtidigt 

ha en förväntan på sig att kunna stötta, trösta och finnas där för dem. Sjuksköterskan 

kommer även behöva jobba med sina egna tankar, vilket kan bli påfrestande. Vid palliativ 

vård är oron över att göra fel stor. Sjuksköterskor upplever att då patienten kan ha en kort 

tid kvar att leva, så har man inte så många chanser på sig att göra rätt. Därav kunde en 

oro uppstå över att göra mer skada än nytta när de pratade med patienterna. 

Sjuksköterskorna kände även en oro över att komma patienterna nära eller att bli 

personligt engagerade i patienterna och deras familj. Men innebär detta att man ska sluta 

arbeta med att vårda patienter i livets slutskede för att rädslan att förlora en patient är för 

stor eller innebär det att sjuksköterskan behöver bättre redskap för att hantera denna sorg 

som för många är oundviklig?  

 

I Lazarus kognitiva-motivationella-relationella teori om stress, känslor och coping 

beskriver Lazarus en psykologisk stress som en stor påfrestning som hotar ens 

välbefinnande eller överskrider de resurser en har för att hantera sådana påfrestningar. 

Enligt Lazarus är kognitiva och beteendemässiga ansträngningar de vi använder för att 

hantera dessa påfrestningar. Coping kan även ses som våra känslomässiga 
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handlingsorienterade försök att acceptera och minska de yttre och inre påfrestningar som 

vi utsätts för (Kalfoss 2011). Carver och Sheier (1989) upptäckte att en aktiv användning 

av coping samt en planering av coping ofta förknippades med optimism, samt känslan av 

att kunna göra något åt en stressande situation. Detta ledde i sin tur till en ökad självkänsla 

och minskad ångest. Lazarus menar istället att copingstrategierna används för att hjälpa 

oss bevara en självbild. Copingstrategier hjälper oss att finna mening i situationer samt 

att upprätthålla en kontroll över de stressfaktorer som vi kan utsättas för (Kalfoss 2011). 

Personlig kontroll hos en sjuksköterska kan innebära att sjuksköterskan har förmåga att 

se en mening i de situationer hen utsätts för.  Med hjälp av sina copingstrategier skulle 

sjuksköterskan kunna hantera ångesten för lidande och död och därmed uppleva dessa 

stressfaktorer som mindre hotfulla. Enligt Lazarus finns det tre olika copingstrategier: 

Problemfokuserad coping, emotionsfokuserad coping och meningsskapande coping. 

Problemfokuserad coping handlar om att sjuksköterskan inte drar sig undan från patienten 

utan istället tar initiativ till att starta en konversation med anhöriga om svåra ämnen och 

känslor. Emotionsfokuserad coping innebär istället för ett handlingstagande, att fly ifrån 

en jobbig situation. Sjuksköterskan döljer sin ånger och oro genom att istället använda 

sig av en “mask” och ha ett muntert och skämtsamt yttre, samtidigt som hen försöker 

styra samtalet i från det jobbiga ämnet. Den kan ses som en form av förnekelse, men 

samtidigt ett sätt att undvika situationen. Meningsskapande coping innebär att personen 

försöker hitta det positiva i en negativ tillvaro. Sjuksköterskan som drabbats av en stressig 

situation kan istället se denna stress som en möjlighet att växa och utvecklas som 

människa och sjuksköterska (Kalfoss, 2011). 

 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2020) har psykisk ohälsa olika grader av allvarlighet. Det 

finns den övergående ohälsan vilket inkluderar oro eller nedstämdhet, men det kan även 

leda till svårare tillstånd som innefattar depression och ångestsyndrom. Arbetsmiljöverket 

(2020) säger att arbetsgivaren ska förebygga och förhindra att arbetstagaren utsätts för 

ohälsa. Folkhälsomyndigheten (2019) påpekar att brist på kontroll samt psykiskt 

ansträngande arbete är stora riskfaktorer med hälsa. Här är det viktigt att arbetsgivaren 

får arbetstagaren att känna att den har delaktighet i arbetsplatsens målsättningar och 
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känner ett förtroende för arbetskamraterna och arbetsplatsen. Folkhälsomyndigheten 

(2016) menar att fysisk aktivitet leder till ett ökat välbefinnande men forskning visar även 

att fysisk aktivitet kan minska risken för psykisk ohälsa. Motion är även en effektiv form 

av behandling mot depression samt minskar risken för att återinsjukna i olika psykiska 

sjukdomstillstånd som depression och ångest. En frågeställning som skulle kan ställas är 

om en betald timme i veckan som ska ägnas åt fysisk stimulans hade varit en resurs för 

sjuksköterskan. Socialstyrelsen (2019) beskriver hur fysisk aktivitet är nyttigt för både 

kropp och själ, men frågan är om denna information tillämpas i praktiken.  

 

Sjuksköterskors upplevelse av bristande utbildning inför hantering av patienter i 

livets slutskede och behov av palliativ vård 

Den emotionella utmattningen relaterad till känslan av att ge en otillfredsställande vård 

berodde bland annat på osäkerhet och otillräcklig utbildning i palliativ vård. Att behöva 

skämmas över att ge en vård som inte räcker till eller som leder till dåligt resultat, är något 

som inte ska hända. Känsla av sammanhang, även förkortat KASAM, är ett salutogent 

perspektiv skapat av Antonovsky vilket lägger fokus på de faktorer som bidrar till att 

uppehålla och bibehålla hälsa. Antonovsky menar att upplevd hanterbarhet, begriplighet 

i tillvaron, samt meningsfullhet leder till hälsa. Om dessa kriterier saknas upplevs 

förvirring, lägre KASAM och till följd, lägre upplevd hälsa (Antonovsky 1991). 

 

Nationella rådet för palliativ vård (2012) uttrycker att en sjuksköterska ska ha den 

utbildning och förberedelse han eller hon behöver för att kunna erbjuda en god palliativ 

omvårdnad åt patienten, samt en professionell kommunikation med patientens anhöriga. 

Grundutbildningen runt om i världen ser annorlunda ut. I Sverige är utbildningen tre 

timmar till fem veckor, med ett medelsnitt på 60 timmar. Nationella rådet för palliativ 

vård (2012) menar att den korta utbildning vi har idag för grundutbildade sjuksköterskor 

inte räcker. Detta innebär att många sjuksköterskor känner sig otillräckliga i mötet med 

palliativa patienter och dess anhöriga. En god palliativ vårdutbildning är något som 

upplevs vara ett försummat område, samtidigt som det är något alla nyexaminerade 

sjuksköterskor kommer stöta på, förr eller senare. Trots detta finns det sjuksköterskor 
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som inte fått mer än tre timmars utbildning i palliativ vård under en tre års lång utbildning. 

En adekvat utbildning och förberedelse för sjuksköterskor är essentiell både för patientens 

bästa, men även för sjuksköterskans egna hälsa. Hälso- och sjukvårdslagen säger att alla 

har rätt till vård på lika villkor oavsett var i landet man befinner sig. Detta blir svårt då 

grundutbildningarna för sjuksköterskor i Sverige skiljer sig åt (Sveriges Riksdag, 2017). 

Hamnar du på ett ställe där sjuksköterskan endast fått tre timmars utbildning inom 

palliativ vård kommer vården med all sannolikhet bli påverkad. I Berndtsson, Karlsson 

& Rejnö, (2019) studie angående svenska sjuksköterskestudenter som gick en fem 

veckors palliativ kurs, framkom det att majoriteten av deltagarna ansåg att de hade fått 

god och relevant kunskap angående palliativ vård.  Detta ledde till att de kände sig mer 

självsäkra i ämnet. 

 

Det är tydligt att utbildningen skiljer sig mycket från lärosäte till lärosäte. En stor 

utmaning är att göra utbildningen i palliativ vård mer jämlik runt om i landet. Den svåra 

frågan är såklart hur detta ska få plats i sjuksköterskeutbildningen? Ska den ersätta 

nuvarande viktiga kurser eller dra ner på praktiktid för att få plats med 

föreläsningstimmar? Eller behöver sjuksköterskeutbildningen en förlängd studietid? 

  

Slutsats 
Palliativ vård och vård i livets slutskede kan ses som ett privilegium eller ett tillfälle att 

göra stor skillnad för en person som inte har så lång tid kvar. Att som sjuksköterska vara 

det stöd som en patient kan behöva genom att till exempel erbjuda vård som 

smärtlindring, samtal, eller att bara sitta med och hålla patienten i handen kan vara oerhört 

betryggande för patienten och därmed leda till en tillfredsställelse hos sjuksköterskan. 

Samtidigt så kan den palliativ vården sätta en stor press på sjuksköterskan.  Detta beror 

dels på att sjuksköterskor anser sig manade till att bära både patientens samt de anhörigas 

sorg. När sjuksköterskan får problem att bära sin egen sorg, upplever sjuksköterskan en 

psykisk stress vilket påverkar både arbete och privatliv negativt.  När sjuksköterskor inte 

kan hantera sina känslor, riskerar det att gå ut över omvårdnaden av patienten i livets 
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slutskede. Detta kan innebära att sjuksköterskan inte kan erbjuda det emotionella stöd 

som krävs för att ge en värdig vård.  En del av denna stress beror på mötet med anhöriga. 

Här uppstår en svårighet då sjuksköterskorna anser att de anhöriga är en stor tillgång till 

patienten. Vid bristfällig kommunikation mellan dessa, sänks kvaliteten av omvårdnaden 

till patienten. För att sjuksköterskor ska kunna arbeta med palliativ omvårdnad och vård 

i livets slutskede behöver de vara medvetna om olika sorters copingstrategier samt hur de 

ska tillämpa dessa på ett bra sätt. Detta är viktigt då många copingstrategier används 

omedvetet. Det finns även behov av en längre palliativ omvårdnadsutbildning i 

sjuksköterskans grundutbildning. Detta för att bättre förbereda sjuksköterskan mer inför 

vård av patienter i behov av palliativ omvårdnad. Sjuksköterskors upplevelse av palliativ 

vård och vård i livets slutskede är något som alltid kan påverkas eller förändras av såväl 

utomstående faktorer, men även egna faktorer hos sjuksköterskan. Det finns därmed en 

stor vinst i att fortsätta forska i detta ämne för att se hur man kan hjälpa sjuksköterskor 

som vårdar dessa patienter och därmed hjälpa patienterna och dess anhöriga.  
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BILAGA 1 PubMed sökschema 

 

Databas: PubMed 
Datum: 2020-03-16 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede och palliativ 

vård. 

 

Sökning nr och 

namn 
Sökord Antal 

träffar 
Valda 

artiklar 

1#  Nurse OR Nurses 378379  

2# Experience OR Experiences OR Understanding 

OR Encounter 
1616100  

3# Nursing care OR Nursing 772489  

4# Palliative OR Palliative care OR Terminal care  155421  

5# Qualitative OR Qualitative study 239043  

6# 1# AND 2# AND 3# AND 4# AND 5# 707  

Begränsningar Artikeln får vara högst 5 år gammal och vara 

skriven på engelska 
351 7 
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BILAGA 2 Cinahl sökschema 

 

Databas: Cinahl 
Datum:2020-03-16 

Syfte: Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av vård i livets slutskede och palliativ 

vård. 

Sökning nr och 

namn 
Sökord Antal 

träffar 
Valda 

artiklar 

1# Nurs* 963397  

2# Experienc* OR Understand* OR Encount* 680814  

3# Palliative car* OR Palliative OR Terminal car* 69283  

4# Qualitative OR Qualitative stud* 185617  

5# Nursing OR Nursing care 762529  

6# 1# AND 2# AND 3# AND 4# AND 5# 1194  

Begränsningar Artikeln får vara högst 5 år gammal och vara skriven 

på engelska samt vara referentgranskad.  
400 2 
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BILAGA 3 Kvalitativgranskningsmall

 
 



Bilaga 2 

41 

 

 



Bilaga 2 

42 

 

 



Bilaga 2 

43 

 

 



Bilaga 2 

44 

 

 



Bilaga 2 

45 

 

 



Bilaga 2 

46 

 

 



Bilaga 2 

47 

 

 
 
 
 



Bilaga 2 

48 

 

 



Bilaga 2 

49 

 

 


