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Inledning 
Palliativ vård syftar till att främja livskvaliteten för patienter med livshotande 

sjukdom och deras närstående. Den palliativa vården ska, förutom att bejaka döden 

som en naturlig process, lindra lidande genom att tidigt upptäcka och behandla 

besvär kopplade till fysiskt, psykiskt och emotionellt lidande, göra patient och 

närstående delaktiga i vården samt erbjuda stöd under sjukdomsperioden och efter 

dödsfallet (IAHPC, 2019). Trots att palliativ vård bör integreras i den ordinarie 

vården, kan det vara en utmaning för sjuksköterskor att tillgodose de behov som 

finns hos patienter i livets slutskede. Denna litteraturöversikt kommer att belysa 

sjuksköterskors upplevelser inom en slutenvårdskontext.   

Bakgrund 

Varje år avlider ca 90 000 människor i Sverige och uppskattningsvis är det mellan 

70 000–75 000 som avlider av obotlig sjukdom (Socialstyrelsen, 2021).  Enligt det 

nationella kunskapsstödet som framtagits av Socialstyrelsen (2016) är hjärt- och 

kärlsjukdomar följt av tumörsjukdomar de största diagnosgrupperna inom den 

allmänna palliativa vården. Andra patientgrupper som också har stora behov av den 

palliativa vårdens förhållningssätt och kompetens är exempelvis patienter med 

KOL och demens. Globalt är det totalt 58 miljoner människor som är i behov av 

palliativ vård varje år, och av dessa befinner sig nästan hälften i livets slutskede. 

Däremot är det endast sju miljoner människor som beräknas få tillgång till palliativ 

vård (WHPCA, 2021).  

Patienter som är i livets slutskede finns i olika vårdformer, både inom öppenvården, 

slutenvården och den kommunala vården.  Palliativ vård delas upp i allmän palliativ 

vård och specialiserad palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Allmän palliativ vård 

ska erbjudas alla patienter som befinner sig i livets slutskede, oavsett vårdform eller 

diagnos, och ska kunna tillgodoses av personal med grundläggande kunskaper i 

palliativ vård. Specialiserad palliativ vård erbjuds till de patienter med behov som 

inte kan tillgodoses med allmän palliativ vård. Denna typ av vård bedrivs dygnet 

runt av multiprofessionella team (Socialstyrelsen, 2016). Att vårdas inom 

slutenvården innebär att få vård på sjukhus eller annan vårdinrättning och det finns 



 

 

både regionsjukhus och länssjukhus. Socialstyrelsen (2012) definierar slutenvård 

som hälso- och sjukvård som ges till en patient vars tillstånd kräver resurser som 

inte kan tillgodoses inom öppenvård eller hemsjukvård. Denna vårdform bedrivs 

dygnet runt och bedömningen av vilka tillstånd som kräver slutenvård varierar i 

landet (Socialstyrelsen, 2012).  

Nationella Rådet för Palliativ Vård (2020) definierar palliativ vård som en aktiv 

vård med helhetssyn för personer i alla åldrar med allvarligt lidande på grund av 

svår sjukdom1, och särskilt för personer i livets slutskede.  Socialstyrelsen (2011), 

definierar palliativ vård i livets slutskede som palliativ vård utan någon 

tidsbegränsning, det vill säga att vården ges under patientens sista tid i livet med 

samma syfte som vid den palliativa vården. Att befinna sig i livets slutskede innebär 

att döden förväntas inträffa inom kort tid (Beck, 2017). Tidsperioden varierar, men 

det kan röra sig om dagar, veckor eller månader (Socialstyrelsen, 2013).   

Målsättningen med den palliativa vården är att med hjälp av en helhetssyn lindra 

lidande för patienter i livets slutskede och under vårdtiden kunna erbjuda 

psykologiskt stöd till både patienter och deras närstående, så väl som före och efter 

dödsfallet. En god palliativ vård bygger på fyra hörnstenar: symtomlindring, 

multiprofessionellt arbete, kommunikation och relation samt närståendestöd 

(Socialstyrelsen, 2013). När det talas om symtomlindring innefattar det lindring av 

psykiska, fysiska, sociala och existentiella besvär. Smärta och svåra symtom ska 

lindras samtidigt som patientens integritet och autonomi beaktas. I det 

multiprofessionella arbetet sker samarbete i team där läkare, sjuksköterskor, 

fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor ingår. För att främja 

patientens livskvalité i livets slutskede krävs det en bra kommunikation och 

relation, både till patienten och dess närstående. Att erbjuda närståendestöd både 

under sjukdomstiden och efter dödsfallet samt låta närstående få delta i vården är 

en viktig del inom den palliativa vården. Sjuksköterskan behöver även hjälpa 

närstående med att kontakta andra vårdgivare och myndigheter vid behov (Benkel 

 
1
 Svår sjukdom ska uppfattas som varje akut eller kronisk sjukdom och/eller tillstånd som 

förorsakar påtaglig nedsättning av allmäntillståndet, och som kan leda till långvarig försämring, 

handikapp och/eller död. 



 

 

et al., 2016). Kommunikation och relation är en hörnsten som även avser arbetslaget 

(Socialstyrelsen, 2013).  

För att konkretisera den palliativa vårdfilosofin har det framtagits en modell som 

benämns som “De 6 S:en” (Beck, 2017). Ternestedt et al. (2012) tog fram denna 

modell i syfte att främja patientens möjligheter till delaktighet i den palliativa 

vården för att få ett så gott liv som möjligt i livets slutskede med grund för en 

människovärdig död. Modellen innefattar sex områden: självbild, 

självbestämmande, sociala relationer, symtomlindring, sammanhang och strategier. 

Självbild handlar om att främja personens möjlighet att få bevara sin identitet. 

Självbestämmande innebär att kunna främja patientens självständighet. Sociala 

relationer handlar om att främja patientens möjlighet att bibehålla viktiga relationer 

livet ut för att bevara gemenskap med andra. Symtomlindring innebär att främja 

god symtomlindring utifrån patientens behov. Sammanhang syftar till att främja 

patientens känsla av sammanhang utifrån behov och vilja följt av strategier som 

syftar till att främja patientens strategier inför mötet med döden. När en patient har 

avlidit kan modellen användas som ett verktyg för reflektion av den personal som 

deltagit i omvårdnaden (Ternestedt et al., 2012).  

En central del inom den palliativa vården är att som sjuksköterska vara lyhörd för 

patientens behov av att diskutera existentiella frågor (Stålvant, 2014). Alvariza et 

al., (2019) menar på att de svåra samtalen mellan patienter och sjuksköterskor 

upplevs som positivt av patienterna. Utgångspunkten i samtalet är patientens 

situation och baseras på en relation av gemenskap, lyhördhet, respekt och förståelse 

för patientens behov (Alvariza et al., 2019). Vidare tar både patient och närstående 

till strategier för att kunna hantera den oro som vård i livets slutskede medför, och 

detta kan växla mellan känslor av hopp och förtvivlan, då livet blir alltmer osäkert 

i takt med att döden blir mer närvarande (Benkel et al., 2016). Det uppstår många 

frågor och funderingar kring patientens tillstånd och närstående behöver få adekvat 

information under förutsättning att patienten själv ger samtycke till detta (Benkel et 

al., 2016). En annan betydelsefull aspekt är att erbjuda närstående att vara delaktiga 

i vården genom att låta de medverka i samtal, val av behandling och planering.  



 

 

Sjuksköterskans specifika kompetens är omvårdnad vilket omfattar både det 

vetenskapliga kunskapsområde och patientnära arbete som grundar sig i en 

humanistisk människosyn. Omvårdnaden grundar sig i de sex kärnkompetenserna 

personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 

för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Även ledarskap och pedagogiska 

insatser i omvårdnadsarbetet ingår i kompetensbeskrivningen. Den legitimerade 

sjuksköterskan är den som ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet, både 

självständigt, i teamsamverkan och i samverkan med patienter och närstående 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En annan del av sjuksköterskans profession 

är att arbeta patientsäkert, det vill säga att skydda patienten från vårdskador, och 

detta sker bland annat genom informationsöverföring (Benkel et al., 2016). Vidare 

bygger sjuksköterskans profession, yrkeskunnande och yrkesutövande på lagar och 

styrdokument. Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30), är den mest centrala lagen 

för hur hälso- och sjukvård ska bedrivas. För att uppfylla de riktlinjer och krav som 

lagen berör ska vården vara av god kvalité, vara lättillgänglig, bygga på respekt av 

människans integritet och självbestämmande samt främja goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvården. Patientlagen (SFS 2014:821) är den lag vars 

syfte är att bland annat stärka och tydliggöra patientens ställning i hälso- och 

sjukvården. För att som vårdgivare kunna bidra till en hög patientsäkerhet finns 

också patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659). I denna lag tydliggörs de 

ansvarsområde som vårdgivare har för att bedriva ett systematiskt 

patientsäkerhetsarbete, arbeta förebyggande och utreda händelser för att skydda 

patienter från vårdskada. Vidare ska sjuksköterskans arbete präglas av ett etiskt 

förhållningssätt. Det innebär att det ska finnas förutsättningar för att omvårdnaden 

styrs av respekt för mänskliga rättigheter, självbestämmande, integritet och 

värdighet samt visad hänsyn till tro och värderingar (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Det internationella sjuksköterskeförbundet (International Council of Nurses, 

ICN) har formulerat och faställt en etisk kod för sjuksköterskor vilken består av 

fyra grundläggande ansvarsområden som är vägledande för etiska ställningstagande 

och agerande: att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra 

lidande och främja en värdig död (Svensk sjuksköterskeförening, 2021). Tidigare 

forskning visar att patienter och närstående anser att närvaro och möjligheten att få 



 

 

ta egna beslut hänger ihop med en god palliativ vård. Detta bygger på att 

sjuksköterskor agerar med respekt, empati, god kommunikationsförmåga och visar 

tillgänglighet (Ciemins et al., 2015). 

Problematisering  
För att kunna tillgodose en fullgod omvårdnad för patienter som befinner sig i livets 

slutskede är det viktigt att sjuksköterskor är trygga i mötet med patienter och 

närstående samt har verktyg för att kunna hantera känslomässigt svåra situationer 

professionellt. Hur kan sjuksköterskor bevara den helhetssyn som vård i livets 

slutskede präglas av när det finns många aspekter som kan göra omvårdnaden 

komplex? Målet med detta examensarbete är att få en ökad kunskap och förståelse 

kring hur sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter som befinner sig i livets 

slutskede inom slutenvården samt vilka faktorer som höjer respektive sänker 

sjuksköterskans professionalitet och att med denna kunskap och förståelse kunna 

tillgodose en så god omvårdnad som möjligt.  

Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede inom slutenvården.  

 

Metod  

Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt baserat på vetenskapliga artiklar av kvalitativ 

metod. En litteraturöversikt tillämpas för att skapa en översikt över kunskapsläget 

inom ett omvårdnadsrelaterat område (Friberg, 2017).  

Sökvägar och urval  

Efter att problematiseringen formulerats gjordes en pilotsökning för att skapa en 

överblick. När syftet var färdigställt identifierades nyckelbegreppen livets 

slutskede, palliativ vård, sjuksköterska, slutenvård och upplevelser (se bilaga 1). 



 

 

För att hitta ämnesord för dessa begrepp översattes de från svenska till engelska 

med hjälp av Svensk MeSH. Enligt Karolinska Institutet (u.å.) är Svensk MeSH ett 

översättningsverktyg där synonymer och medicinska termer söks fram för att 

användas i databaser som bland annat Cinahl Complete och PubMed. Därefter 

påbörjades en sökning efter ämnesord i Cinahl Complete (Cumulative Index to 

Nursing & Allied Health Literature), som är en databas som rör forskning inom 

omvårdnad samt en sökning i databasen PubMed som är en databas som består av 

forskning inom medicin och hälsa (Östlundh, 2022). 

Ämnesord är en term som används för att kunna hitta alla artiklar inom ett visst 

sökområde och utgör ett sökblock (Karolinska institutet, 2022). Även 

fritextsökningar användes till samtliga sökblock, vilket görs när det saknas termer 

i ämnesordslistan och författarna istället söker på andra specifika sökord som till 

exempel kan finnas i artiklarnas titel, sammanfattning eller nyckelbegrepp 

(Karolinska institutet, 2022). Fritextord kan också användas med trunkeringar (*) 

som möjliggör att databasen använder alla böjningsformer av ett ord. “Nurse” kan 

till exempel trunkeras till nurs* eftersom det ordet har flera böjningar (Östlundh, 

2022). Däremot används inte trunkeringar i PubMed eftersom det gör att funktionen 

av automatisk sökning på ämnesord förloras och därmed medför en sämre kontroll 

över sökningen (Högskolan Kristianstad, 2020). En annan sökteknik som 

författarna använde sig av frassökningar. Att söka på fraser med citattecken, till 

exempel “Nurses’ role”, begränsar sökresultatet och gör det enklare att hitta 

relevanta artiklar (Karolinska institutet, 2022).  

Författarna använde sig av Boolesk söklogik som gör det möjligt att experimentera 

och sätta samman olika sökord och synonymer till ämnesorden. Med den booleska 

operatorn “OR” kunde sökblock bildas. För att slutligen koppla samman varje 

sökblock till en komplett sökning använde sig författarna av den booleska operatorn 

”AND”, varav det bildades en söksträng som får Cinahl Complete och PubMed att 

söka på de dokument som berör varje ämne i varje enskilt sökblock (Östlundh, 

2022). För att avgränsa den slutgiltiga sökningen ytterligare tillämpades följande 

avgränsningar; artiklar skrivna på engelska, forskningsartiklar och artiklar som är 

peer-reviewed. Artiklar publicerade mellan 2018–2022 användes för att få fram ny 

och relevant forskning. Det beslutades att inklusionskriterier skulle vara empiriska 



 

 

studier som undersökte sjuksköterskors upplevelser av att vårda i livets slutskede 

inom slutenvården och att patienterna skulle vara över 18 år. Sökningarna 

resulterade i totalt 560 vetenskapliga artiklar där samtliga titlar lästes.  Av dessa 

valdes 126 ut då titlarna var väsentliga relaterat till syftet. För att få ett helhetsgrepp 

av artiklarna som valts ut lästes sammanfattningarna (eng. abstracts) i samtliga 

artiklar. Då framkom det om artiklarna var kvalitativa och vilka deltagargrupper 

som var mest representerade i artiklarna (Friberg, 2017). I detta steg valdes 40 

artiklar ut och därefter påbörjades ett avgränsningsarbete där vissa artiklar 

inkluderades eller exkluderades beroende på om de uppfyllde inklusionskriterierna 

(Friberg, 2017). Resultatet av avgränsningsarbetet blev 12 artiklar som svarade på 

syftet.  

Granskning och analys  

Artiklarna granskades och analyserades utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet med hjälp av HKR’s 

granskningsschema för kvalitativa artiklar. Analysarbetet skedde i en 

femstegsmodell där resultatet i de valda artiklarna bröts ned för att på så sätt hitta 

resultat av betydelse för syftet (Friberg, 2017). De fem stegen som tillämpades var 

att inledningsvis läsa artiklarnas resultatdel flera gånger individuellt, följt av att i 

steg två identifiera nyckelfynd. I steg tre sammanställdes nyckelfynden i en översikt 

för att se en helhet. Fortsättningsvis jämfördes författarnas nyckelfynd för att 

jämföra ens uppfattningar vilket motsvarar steg fyra, och slutligen skapades 

kategorier och subkategorier i steg fem.  

Etiska överväganden  

I en forskares arbete utgör det etiska ansvaret grunden för all teknik varför 

reflektioner innefattar en stor del av forskarens arbete (Olsson & Sörensen, 2011). 

Etiska hänsynstaganden och reflektion krävs genom hela projektet från val av ämne 

till praktiskt genomförande och rapportering (Sandman & Kjellström, 2018). För 

att en studie ska vara etiskt försvarbar ska det finnas informerat samtycke, både 

skriftligt och muntligt, som grundar sig i att skydda deltagarnas frihet och autonomi 

(Kjellström, 2017). Denna litteraturöversikt kommer att präglas av hermeneutik 



 

 

som handlar om tolkningar där förförståelse, tolkning och mening är centrala 

begrepp (Olsson & Sörensen, 2011). Inom hermeneutiken betraktas författarnas 

förförståelse som avgörande för vilka tolkningar som är möjliga och via 

förförståelsen i litteraturöversikten skapas därför betydelser av det som ska 

undersökas. I denna litteraturöversikt har endast artiklar som beskriver att de har ett 

etiskt godkännande inkluderats.  

Förförståelse  

Att som sjuksköterska bevara ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter 

i livet slutskede tror jag (Clara) kan vara en utmaning för sjuksköterskor, i synnerhet 

de sjuksköterskor som arbetar i en vårdkontext där palliativ vård inte förekommer 

dagligen. Jag tror att det är oundvikligt att inte ta med sig arbetet hem, oavsett om 

det är på gott eller ont, eller om känslan av att vårda patienter i livets slutskede 

präglas av meningsfullhet eller sorg. Min (Matildas) uppfattning är att jag som 

sjuksköterska förväntas kunna arbeta med patienter i livets slutskede och hantera 

döden utan att bli alltför påverkad. Jag tror att det krävs erfarenhet för att lära sig 

hantera de olika aspekter som palliativ vård innebär, men att man samtidigt aldrig 

riktigt vänjer sig.  

 
Resultat 
Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar om nyutexaminerade sjuksköterskor 

och sjuksköterskor med längre erfarenhet inom yrket. Studierna är genomförda i 

Italien (1), Australien (1), Brasilien (3), USA (1), Singapore (1), Kanada (3), Korea 

(1) och Colombia (1) och åren för publicering var 2018–2022. I artiklarna deltog 

sammanlagt (n=145) sjuksköterskor. Datainsamlingsmetoderna som användes i 

artiklarna var individuella intervjuer (n=11) och fokusgrupper (n=1). Resultatet 

visar att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede inom 

slutenvården är känslomässigt utmanande men att det även ger känslor av 

tillfredsställelse genom att lindra patienters lidande. 

Analysen resulterade i två huvudkategorier: känslomässiga utmaningar och 

tillfredsställelse av att lindra lidande med tillhörande åtta underkategorier: 



 

 

distansering till döden, känslor av ledsamhet och sorg, känslor av oro och rädsla, 

ett smärtsamt vårdande, känslor av osäkerhet, känslor av obehag, maktobalans samt 

meningsfullhet.  

 

Känslomässiga utmaningar 

Distansering av döden  

Denna kategori handlar om att sjuksköterskor väljer att distansera sig från patienter 

som visar tecken på att döden är nära samt hur de påverkas känslomässigt av att 

arbeta med patienter som befinner sig i livets slutskede. I en studie av Funes et al., 

(2020) upplevde sjuksköterskor sig känslomässigt medtagna av att arbeta på en 

plats där döden ofta inträffar. Vidare framkom det i två studier att sjuksköterskor 

upplevde det psykiskt och känslomässigt utmanande när de varit delaktiga under en 

längre tid av patientens lidande (Henao-Castaño et al., 2021; Funes et al., 2020). De 

känslomässiga utmaningarna som uppstod bidrog till att sjuksköterskor ibland drog 

sig undan för att slippa konfronteras med döden (Funes et al., 2020; Machado Freire 

Franco et al., 2020). I Funes et al., (2020) studie framkom det att sjuksköterskor 

drog sig till andra avdelningar där dödsfall inte var lika vanligt förekommande 

medan i studien av Machado Freire Franco et al., (2020) beskrivs att sjuksköterskor 

i stället valde att dra sig undan den enskilde patienten när de kunde identifiera 

tecken på att döden var nära, såsom när patientens hud började ändra färg eller om 

patienten började bli särskilt tystlåten. Detta gjorde de för att skydda sig mot sina 

egna känslor (Funes et al., 2020; Machado Freire Franco et al., 2020).  

 

“The most difficult thing of being a nurse is being able to separate the 

professional from the personal and, at the same time, provide comfort 

for the patients and their family during this process” (Funes et al., 

2020). 

 



 

 

Känslor av ledsamhet och sorg 

Denna kategori handlar om sjuksköterskors upplevelser av att känna ledsamhet och 

sorg när patienter är döende eller dör. I studien av Jang et al. (2019) beskriver att 

sjuksköterskor påverkats i olika grad när patienter som de vårdat i livets slutskede 

dör. Sjuksköterskor var ledsna och kände sorg vid dessa tillfällen (Funes et al., 

2020; De Brasi et al., 2021; Jang et al., 2019). Det känslomässiga engagemanget 

ökade desto mer när det hade bildats en vänskaplig relation mellan sjuksköterska 

och patient och deras närstående (De Brasi et al., 2021). Vidare upplevde 

sjuksköterskor i Funes et al., (2020) studie en stor ledsamhet när de förlorade 

patienter som de skapat en nära och vänskaplig relation till. Det fanns också 

sjuksköterskor vars ledsamhet yttrade sig i tårar när en patient gått bort, men detta 

var något som de inte visade för kollegor och patienters närstående. 

 

“Sometimes I shed tears because I feel the pain of that death, that 

produces feelings. I restrain myself from crying in front of the patient 

and their family, I go to the bathroom to cry, I need to let my feelings 

out” (Jang et al., 2020). 

 

Det var mer utmanande för sjuksköterskor att hantera sina känslor när det var yngre 

personer som befann sig i livets slutskede, än om det var äldre (Henao-Castaño et 

al., 2021) 

Känslor av oro och rädsla 

Denna kategori handlar om sjuksköterskors upplevelser i samband med 

beslutsfattande, samtal och kommunikation vilket innebar känslor av oro och 

rädsla. I tre artiklar framkom det att sjuksköterskor kände oro eller rädsla vad gällde 

beslutsfattande och samtal kring vård i livets slutskede (Ong et al. 2018; Vaughn et 

al., 2022; Wong et al., 2020). I studien av Ong et al., (2018) kände sig 

sjuksköterskor uppgivna när närstående fattade beslut som inte var till gagn för 

patienten. I studien av Vaughn et al., (2022) tyckte flera sjuksköterskor på en 

intensivvårdsavdelning att samtal kring palliativ vård ofta undveks och när det väl 

togs upp var det för sent. Andra sjuksköterskor beskrev också en oro kring att 

kommunikation kring vård i livets slutskede mellan personalen och familjen ofta 



 

 

var oförenlig (Vaughn et al., 2022). I studien av Wong et al., (2020) beskrev 

sjuksköterskorna liknande känslor där de upplevde en rädsla i att diskutera vård i 

livets slutskede med närstående då det ansågs vara ett känsligt ämne som kan väcka 

ilska. Detta ledde till en ytlig kommunikation där sjuksköterskorna upplevde att de 

inte kunde komma in på djupet. 

 

Ett smärtsamt vårdande 

Smärtsamt vårdande handlar om upplevelsen av att det är smärtsamt och belastande 

att vårda patienter i livets slutskede, i synnerhet när patienterna lider. I två studier 

framkom det att det upplevdes både smärtfyllt och plågsamt att vårda patienter som 

befinner sig i livets slutskede (Querioz et al., 2018; Funes et al., 2020). Querioz et 

al., (2018) beskriver i sin studie att sjuksköterskor upplevde en emotionell 

belastning i form av lidande och smärta vid vård i livet slutskede eftersom döden 

då är konstant närvarande för dem. Vidare skriver Funes et al., (2020) i sin studie 

att en del sjuksköterskor upplevde vårdandet plågsamt genom att de upplevde att 

många patienter hade ett långt lidande.  

Often distressing [caring for dying patients]. Not only because of the 

patient’s situation that comes from long-term suffering, but more 

strongly related to the non-acceptance of their family members. 

(Funes et al., 2020).  

Andra aspekter som framkallade plågsamma känslor hos sjuksköterskor var när 

patienterna låg ensamma inför döden då patientens närstående inte orkade, ville 

eller vågade vara närvarande i slutskedet (De Brasi et al., 2021).  

Känslor av osäkerhet  

Denna kategori belyser sjuksköterskors känslor av osäkerhet relaterat till vården 

som ges i livets slutskede. Sjuksköterskor i studien av Queiroz et al., (2018) 

upplevde att arbetet i multidisciplinära team inte genomfördes enligt begreppets 

innebörd som det beskrivs i palliativ vård och vården genomförs i en miljö som inte 

överensstämmer med vård i livets slutskede. I Stokes et al., (2019) studie upplevde 

sjuksköterskorna en osäkerhet i mötet med döende patienter och deras närstående 



 

 

som de inte tidigare träffat. Det var därför viktigt och nödvändigt att tidigt och 

snabbt bygga relationer vid vård i livets slutskede. 

“You have to build that relationship very quickly and whether they 

know my name doesn’t matter. All they know is that there was a nurse 

there that provided care and made them feel safe, that’s all that 

matters to me at the end of the day” (Stokes et al., 2019).  

Andra aspekter som gjorde att sjuksköterskor upplevde osäkerhet av att vårda 

patienter i livets slutskede var närstående som inte kunde förstå och acceptera att 

deras familjemedlem var döende (Funes et al., 2020; Crump, 2019). I två artiklar 

framkom det att sjuksköterskor upplevde en osäkerhet på grund av bristfällig 

utbildning under deras utbildning kring vård i livets slutskede, vilket bidrog till att 

de känner sig känslomässigt utmattade (Vaughn et al., 2022; Croxon et al., 2018). 

Likaså beskriver nyutexaminerade sjuksköterskor i Croxon et al., (2018) studie att 

de upplevde det oklart vad som förväntas av dem vilket gjorde dem osäkra i sin 

yrkesroll.  

Känslor av obehag 

Denna kategori handlar om situationer som bidrar till att sjuksköterskor upplever 

obehag och att känna sig illa till mods. I en studie av Crump (2019) kunde 

sjuksköterskor känna ett obehag när patienter som egentligen hade velat fatta beslut 

kring sin egna vård istället lade det ansvaret på sina närstående. I samma linje kunde 

sjuksköterskor känna sig illa till mods när läkare tillsammans med närstående 

fattade beslut kring behandlingar för patienter som inte haft makt att uttrycka sina 

egna önskningar. Vidare upplevde sjuksköterskor i en studie av De Brasi et al., 

(2021) en moralisk stress när patienter inte kunde välja sin egna behandling på 

grund av påtryckningar från närstående som upplevdes vara auktoritära.  

Maktobalans  

I kategorin maktobalans beskrivs sjuksköterskors upplevelser av en ojämlik 

maktfördelning mellan olika vårdprofessioner. Sjuksköterskor i studien av Ong et 

al., (2018) upplevde att det förekom hierarkier mellan läkare och sjuksköterskor på 

vårdavdelningen som utgjorde hinder för sjuksköterskor att tillgodose en god vård 



 

 

för patienter som befann sig i livets slutskede. Ett sådant exempel var när 

sjuksköterskorna inte visste vad de kunde informera närstående om vad gällde 

patientens behandling eller vårdplanering. Dessutom upplevde sjuksköterskor i 

Queiroz et al., (2018) studie att det många gånger var svårt att komma överens i 

teamet vad gäller behandlingar som inte gynnade den äldre som befann sig i ett 

palliativt skede. Även i Jang et al., (2019) studie beskriver sjuksköterskor brister i 

kommunikationen mellan läkare och närstående, då läkare inte informerar patienten 

om att döden är nära så att patienten kan ta ställning till vad de vill göra och säga.  

“When the patient’s death is expected, I would like the medical staff to 

inform the patient that their death is near so that the patient can 

decide what they want to do and what they want to say. I would like to 

give the patient an opportunity to prepare for the end and help them 

prepare well for their death“ (Jang et al., 2019). 

 

Tillfredsställelse av att lindra lidande  

Meningsfullhet 

Denna kategori handlar om upplevelser av mening som sjuksköterskor har av att 

vårda patienter i livets slutskede. Det framkom att sjuksköterskor kände en 

tillfredsställelse av att lindra lidande och såg det som ett privilegium att arbeta med 

patienter och närstående i livets slutskede och lindra lidande. Croxon et al., (2018) 

beskriver i sin studie att sorgen efter en patients bortgång var mindre svår när det 

utvecklats en relation mellan sjuksköterskan, patienten och deras närstående. 

Vidare beskriver Croxon et al., (2018) i studien att sjuksköterskor upplevde döden 

mer som en befrielse än en förlust om lidandet för patienten varit lång. I Funes et 

al., (2020) studie instämde samtliga sjuksköterskor att det var tufft när ett liv inte 

gick att rädda, men att upplevelsen blev bättre när de visste att de har kunnat bidra 

med bekvämlighet till patienterna så att de sluppit lida sin sista tid i livet. Vidare 

beskriver Funes et al., (2020) och De Brasi et al., (2021) i sina studier att 

sjuksköterskor upplevde en viss tillfredsställelse över att ha kunnat lindra patienters 

lidande in i slutet med respekt för deras värdighet. 



 

 

“And, in general, everybody ends up with a negative part... as if you 

couldn’t reverse this situation. So, it’s a loss for everyone. There is 

only a satisfaction in the [dying] process in which you did something 

to alleviate their pain. Then, it brings us peace... to provide comfort in 

their final moments”.  (Funes et al., 2020). 

Även i studien av Crump (2019) beskriver sjuksköterskor en tillfredsställelse i att 

bemöta patienter som enskilda individer, visa respekt, tillgodose fysiska och 

psykiska behov och önskningar. Vidare beskriver Henao-Castaño et al., (2021) i sin 

studie att sjuksköterskor känner att de är professionella och ger en vård som visar 

på lojalitet med patient och närstående och som gör att de känner sig sedda och 

respekterade.  

“I try to get into the shoes of the patient and the family, that feeling 

always comes, like solidarity with the family and the patient” (Henao-

Castaño et al., 2021). 

 

Sjuksköterskor beskriver även att det är ett privilegium att få möjlighet att 

tillgodose att patienter i livets slutskede får en god död och att det är något 

sjuksköterskorna vill att patienter och deras närstående ska veta (Stokes et al., 

2019). 

 

“I feel…privileged to be a part of it. It’s a pretty intimate part of 

somebody’s life, their death…for the patient and the family…a really 

big part of that is a privilege” (Stokes et al., 2019).  

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Examensarbetets kvalitet diskuteras utifrån kvalitetsbegreppen tillförlitlighet, 

verifierbarhet, pålitlighet och överförbarhet (Shenton, 2004).  



 

 

Tillförlitligheten, credibility, stärks ifall resultatet svarar på studiens syfte (Shenton, 

2004). Enligt Polit och Beck (2014) involverar tillförlitlighet två aspekter: att 

genomföra en studie på ett sätt som stärker trovärdigheten av fynden, och att 

demonstrera tillförlitligheten till läsaren. Syftet med detta examensarbete var att 

undersöka hur sjuksköterskor upplever att vårda patienter i livets slutskede på en 

slutenvårdsavdelning och med det resultatet som skapats hittade författarna olika 

fynd som delades in i ett flertal subkategorier. Upplevelserna gav svar på arbetets 

syfte och stärktes med olika citat vilket i sin tur stärker tillförlitligheten i arbetet 

(Henricson, 2017). Initialt påbörjades sökning efter artiklar med en pilotsökning på 

Cinahl Complete för att författarna skulle få en överblick inom forskningsområdet. 

När det konstaterats att det fanns tillräckligt med forskning inom området gjordes 

slutgiltliga sökningar i Cinahl Complete och PubMed. Att författarna använde sig 

av två databaser som båda fokuserar på omvårdnad stärker tillförlitligheten. 

Däremot användes inte databasen PsycINFO för att söka efter artiklar då författarna 

ansåg att sökningar i de två andra databaserna skulle vara tillräcklig, vilket sänker 

tillförlitligheten. När sökningarna gjordes återfanns dubbletter (n=2) vilket kan 

stärka tillförlitligheten i examensarbetet (Henricson, 2017). Begränsningen för 

tidsintervallet för sökningarna var mellan 2018–2022 för att möjliggöra att 

inkludera aktuell forskning. Att artiklarna avgränsas med peer-reviewed, 

forskningsartiklar samt publicerade de senaste fyra åren anses stärka 

tillförlitligheten. Däremot kan tidsbegränsningen sänka tillförlitligheten då många 

artiklar genomförts i Skandinavien innan 2018. Något som också sänker 

tillförlitligheten är att författarna valde att inte använda sig av trunkeringar (*) i 

någon av databaserna för att smalna av antal träffar på artiklar som sökningarna 

resulterade i. Trunkeringar i PubMed var olämpligt att använda eftersom det gör att 

andra viktiga funktioner slås ut. Sökningarna resulterade i totalt 560 artiklar vilket 

var ett rimligt antal träffar och urvalet var välriktat. Artiklarna som valdes ut och 

svarade på syftet läste författarna först individuellt och sedan gemensamt för att 

stärka tillförlitligheten. Författarna använde sig av HKR’s granskningsmall för 

kvalitativa studier (Blomqvist et al., 2016) för att granska artiklarnas kvalitet och 

avgöra om de kunde inkluderas i arbetet. Vidare stärks tillförlitligheten ytterligare 

av att samtliga artiklar som inkluderas i arbetet har erhållit ett godkännande från en 



 

 

etisk kommitté. Under handledning, grupphandledning och seminarier har det 

skapats diskussioner med både handledare, examinator och kurskamrater. Detta har 

bidragit till en utveckling av arbetet i positiv riktning vilket stärker tillförlitligheten 

(Shenton, 2004).  

Verifierbarheten, dependability, stärks om liknande resultat erhålls om arbetet 

upprepas med samma metoder, deltagare och kontext (Shenton, 2004). 

Verifierbarhet kan enligt Polit och Beck (2014) inte uppnås utan tillförlitlighet, och 

denna stärks vid beskrivning av datainsamling och analys. Under avsnittet sökvägar 

och urval redovisas hur författarna gått tillväga i sin artikelsökning. Författarna har 

under avsnittet bilagor infogat sökschema (1 & 2) för att beskriva för läsaren hur 

sökningar har genomförts i de olika databaserna. En väl beskriven sökning stärker 

enligt Shenton (2004) verifierbarheten. Friberg (2017) har tagit fram en modell i 

fem steg som författarna använde sig av i analysarbetet, och denna är presenterad 

under avsnittet granskning och analys.   

Pålitligheten, confirmability, anses stärkas av att författarnas förförståelse inte har 

påverkat resultatet och om författarna kunnat bibehålla sin objektivitet kring ämnet 

(Shenton, 2004). När analysen av artiklarna påbörjades arbetade författarna först 

individuellt och därefter tillsammans, vilket kan stärka pålitligheten ytterligare. 

Något som sänker pålitligheten i arbetet var att samtliga artiklar var skrivna på 

engelska som inte är modersmål för någon av författarna vilket riskerar att 

översättningen tolkats fel. En annan faktor som kan sänka pålitligheten i arbetet är 

att författarna exkluderat de delar i artiklarnas resultat som av olika anledningar inte 

svarat på syftet, till exempel där resultatet inte bara bestod av en slutenvårdskontext, 

men endast delar därifrån valdes ut.  

Överförbarheten, transferability, syftar till i vilken utsträckning arbetet kan 

överföras till andra sammanhang (Shenton, 2004). Vidare menar Shenton (2004) på 

att det är omöjligt att vara säker på att resultatet kan överföras till andra 

sammanhang och populationer eftersom varje studie specificeras till en viss miljö 

och deltagare, varför resultatet inte självklart kan överföras till andra sammanhang. 

De studier som ingår i arbetet har genomförts i Italien (1), Australien (1), Brasilien 

(3), USA (1), Singapore (1), Kanada (3), Korea (1) och Colombia (1). De flesta 



 

 

länder där studierna genomförts har modern sjukvård förutom Colombia där vården 

på landsbygden kan anses vara bristfällig. Detta får tas i beaktan vid bedömning av 

resultatet överförbarhet. Resultatet om upplevelsen av att vårda patienter i livets 

slutskede kan tänkas vara överförbara till andra kontexter eftersom många känslor 

och upplevelser som presenteras i resultatet liknas vid varandra. Författarna valde i 

sitt arbete att enbart fokusera på upplevelser i en slutenvårdskontext men 

sjuksköterskors upplevelser i en slutenvårdskontext behöver inte nödvändigtvis 

vara annorlunda än sjuksköterskors upplevelser i andra vårdkontexter inom hälso- 

och sjukvård.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen sammanfattas arbetet och relevanta delar från resultatet 

diskuteras och jämförs med annan forskning (Henricson & Mårtensson, 2017). 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede inom slutenvården. I resultatdiskussionen diskuteras 

sjuksköterskors upplevelser av distansering av döden, känslor av ledsamhet och 

sorg, känslor av osäkerhet samt maktobalans.  

Distansering av döden 

Det framkom att sjuksköterskor söker sig till andra avdelningar där dödsfall inte var 

lika vanligt förekommande och drar sig undan patienten vid tecken på att döden är 

nära för att inte behöva möta sina egna känslor. I en studie av Zhou et al., (2022) 

beskrivs det att sjuksköterskestudenter inom slutenvården undviker kontakt med 

den döende patienten men även med avlidna patienter, som en strategi för att 

hantera sina känslor. Vid tillfällen där döende patienter tillkallade deras hjälp blev 

de tveksamma och rädda vilket påverkade deras arbetsprestation negativt (Zhou et 

al., 2022). I en annan studie framkom det att sjuksköterskor hittat strategier för att 

skydda sitt autentiska jag i möten där de konfronteras med döden. En av dessa 

strategier var att upprätthålla sin professionella identitet genom att använda sin 

sjuksköterskeuniform som ett emotionellt skydd. Det innebar att de då befann sig i 

“nurse mode” och inte involverades allt för mycket med patienter som är döende. 



 

 

Denna typ av strategi bidrog till att sjuksköterskor kunde bevara och hantera sina 

egna känslor och därför kände att de kunde ge en fullgod vård till patienter som 

befann sig i livets slutskede (Stuart, 2022).  

Känslor av ledsamhet och sorg  

Resultatet visade att sjuksköterskor behöver hantera känslor av ledsamhet och sorg 

vid vård av döende patienter. I en norsk studie av Ueland och Ramvie (2018) 

framkom det att sjuksköterskor anser att situationer som involverar unga personers 

död är en smärtsam upplevelse då deras liv inte hunnit levas fullt ut. Vidare visar 

annan forskning att sjuksköterskor anser att det är stressigt att vårda patienter som 

är i nära ålder som de själva (Ekedahl & Wengström, 2007). Som yngre eller 

medelålders sjuksköterska kan existentiella tankar väckas i form av att “det hade 

kunnat vara jag” eller “det hade kunnat vara mitt barn” vilket kan riskera att arbetet 

med yngre döende patienter blir emotionellt tyngre och svårare. I en svensk studie 

av Udo et al., (2012) visade det sig att sjuksköterskor som vårdar yngre döende 

patienter ofta behövde stanna upp och tänka om för att kunna uppfatta sorgen som 

meningsfull. Trots de överväldigande känslorna över att en ung person snart skulle 

mista livet, gav det också sjuksköterskorna ett perspektiv över sina egna liv och 

prioriteringar. För att kunna hantera sin inre dialog var det avgörande för 

sjuksköterskorna att kunna dela sina erfarenheter med kollegor och de upplevde en 

lättnad över att klimatet på arbetsplatsen var tillåtande så att de kunde visa sig 

sårbara i sin sorg (Udo et al., 2012).  En teori som kan kopplas till sjuksköterskans 

förutsättningar att tillgodose vård till patienter i livets slutskede är närhetsetiken. 

Martin Bubers jag-du-relation beskriver sjuksköterskans känslomässiga möte med 

patienten (Sandman & Kjellström, 2018). De beskriver att sådana möten bör bygga 

på en ömsesidig och engagerad relation från båda parter, och inte minst när 

sjuksköterskan vårdar en patient som befinner sig i livets slutskede (Sandman & 

Kjellström, 2018). Enligt Nationellt cancercentrum i samverkan (2021) är det inte 

ovanligt att patienter som befinner sig i livets slutskede kan uppleva att de förlorar 

sin värdighet relaterat till att de blir beroende av andra, att de tappar kontrollen över 

de kroppsliga funktionerna eller har känslan av att sjukdomen är ett hot mot deras 

identitet. Genom att stötta patientens förmåga att bevara sin identitet och skapa 

möjligheter för patienten att leva ett så vardagligt liv som möjligt värnas patientens 



 

 

självbestämmande. Detta är viktiga faktorer för att respektera människors lika värde 

och integritet inom hälso- och sjukvården (Nationellt cancercentrum i samverkan, 

2021). Martin Bubers jag-du-relation kräver således att sjuksköterskan öppnar upp 

sig för patienten, är lyhörd, närvarande, och accepterande inför patienten (Sandman 

& Kjellström, 2018).  

 

För att kunna hantera känslorna av ledsamhet och sorg behöver sjuksköterskor 

reflektera. Ett exempel på en modell som kan tillämpas för reflektion är Gibb’s 

reflektionsmodell (Jasper, 2013). Denna reflektionsmodell innefattar sex 

huvudsakliga frågor som diskuteras för att kunna bearbeta händelser och situationer 

som kan vara känslomässigt utmanande. Reflektionsmodellen kan således användas 

som stöd för att sjuksköterskor ska få möjlighet att enskilt eller tillsammans med 

andra kunna reflektera och få perspektiv på känslomässigt utmanande situationer 

och för att dela erfarenheter med varandra. Modellen kan särskilt vara till nytta för 

nyutexaminerade sjuksköterskor eller för de sjuksköterskor som är nyanställda på 

en arbetsplats. Den första frågan i reflektionsmodellen innefattar beskrivning av 

händelsen med frågor om vad som hände, vilka som medverkade, vad andra gjorde 

och vilken roll man hade under händelsen. Den andra frågan berör de känslor som 

väcktes under händelsen och hur andras känslor fick en att känna. Den tredje frågan 

berör utvärdering, som är till syfte att ge händelsen ett värde genom att diskutera 

vad som var bra och mindre bra. I frågan om analys bryts händelsen ned ytterligare, 

med frågor som vilken kunskap och erfarenhet som användes eller fattades. 

Avslutningsvis görs en sammanfattning kring hur ens egna och andras beteende 

påverkade händelsen och en handlingsplan utfärdas där varje enskild person 

analyserar i hur den kan agera i kommande händelser (Jasper, 2013). Modeller som 

denna kan och bör användas av sjuksköterskor i alla verksamheter inom hälso- och 

sjukvård för att ge stöd och tid för reflektion vid svåra händelser. För att sådana 

reflektionsmodeller ska kunna implementeras krävs det att det finns resurser till 

detta. För att kunna möjliggöra en bra arbetsmiljö krävs det att vårdpersonal kan ta 

sig an rollen som ledare (Stuart, 2022). Eftersom ledarens arbetsuppgift bland annat 

innefattar att se till att arbetsklimatet är öppet så att alla får uttrycka sina synpunkter, 



 

 

kan det medföra att arbetssätt, metoder och strukturer i arbetsmiljön förbättras och 

att tid för reflektion finns. 

Känslor av osäkerhet  

En god vård i livets slutskede kräver att sjuksköterskor har rätt kunskap och 

kompetens. I litteraturöversikten framkom det att sjuksköterskor, i synnerhet 

nyutexaminerade, upplever en okunskap kring palliativ vård i livets slut. Denna 

okunskap gör att sjuksköterskor känner en osäkerhet i att beskriva patienters 

vårdförlopp för närstående och hur dödsprocessen kan se ut. I en studie vars syfte 

var att undersöka sjuksköterskestudenters kunskap och attityder kring död och vård 

i livets slutskede framkom det att kunskap kring symtom- och smärtlindring var 

otillräcklig (Dimoula et al., 2019). Antal avklarade terminer på 

sjuksköterskeprogrammet och högre ålder var de största faktorerna som var 

relaterade till kunskap om symtom- och smärtlindring. Ytterligare en studie visar 

att trots att de flesta sjuksköterskestudenter hade positiva attityder till döden och att 

vårda patienter i livets slutskede, hade studenterna låg kunskap och tilltro till sin 

egna förmåga att tillgodose palliativ vård (Zhou & Zhang, 2021). Socialstyrelsen 

(2013) har tagit fram ett nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets 

slutskede som kan vara ett stöd för både nyexaminerade sjuksköterskor och 

sjuksköterskor med längre erfarenhet för att få stöd i den palliativa vården. 

Tillsammans med Nationella vårdprogrammet för palliativ vård som är framtaget 

av Sveriges regionala cancercentrum (RCC) utgör det kunskap om ett bra 

omhändertagande vid vård i livets slutskede. Enligt Socialstyrelsen (2013) är 

handledning av och fortbildning hos personal en viktig del i den palliativa vården, 

dels för att bevara ett holistiskt synsätt i vårdandet av patienter i livets slutskede, 

dels för att personal ska hitta strategier för att kunna möta och hantera de känslor 

som arbetet för med sig.  Ur ett globalt perspektiv har Worldwide Hospice Palliative 

Care Alliance (2022) publicerat en strategisk plan som ska verka mellan år 2022 

och 2025 för en bättre palliativ vård eftersom utbildningsnivån för vård i livets 

slutskede är för låg globalt. Ur ett folkhälsoperspektiv bör samtalen och 

medvetenheten ökas hos befolkningen när det kommer till att förstå och acceptera 

att döende och död är en normal del av livet. De flesta människor har mer eller 

mindre erfarenheter av sjukdom, förlust av närstående eller liknande händelser 



 

 

vilket borde tillvaratas. Befolkningen kan således ses som potentiella 

samarbetspartners eftersom ett kunskapsutbyte kan ske sinsemellan individ och 

vårdprofession, samt att kunskapen kompletteras hos vårdprofessioner som arbetar 

med vård i livets slutskede (Regionala cancercentrum i samverkan, 2021).  

Det visade sig att osäkerhet är en känsla hos sjuksköterskor som vårdar patienter i 

livets slutskede, och att denna osäkerhet har flera orsaker. Arbetsmiljön på 

intensivvårdsavdelningar, en kontext som många av studierna genomförts på, 

innebär ett högt tempo och tung arbetsbörda som kan leda till att sjuksköterskor 

upplever det utmanande att ha kontroll över sin arbetsmiljö, varför reflektion och 

återhämtning är av stor vikt (Ylikangas, 2017). För att sjuksköterskor ska kunna ge 

en god kvalitativ omvårdnad behövs det kunskap om hur patienter och närståendes 

upplever vården. Förutom en förbättrad vård möjliggör detta också att 

sjuksköterskor får kontroll över arbetsmiljön (Ylikangas, 2017). Inom svensk hälso- 

och sjukvård finns fyra etiska principer vid etiska vägval inom palliativ vård. Att 

göra gott-principen och att icke skada- principen är framträdande. Hänsyn bör tas 

till vad som bör göras i stället för vad som kan göras. Det är av stor vikt att 

vårdpersonal frågar sig själva för vems skull besluten ska tas när de står inför etiska 

överväganden för att få en vägledning (Nationellt cancercentrum i samverkan, 

2021).  Att införa etiska ronder kan till exempel vara till stor fördel för att lyfta 

etiska dilemman och konflikter så att välgrundade beslut för patienter kan tas 

(Nationellt cancercentrum i samverkan, 2021). På så sätt ökar det möjligheten att 

patienter får en värdig vård oavsett vårdkontext. 

Maktobalans  

En del av de känslomässiga utmaningar som sjuksköterskor möter grundar sig i att 

de upplever en maktobalans i verksamheter som bedriver vård i livets slutskede. En 

förutsättning för att patienter och närstående ska ha möjlighet att vara delaktiga i 

vården samt kunna vara involverade i vårdprocessen är att det finns en god 

kommunikation mellan vårdpersonal, patient och närstående så att de får den 

information som de har behov av. Det framkom att sjuksköterskor upplevde hinder 

i kommunikationen med patienter och närstående på grund av att de inte visste vad 

de kunde informera om. Osäkerheten grundar sig i att sjuksköterskorna upplevde 



 

 

en hierarki mellan läkare och sjuksköterskor som utgjorde hinder för sjuksköterskor 

att kunna utföra en god vård för patienter i livets slutskede. I en studie av Gergerich 

et al., (2019) vars syfte var att undersöka hierarkier inom interprofessionella team, 

visade det sig att läkaren ofta ses som ledare och den med mest makt i gruppen 

vilket utgjorde en hierarki som bidrog till att andra upplevde sig marginaliserade. 

Deltagarna upplevde att problem relaterat till hierarkier inte diskuterades varför 

dessa också lämnades olösta (Gergerich et al., 2019). I samma linje är det således 

viktigt att det finns en välfungerande teamsamverkan på arbetsplatsen. Samverkan 

i team är en kärnkompetens som ska möjliggöra att olika kompetenser i teamet ska 

komplettera varandra. En god teamsamverkan kräver att arbetsplatsen har en 

tillåtande kultur som gör att deltagarna i teamet lär av varandra och arbetar mot 

samma mål. I en svensk studie av Wallerstedt och Andershed (2007) beskrev 

sjuksköterskor att det kollegiala samarbetet är en förutsättning för att patienterna 

som får palliativ vård skulle få en god död.  

Slutsats 
Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede 

inom slutenvården behöver hantera ett flertal känslomässiga utmaningar. 

Sjuksköterskor upplevde brister i kommunikationen mellan läkare och 

sjuksköterskor vilket går ut över vården av patienter i livets slutskede. Resultatet 

visade också att maktobalans upplevdes påverka både vårdandet och arbetsmiljön. 

Verksamheter behöver ge sjuksköterskor utrymme i arbetet att använda modeller 

för kommunikation och reflektion. Genom att tillämpa detta skulle makt kunna 

jämnas ut och arbetsmiljön förbättras, vilket i sin tur kan leda till en bättre 

omvårdnad. Ytterligare ett fynd var att sjuksköterskor upplevde bristande kunskap 

om vård i livets slutskede. En okunskap som exempelvis handlade om svårigheter 

att förklara dödsprocessen för närstående vilket skapade känslor av otrygghet och 

osäkerhet när dessa samtal skulle ske. Det kan därför behövas mer fokus på lärande 

om vård i livets slutskede på sjuksköterskeprogram för att sjuksköterskor ska vara 

bättre förberedda inför de känslomässiga utmaningar de står inför i sin kommande 

yrkesroll. Det visade sig också att vårdandet av patienter i livets slutskede 

upplevdes som meningsfullt och att sjuksköterskor kunde känna en lättnad när 



 

 

patienter som lidit länge dog. Slutligen finns det ett behov av studier inom 

skandinaviska länder om sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede inom slutenvården då ingen forskning från de senaste fem åren kunde 

hittas.  

Kliniska implikationer  
Resultatet visar att det behövs en bredare kunskap och förståelse kring vård i livets 

slutskede för att sjuksköterskor ska känna sig trygga i mötet med patienter och deras 

närstående. Dessutom behövs handledning och strategier i slutenvårdsverksamheter 

för att hantera de känslomässiga utmaningar som sjuksköterskor möter när de 

vårdar patienter i livets slutskede. För erfarna sjuksköterskor kan kurser eller 

utbildningsdagar i palliativ vård bidra till att upprätthålla kunskap och utveckla 

specifik kompetens inom palliativ vård. 
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Bilaga 1. Sökschema  

Databas: Cinahl Complete  

Datum: 2022-10-24 

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede 

inom slutenvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterska Nurses [MH] OR  

"Nursing Staff, Hospital" [MH] OR 

"Nurses Role" [MH] OR  

"Work Experience" [MH] OR  

"Nurse experience" [Fritext] OR  

Experience [Fritext] OR  

"Nurse attitudes" [Fritext]  

543,144  

2 - Livets slutskede  MH "Palliative Care" [MH] OR  

"Terminal Care" [MH] OR  

"Terminal ill patients" [Fritext] OR  

"End of life" [Fritext] OR  

Dying [Fritext] OR  

"End of life care" [Fritext] OR  

"Attitude to death" [Fritext] 

80,416  

3 - Slutenvård Inpatients [MH] OR  

Hospitals [MH] OR  

Hospital [Fritext] OR  

“Hospital care” [Fritext] OR  

Inpatient [Fritext]  

647,667  

4 - Kvalitativa studier  "Qualitative Studies" [MH] OR  

Narratives [MH]  OR  

Interviews [MH] OR  

Perception [MH] OR  

"Qualitative research" [Fritext] OR  

Interview [Fritext]  

431,625  

5  1 AND 2 AND 3 AND 4  1,550  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig, peer-review, 

forskningsartikel, publikationsår 2018-2022 
455 6 (2 

dubbletter) 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Sökschema 

Databas: PubMed 

Datum: 22-10-20 

Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede 

inom slutenvården. 

Sökning nr och namn Sökord Antal 

träffar 

Valda 

artiklar 

1 - Sjuksköterska Nurses [MeSH] OR  

“Nurse’s Role” [MeSH] OR  

“Nursing staff” [ MeSH] OR  

“Nursing Staff, Hospital” [MeSH] OR  

“Work experience” [Title/Abstract] OR  

“Nurse experience” [Title/Abstract] OR  

“Nurse attitudes” [Title/Abstract] 

192,102  

2 - Livets slutskede  "Palliative Care" [MeSH] OR  

"Terminal Care"[MeSH] OR  

"Hospice Care" [MeSH] OR  

"Terminal ill patients" [Title/Abstract] OR  

"End of life" [Title/Abstract] OR  

Dying [Title/Abstract] OR  

"End of life care" [Title/Abstract] OR  

"Attitude to death" [Title/Abstract] 

143,469  

3 - Slutenvård "Inpatients"[MeSH] OR  

"Hospitals" [MeSH] OR  

"Hospital Units"[MeSH] OR  

“Hospital care” [Title/Abstract] OR  

Inpatient [Title/Abstract] OR  

Hospital [Title/Abstract] 

1,482,088  

4 - Kvalitativa studier "Qualitative Research" [MeSH] OR  

"Interviews as Topic"[MeSH] OR  

"Perception" [MeSH] OR  

“Personal Narratives as Topic" [MeSH]  

OR “Qualitative studies" [Title/Abstract] OR Interview 

[Title/Abstract] 

736,624  

5 1 AND 2 AND 3 AND 4  314  

Begränsningar Sökning nr 5 + engelskspråkig, publikationsår 2018-

2022 

105 6 (2 

dubbletter) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%28%28%28%28%28%22Inpatients%22%5BMesh%5D%29+OR+%22Hospitals%22%5BMesh%5D%29+OR+%22Hospital+Units%22%5BMesh%5D%29+OR+%28inpatient%5BTitle%2FAbstract%5D%29%29+OR+%28hospital%5BTitle%2FAbstract%5D%29%29+OR+%28%22hospital+care%22%5BTitle%2FAbstract%5D%29&size=200&ac=no&sort=relevance


 

 

Bilaga 3. Artikelöversikter 

Författare Titel  

Land, år 

 Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

Croxon, L., Deravin, L., & 

Anderson, J.  

 

Dealing with end of life – 

New graduated nurse 

experiences. 

 

 

Australien, 2018 

 

 

 

 

 

Syftet var att undersöka 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors beredskap i 

att möta död och döende på 

arbetsplatsen. 

Ändamålsenligt urval.   

7 deltagare, kvinnor.   

Inklusionskriterier: examen ≥ 

2 år sedan, arbete på 

glesbygden. 

Exklusionskriterier: palliativ 

vårdavdelning. 

Kontext: glesbygdssjukhus 

och kommunal vård*. 

Semi-strukturerade intervjuer.  

Datainsamlingen 

genomfördes i sex månader.  

Intervjutid ca en timme. 

Dataanalysen skedde av 

samtliga författare. 

Tematisk innehållsanalys.   

Etiskt godkänd.  

*Fyra teman: sjuksköterskans 

roll i vården i livets 

slutskede, beredskap att 

hantera död och döende, 

förberedelse för palliativ 

omvårdnad i utbildningen 

samt förbättringar i 

utbildningen. Citat finns.  

Tillförlitlighet: stärks då resultatet 

svarar på syftet, citat finns och 

intervjutiden var rimlig.  

Verifierbarhet: stärks då metoden är 

väl beskriven och intervjufrågor 

finns beskrivna. 

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

Crump, B. 

 

Patient Dignity: Exploring 

oncology nurses’ 

perceptions during end-of-

life care.  

 

USA, 2019 

Syftet var att förstå 

onkologisjuksköterskors 

uppfattningar av vård som 

stödjer patienters värdighet 

vid vård i livets sluskede.  

Bekvämlighetsurval. 

11 deltagare i åldrarna 25 till 

56 år. 

Inklusionskriterier: 

onkologisjuksköterskor med 

ett års eller mer erfarenhet av 

att ta hand om patienter med 

svår cancer.  

Kontext: onkologiavdelning. 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Datainsamlingen pågick 

konstant tills datamättnad 

nåddes.  

Intervjutid ca 45 min.  

Grounded theory approach. 

Dataanalysen skedde av en 

författare med koder som 

skapade kategorier.  

Etiskt godkänd.  

*Ett tema: 

Värdighet; deltagarna ansåg 

att det viktigaste vid vård i 

livets slutskede var att stödja 

patientens värdighet genom 

att behandla patienten som en 

person, med respekt, 

bekvämlighet och emotionellt 

stöd samt att kunna tillgodose 

patientens önskningar. Citat 

finns.  

Tillförlighet: stärks då studien 

svarar på syftet, citat finns och 

rimlig intervjutid.  

Verifierbarhet: stärks av beskriven 

metod och intervjufrågor.  

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas. Stärks av en författare.   

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  



 

 

 

Författare Titel  

Land, år 

 Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

De Brasi, E. L., Giannetta, 

N., Ercolani, S., Gandini, E. 

L. M., Moranda, D., Villa, 

G., & Manara, D. F. (2021).   

 

Nurses’ moral distress in 

end-of-life care: A 

qualitative study. 

 

Italien, 2020 

Syftet var att undersöka 

orsakerna till att 

sjuksköterskor kände 

samvetsstress i olika 

händelser och 

upplevelser.  

 

Ändamålsenligt urval och 

snöbollsurval.  

28 deltagare. 

Inklusionskriterier: arbete på 

onkologi/hematologi- avdelning 

eller erfarenheter av omvårdnad 

i hemmet.  

Exklusionskriterier: 

sjuksköterskor som arbetat <ett 

år.  

Kontext: onkologi/hematologi- 

avdelning*. 

Djupintervjuer.  

Datainsamlingen 

genomfördes från april -16 

till september -17.  

Intervjutid ca 22 min.  

Dataanalysen skedde av två 

författare.  

Etiskt godkänd.  

*Sex teman: orsaker till 

samvetsstress, upplevda 

känslor vid händelser som 

orsakar samvetsstress, 

faktorer som förvärrar eller 

påverkar upplevelserna av 

samvetsstress, 

hanteringsstrategier, 

återhämtning och 

komplement vid livets 

slutskede. Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks då resultatet 

svarar på syftet och citat finns. 

Sänks av kort intervjutid.  

Verifierbarhet: stärks av beskrivna 

intervjufrågor och metod. 

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas och stort antal författare.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

Franco, I. D. S. M. F., 

Batista, J. B. V., Freire, M. 

L., Evangelista, C. B., de 

Lima Santos, M. S., & 

Lopes, M. E. L. 

 

Death And Grief in 

Palliative Care: Health 

Professionals’ Experience. 

 

Brasilien, 2020 

Syftet var att analysera 

samtal hos 

sjuksköterskor gällande 

vård av patienter i livets 

slutskede vid 

dödstillfället och 

familjers sorg.  

Ändamålsenligt urval.  

Tio deltagare.  

Inklusionskriterier: minst ett års 

erfarenhet av att vårda patienter 

inom palliativ vård. 

Kontext: slutenvård.  

Semistrukturerade intervjuer. 

 

Datainsamlingen 

genomfördes från maj till 

juni -19.  

Intervjutid saknas.  

Tematisk innehållsanalys. 

Etiskt godkänd.  

*Två teman: 

Känslor; ledsamhet, ångest, 

rädsla, chock och lugn.  

Närståendestöd; svårt inte 

kunna tillgodose stöd till 

närstående efter patientens 

död. Citat finns.  

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns. 

Sänks då intervjutid saknas. 

Verifierbarhet: stärks av väl 

beskriven metod. 

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas, stort antal författare och 

otydlig analysbeskrivning.  

Överförbarhet: sänks av att specifik 

kontextbeskrivning saknas.  

 



 

 

 

Författare Titel  

Land, år 

 Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

Funes, M. M., Moraes, M. 

W. D., Cunha, M. L. D. R., 

& Almeida, F. D. A. 

 

Caring for cancer patients 

facing death: nurse’s 

perception and experience. 

 

Brasilien, 2020.  

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser och känslor 

kring att vårda patienter 

döende i cancer.   

Bekvämlighetsurval.  

Nio deltagare i åldrarna 24-

46 år.  

Exklusionskriterier: de som 

ej upplevt vård av döende 

patienter med cancer.  

Kontext: onkologiavdelning.  

Semi-strukturerade 

intervjuer.  

Datainsamlingen genomfördes 

från januari till juni -17. 

Intervjutid 5-8 min.  

Dataanalysen skedde av en 

författare med transkribering 

och koder med kategorier.  

Etiskt godkänd.  

  

*Ett tema: 

Känslor; svårt att skilja på 

professionella och personliga 

känslor och utmanande att 

arbeta på ett ställe där 

dödsfall är så vanligt 

förekommande och ofta 

oundvikligt. Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns. 

Sänks av kort intervjutid.  

Verifierbarhet: stärks då metoden är 

väl beskriven. 

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

Henao-Castaño, Á. M., 

Rivera-Romero, N., & 

Garzón, H. P. O. 

Health Care at the End of 

Life: Experience of Nurses 

at the Adult Intensive Care 

Unit. 

Colombia, 2021 

Syftet var att kartlägga 

upplevelser av de 

sjuksköterskor som 

tillgodoser vård i livets 

slutskede inom 

intensivvård för vuxna.  

Ändamålsenligt urval.  

18 deltagare, 11 kvinnor och 

sju män i åldrarna 23-45 år. 

Inklusionskriterier: ssk* med 

>1 års erfarenhet på IVA*. 

Kontext: IVA* 

Semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingen genomfördes 

från juni till augusti -17.   

Intervjutid genomsnitt 40 min. 

Dataanalysen skedde av 

samtliga författare.  

Tematisk innehållsanalys.  

Etisk godkänd. 

*Två teman:  

Känslor; berodde på var i 

livet patienten befann sig och 

att döden väcker känslor  

Vara osjälvisk; viktigt att 

patienten och familjen känner 

sig sedd genom solidaritet 

och respekt för 

livssituationen. Citat finns. 

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet, citat finns och ok 

intervjutid.  

Verifierbarhet: stärks av beskriven 

metod och intervjufrågor.  

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  



 

 

 

Författare Titel  

Land, år 

 Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

Jang, S. K., Park, W. H., 

Kim, H. I., & Chang, S. O.  

 

Exploring nurses’ end-of-

life care for dying patients 

in the ICU using focus 

group interviews. 

 

Korea, 2019 

Syftet med studien var att 

belysa hur sjuksköterskor 

som arbetar på en IVA-

avd uppfattar sina 

arbetsuppgifter gällande 

vård i livets slutsskede 

utifrån deras erfarenheter 

av vård i livets slutskede. 

Ändamålsenligt urval. 

12 deltagare.   

Inklusionskriterier: 1 grupp 

skulle bestå av ssk* <5 års 

erfarenhet  

1 grupp skulle bestå av ssk* 

>5 års erfarenhet  

Kontext: IVA* 

Fokusgrupper. 

Datainsamlingen genomfördes 

från december -15 till februari -

16.  

Intervjutid saknas.  

Dataanalysen skedde av två 

författare.  

Tematisk innehållsanalys.  

Etisk godkänd.  

 

*Tre teman: 

Bemötande; förstå 

ensamheten hos isolerade 

döende patienter.  

Information; kommunikation 

med närstående viktig.  

Utbildning; känslomässig 

utmaning på grund av brist på 

utbildning. Citat finns.  

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns. 

Sänks då intervjutid saknas.  

Verifierbarhet: stärks då 

intervjufrågor och metod är 

beskriven. 

Pålitlighet: stärks av lågt antal 

författare. Sänks då förförståelse 

saknas.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

Ong, K. K., Ting, K. C., & 

Chow, Y. L. 

 

The trajectory of 

experience of critical care 

nurses in providing end-

of-life care: a qualitative 

descriptive study.  

 

Singapore, 2018. 

Syftet var att förstå IVA- 

sjuksköterskors 

uppfattningar om att 

tillgodose vård i livets 

slutskede. 

Ändamålsenligt urval 

10 deltagare.  

Inklusionskriterier: 

legitimerade sjuksköterskor, 

>21 år, som tillgodosett vård i 

livets slutskede  

Exklusionskriterier: att inte 

vilja bli ljudinspelad, <2 års 

erfarenhet inom IVA*. 

Kontext: IVA*.  

Semi-strukturerade intervjuer.  

Datainsamlingen genomfördes 

från november -13 till april -14.  

Intervjutid genomsnitt 58,4 

min.  

Dataanalysen skedde av 

samtliga författare.  

Tematisk innehållsanalys.  

Etiskt godkänd.  

*Två teman: 

Arbetsmiljö; hämmar 

kommunikation mellan 

sjuksköterska och närstående, 

beror ibland på 

maktfördelningar mellan 

läkare och sjuksköterskor.   

Kommunikation; rädsla i att 

diskutera vård i livets 

slutskede. Citat finns.  

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syfte, citat finns och 

rimlig intervjutiden.  

Verifierbarhet: stärks då metoden är 

väl beskriven. 

Pålitlighet: stärks då analysmetoden 

är väl beskriven och lågt antal 

författare. Sänks då förförståelse 

saknas.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

 



 

 

 

Författare Titel  

Land, år 

 Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

Queiroz, T. A., Ribeiro, A. 

C. M., Guedes, M. V. C., 

Coutinho, D. T. R., Galiza, 

F. T. D., & Freitas, M. C. D. 

 

PALLIATIVE CARE TO 

THE ELDERLY IN 

INTENSIVE CARE: THE 

PERSPECTIVE OF THE 

NURSING TEAM. 

 

Brasilien, 2018 

Syftet var att undersöka 

meningen av palliativ 

vård hos äldre i 

sjuksköterskelaget och 

identifiera hur familjen 

interagerar med de äldre 

på IVA.  

Bekvämlighetsurval. 

58 deltagare.  

Inklusionskriterier: 

sjuksköterskor på IVA*. 

Exklusionskriterier: ssk* i 

ledarverksamhet, arbete 

inom pediatrik, tekniker.  

Kontext: IVA*. 

Semistrukturerade intervjuer.  

 

Datainsamlingen genomfördes 

från mars till juni -15. 

Intervjutid genomsnitt 30 min.  

Tematisk innehållsanalys.  

Etiskt godkänd.   

*Två teman:  

Emotionell börda; lidande, 

smärta och död konstant 

närvarande hos 

sjuksköterskorna.  

Olämplig miljö; svårt att 

tillgodose vård i livets 

slutskede med god kvalité på 

grund av teknisk utrustning, 

besökstider samt begränsad 

integritet för patienten. Citat 

finns.  

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet och citat finns, 

sänks av kort intervjutid.  

Verifierbarhet: stärks av väl 

beskrivna intervjufrågor och metod.  

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas, stort antal författare och 

bristande analysbeskrivning.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

Stokes, H., Vanderspank-

Wright, B., Bourbonnais, F. 

F. & Wright, D. K.  

 

Meaningful experiences and 

end-of-life care in the 

intensive care unit: A 

qualitative study. 

  

Kanada, 2019. 

Syftet med studien var 

att utforska 

sjuksköterskors 

meningsfulla 

erfarenheter av att ge 

vård i livets slutskede 

till patienter på IVA. 

Ändamålsenligt urval. 

6 deltagare.  

Inklusionskriterier: ssk* som 

arbetar deltid/heltid på en 

IVA*-avd, ssk* som har 

tillgodosett vård i livets 

slutskede till patient/familj på 

IVA*, engelsk-eller 

fransktalande, minst sex 

månaders erfarenhet av IVA*.  

Kontext: IVA*. 

Djupintervjuer med 

ostrukturerade frågor.  

Datainsamlingen genomfördes 

i fyra månader.  

Intervjutid 45-60 min.  

Dataanalysen skedde av 

samtliga författare.  

Etiskt godkänd.  

*Ett tema: 

Hantera utmaningar; 

svårigheter att möta döende 

patienter och dess närstående 

för första gången, men 

nödvändigt att bygga 

relationer även om det ibland 

är svårt. Citat finns.  

Tillförlitlighet: Stärks då studien 

svarar på syftet, citat finns och 

rimlig intervjutid.  

Verifierbarhet: stärks av beskriven 

metod och intervjufrågor.  

Pålitlighet: Sänks då förförståelse 

saknas. 

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  



 

 

 

Författare Titel  

Land, år 

 Syfte Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet  

Vaughn, L., & Salas, A. S. 

 

Barriers and facilitators in 

the provision of palliative 

care in critical care: A 

qualitative descriptive study 

of nurses’ perspectives.  

 

Kanada, 2022. 

Syftet var att undersöka 

vad 

intensivvårdssjuksköters

kor upplever som hinder 

och vad som underlättar 

den palliativa vården på 

IVA. 

Ändamålsenligt urval. 

11 deltagare. 

Inklusionskriterier: 

legitimerade sjuksköterskor 

eller sjuksköterskor med 

minst ett års erfarenhet av 

intensivvård. 

Kontext: IVA*.  

Semistrukturerade intervjuer. 

Datainsamlingen genomfördes 

från januari -16 till juni -17. 

Intervjutid 30-60 min. 

Dataanalysen skedde av båda 

författarna.  

Tematisk innehållsanalys.  

Etiskt godkänd.  

*Tre teman:  

Kommunikation; samtal 

kring palliativ undviks, 

svårigheter i kommunikation 

mellan personal och 

närstående.  

Beslutsfattande; svårt när det 

gäller livsuppehållande 

behandling.  

Utbildning; kunskap fattas 

för att kunna tillämpa god 

palliativ vård på IVA. Citat 

finns.  

Tillförlitlighet: stärks då studien 

svarar på syftet, citat finns och 

rimlig intervjutid. 

Verifierbarhet: stärks av väl 

beskrivna intervjufrågor och metod.  

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas. Stärks av lågt antal 

författare.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

Wong, S., Vanderspank-

Wright, B., Bourbonnais, F. 

F., Tousignant, K., & 

Wright, D. K.  

 

Intensive care nurses 

providing end-of-life care in 

a community hospital. 

 

Kanada, 2020 

Syftet var att undersöka 

IVA-sjuksköterskors 

upplevelser av att 

tillgodose vård i livets 

slutskede. 

Ändamålsenligt urval. 

7 deltagare. 

Inklusionskriterier: 

legitimerade sjuksköterskor 

som arbetade deltid eller 

heltid på IVA*, tidigare 

erfarenhet av att vårda döende 

patienter på IVA* samt 

engelsktalande. 

Kontext: IVA*.  

Semistrukturerade intervjuer.  

Datainsamlingen genomfördes 

med en initial intervju och en 

uppföljande intervju efter ca 

sex månader.  

Intervjutid 60-90 min.   

Dataanalysen skedde av 

samtliga författare.  

Tematisk innehållsanalys.  

Etiskt godkänd.  

*Två teman: 

Begränsade resurser; finns 

inte tillräckligt med personal 

för att tillgodose vård i livets 

slutskede, svårt att prioritera 

patientens vård.  

Olika roller; att behöva byta 

roller medför en stor börda 

för sjuksköterskorna. Citat 

finns.  

Tillförlitlighet: stärks då citat finns, 

studien svarar på syftet och rimlig 

intervjutid.  

Verifierbarhet: stärks av väl 

beskrivna intervjufrågor och metod. 

Pålitlighet: sänks då förförståelse 

saknas.  

Överförbarhet: stärks av 

kontextbeskrivning.  

*Artiklar vars studier genomförts i kontexter där endast resultat från slutenvård inkluderats. *IVA = Intensivvårdsavdelning.  

*Ssk = sjuksköterska/sjuksköterskor.  



 

 

 

 

 

 


