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Sammanfattning  
  

Bakgrund: Sjuksköterskors kunskap om palliativ omvårdnad är viktig för att bevara 
patientens värdighet. I livets slutskede inriktas sjuksköterskors åtgärder till stor del 
mot att lindra lidande och omvårdnaden präglas av helhetssyn och ett etiskt 
förhållningssätt.  
Syfte: Syftet var  att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad.  
Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design. 12 artiklar inkluderades  
Resultat: Resultatet strukturerades i fem teman: Personcentrerad omvårdnad, 
Samspel med närstående, Lyhördhet, en väg till symtomkontroll, Missförstånd och 
oenighet mellan sjuksköterskor och läkare, Känslomässiga påfrestningar.  
Slutsatser: Kommunikation var centralt inom palliativ omvårdnad och 
sjuksköterskor hade ett viktigt samspel med patient och närstående. Samarbetet med 
läkaren hade en avgörande betydelse inom palliativ omvårdnad men ledde ofta till 
konflikter. Inom palliativ omvårdnad var också symtomkontroll viktigt men förutsatte 
en lyhördhet för patientens individuella behov hos sjuksköterskor. Palliativ omvårdnad 
innebar känslomässiga påfrestningar.  
  

Nyckelord: Kommunikation, palliativ omvårdnad, sjuksköterska, erfarenhet  
  

  

   

   



 

Summary  
  

Background: Nurses's knowledge of palliative care is important in order to preserve 
patient dignity. In the final stages of life, nurses' actions largely focus on relieving 
suffering and nursing is characterized by holistic and ethical approaches.  
Aim: The aim was to describe the nurse's experience of palliative nursing.  
Method: Literature review with a qualitative design. 12 articles were included.  
Result: The result was structured into five themes: Person-centered Nursing,  

Relationship with Relatives, Awareness, A Way to Symptom Control,  

Misunderstanding and Disagreement between Nurses and Doctors, Emotional Stress.  

Conclusions: Communication was central in palliative nursing and nurses had an 
important interaction with patient and close associates. Collaboration with the 
physician had a crucial role in palliative care but often led to conflicts. In palliative care, 
symptom control was also important, but provided a sensitivity to the patient's 
individual needs in nurses. Palliative care meant emotional stress.  
  

Keywords: Communication, palliative care, nurse, experience.  
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Inledning  

I Sverige dör 90000-100000 människor varje år och av dem beräknas 80% vara i behov 
av palliativa åtgärder (Socialstyrelsen, 2006). Palliativa åtgärder beskrivs som en aktiv 
helhetsvård, som ska möta fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov 
(Socialstyrelsen, 2016). Det finns brister i kunskapen om den sista tiden i livet och 
palliativ vård i Sverige är inte jämlik. Studier visar att flera områden behöver förbättras 
(Socialstyrelsen, 2013). Det finns oklarheter i definitioner, vårdinnehåll och 
benämningar. Otydligheten försämrar samarbetet mellan vårdgivare och bidrar till en 
negativ utveckling av palliativ vård. För att underlätta samarbetet mellan olika aktörer, 
som kommun, landsting och regioner, krävs gemensamma mål och definitioner för den 
palliativa vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2006). Det är viktigt att ge patienten en 
värdig död i livets slutskede. Värdig död är ett begrepp, som kan betyda många saker 
(Mimic, Simonic & Skela-Savic, 2013). Genom att tillgodose patientens behov utifrån 
ett helhetsperspektiv kan sjuksköterskor bidra till värdig död (Volker & Limerick, 
2007). Yttre miljö, kultur och social samvaro är exempel på komponenter som bidrar 
till upplevelsen av värdig död (Casey et al, 2011). Sjuksköterskors kunskap om och 
attityd till palliativ omvårdnad har identifierats bland de viktigaste faktorerna för att 
bevara patientens mänskliga värdighet (Mimic, Simonic & Skela-Savic, 2013). Utifrån 
praktisk erfarenhet av patienter i palliativt skede har ett intresse väckts för att ringa in 
den erfarenhet som sjuksköterskor har av palliativ omvårdnad. Genom att tydliggöra 
sjuksköterskors erfarenhet kan fördjupad förståelse av palliativ omvårdnad nås. Det 
kan bidra till förbättring och utveckling av sjuksköterskors omvårdnadsstrategier. När 
sjuksköterskor bidrar med hjälp och stöd kan patientens och de närståendes lidande 
lindras.  
  

  

Bakgrund  

Palliativ vård  

  

Palliativ kommer från det latinska ordet pallium och betyder mantel vilket syftar på de 
åtgärder som ska lindra från smärta och andra plågsamma symtom. Åtgärderna utgår 
från fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov (Socialstyrelsen, 2016; Strang, 
2012). Döendet betraktas som en naturlig process och ska varken påskyndas eller 
skjutas upp. Palliativ omvårdnad erbjuder möjlighet för patient med livshotande 
sjukdom att leva så aktivt som möjligt och målet är att skapa livskvalitet för både 
patient och närstående trots livshotande sjukdom (Strang, 2012; WHO, 2015). Enligt 
Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) ska palliativ vård i livets slutskede prioriteras och 
för det krävs praktiska förutsättningar och kunskap hos vårdpersonal (Frogatt & 
Payne, 2006). Palliativ vård genomsyras av den palliativa vårdfilosofin och innebär att 
vården ska vila på fyra hörnstenar vilka är Symtomkontroll, Närståendestöd,  
Teamarbete,  Kommunikation  samt  relation  med  patient  och  närstående  

(Socialstyrelsen, 2016; Strang, 2012).  
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Genom omfattande bedömningar och behandlingar av fysiska, psykiska, sociala och 
andliga behov ska palliativ omvårdnad lindra patientens och den närståendes lidande. 
Mot slutet intensifieras lindrande åtgärder och stöd till närstående ökar. När döden 
slutligen har inträffat läggs ytterligare fokus på att stötta de närstående som befinner 
sig i sorg (Rome, Luminais, Bourgeois & Blais, 2011; Strang, 2012). Hur sjuksköterskor 
kommunicerar med och tar hand om de närstående påverkar patientens och den 
närståendes upplevelse av vårdkvalitet. Det är viktigt att det finns gott om 
sjuksköterskor som har tid för samtal (Withkamp, van Zuylen, Janssons, & van der 
Heide, 2016).  

  

Palliativ vård kan delas in i en tidig och en sen fas. I den stund läkaren meddelar att en 
patient har en obotlig sjukdom börjar den tidiga fasen. Då inriktas åtgärder mot 
livsförlängande behandling. Den tidiga fasen är ofta tidsmässigt lång och vid cancer 
kan den tidiga fasen pågå under flera år även när det finns spridda tumörer. Vid andra 
sjukdomar som demens och hjärt- eller lungsjukdomar kan det vara svårt att göra 
tydliga avgränsningar mellan tidig och sen fas. När läkaren meddelar, att livet inte 
längre går att förlänga inleds den sena fasen. De symtom patienten drabbas av under 
den sena fasen är i stort sett alltid lika oavsett grunddiagnos. Vanliga symtom är ångest, 
nedstämdhet, smärta, trötthet, förstoppning, diarre och muntorrhet. Dessa symtom 
kräver ofta behandling. Om patienten har besvärliga symtom i ett tidigt skede kan det 
krävas palliativa insatser redan under den tidiga fasen. De absolut sista dagarna eller 
veckorna i den sena fasen brukar benämnas livets slutskede, sista tiden i livet eller 
palliativt slutskede (Socialstyrelsen, 2016; Strang, 2012). Det är svårt att fastställa 
tidpunkt för när vården ska övergå från botande till lindrande vård och detta benämns 
brytpunkt och det är ett medicinskt beslut som läkaren fattar. Ett sådant 
ställningstagande kan kännas som ett misslyckande och det kan leda till konflikter 
mellan vårdpersonal och närstående på grund av olika uppfattningar om när slutet 
närmar sig. Det är viktigt att beslutet utgår från en adekvat medicinsk bedömning 
(Socialstyrelsen, 2016). Brytpunktssamtal är ett sätt att ange en gräns för att målet för 
vården ska ändra inriktning. Det är svårt att identifiera brytpunkt i ett förlopp som 
framför allt handlar om att vitala funktioner successivt avtar och så småningom upphör 
helt (Rinell Hermansson, 2007). Döden kan därför uppfattas som plötslig eftersom 
närstående och vårdpersonal inte är beredda på att det ska ske just då (Socialstyrelsen, 
2004). Brytpunktssamtal innebär samtal mellan ansvarig läkare och patient om 
fortsatta behandlingsalternativ med palliativ vård i livets slutskede. Under samtalet 
fångas patientens och närståendes önskemål för sista tiden i livet upp. Hela vårdteamet 
med deras olika professioner är ofta delaktiga på olika sätt i brytpunktssamtalet 
(S0cialstyrelsen, 2002).    

  

Sjuksköterskor inom palliativ omvårdnad  

  

Hälso- och sjukvård ska bedriva sitt arbete utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 
och den vård som patienten erbjuds ska vara sakkunnig och omsorgsfull (SFS 
2010:659). Sjuksköterskor kan utvecklas genom ständig reflektion över det praktiska 
arbetet och genom att hålla sig uppdaterad med aktuell forskning (Hawthorn, 2015).  
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Det finns tre huvudområden i sjuksköterskors profession. Det första området handlar 
om omvårdnadens teori och praktik. I det andra ingår forskning, utveckling och 
utbildning. Slutligen handlar det tredje området om ledarskap. Sjuksköterskors 
kompetensbeskrivning beskriver att patientens omvårdnadsbehov ska tillgodoses 
utifrån, fysiska, psykiska, sociala och andliga behov. Sjuksköterskor ska stödja och 
bevara det friska hos patienten och det förväntas att sjuksköterskor låter patienten vara 
delaktig i sin vård och behandling (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). I livets 
slutskede inriktas sjuksköterskors åtgärder till stor del mot att lindra lidande och 
arbetet präglas av helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt (Socialstyrelsen, 2015). 
Sjuksköterskors insatser inom palliativ omvårdnad handlar i stor utsträckning om att 
behandla och kontrollera patientens fysiska symtom. Det är också en förutsättning för 
att lindra psykiskt, socialt och existentiellt lidande eftersom de olika fysiska symtom 
som patienten kan drabbas av påverkar alla delar hos patienten. Genom att lindra 
cancerrelaterad smärta kan till exempel dödsångest lindras (Jakobsson, Johnsson, 
Persson & Gaston-Johansson, 2006; Strang, & Strang, 2005). Att vårda en döende sista 
tiden i livet innebär ofta att patienten är kraftigt medvetandesänkt och att 
sjuksköterskor måste kunna läsa av mimik och kroppsspråk istället. Genom erfarenhet 
lär sig sjuksköterskor att läsa av patientens olika uttryck. Som nyexaminerad 
sjuksköterska eller sjuksköterskestudent kan det vara svårt eftersom det inte är något 
som går att läsa sig till. Benner (1984) belyser hur intuition utvecklas hos 
sjuksköterskor allt eftersom de samlar på sig erfarenhet. Erfarenhet utvecklas stegvis 
från novis till expert (Benner,1984).  
  

Inom palliativ vård är de sex s:en en förklaringsmodell för personcentrerad vård i 
vilken sjuksköterskor spelar en central roll. Personcentrerad omvårdnad sker med 
utgångspunkt från patientens självbild, värderingar och livsförhållanden. De sex s:en 
kan ses som ett sätt att förhålla sig till kommunikation med patient och närstående. 
Förklaringsmodellen består av sex nyckelord, som är väsentliga i den palliativa 
omvårdnadsprocessen; Symtomkontroll, Självbestämmande, Sociala relationer,  
Självbild, Sammanhang och Strategier (Andershed, Ternestedt & Håkansson, 2013).  
Symtomkontroll handlar om att ge så god symtomlindring som möjligt. 
Självbestämmande innebär att patienten ska stödjas att bli så delaktig i vården som 
möjligt. Även när patienten är i ett palliativt skede är det viktigt med sociala relationer 
och patienten ska stödjas så att sociala relationer bevaras. Självbild  handlar om hur en 
person uppfattar sig själv och blir ofta ansatt och patienten behöver stöd för att bevara 
den. Patienten ska ges stöd så att möjligheterna att se sammanhang i livet gynnas. 
Genom att låta närstående ge stöd åt patienten skapas kontinuitet och sammanhang. 
Strategier handlar om att hjälpa patienten att acceptera en nära förestående död och 
innebär att patienten får hjälp att upprätthålla sitt egenvärde genom samtal om liv och 
död och om hur det ska bli efter döden (Ternestedt, Andershed, Eriksson & Johansson, 
2002).  

  

Omvårdnad som en mellanmänsklig process  

  

En välfungerande omvårdnad är en process som utgår från relationen mellan 
sjuksköterskor och patient. Interaktion mellan dem är en viktig resurs, som främjar 
fysiskt, psykiskt, socialt och andligt välbefinnande (Haugan, Hanssen & Moksnes, 
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2013). Sjuksköterskors förhållande till patienten är en mellanmänsklig process där 
varje möte med en patient är ett möte med en unik individ (Travelbee, 1971).  
Omvårdnadskvalitet är kopplat till förtroende. Förtroendet för sjuksköterskor 
påverkas av tillhandahållandet av en individanpassad omvårdnad. För att generera 
förtroende krävs åtgärder som främjar omvårdnadskvalitet, individualitet och 
patientens hälsotillstånd (Charalambous et al., 2016). Ett personcentrerat, holistiskt 
bemötande skapar ett djup i relationen mellan patient och vårdpersonal. Det kan vara 
en förutsättning för att patienten inte ska sluta sig inom sig själv efter ett svårt besked. 
Förmågan att kommunicera är en grundläggande egenskap hos sjuksköterskor 
(Hawthorn, 2015). Kommunikation sker i varje möte mellan sjuksköterskor och patient 
och är en förutsättning för en mellanmänsklig process. Det är en process där tankar 
och känslor delas av dem som kommunicerar och det sker genom att observera, 
reflektera och dela. Kommunikation kan störas om sjuksköterskor misslyckas att se 
patienten som medmänniska och missar individuella uttryck (Travelbee, 1971).  
  

Sjuksköterskor har möjlighet att bidra med kunskap och kan vara ett stöd och en resurs 
i samtalet med patient och närstående. Varje möte med en patient är en möjlighet att 
lära känna en ny individ (Anderson et al, 2015). Upplevelsen av smärta, lidande eller 
ångest är individuell och sjuksköterskors bemötande och betraktande av individens 
sjukdom, lidande och ångest är betydelsefullt. Människosyn påverkar hur 
sjuksköterskor tar sig an liv och död, hälsa och sjukdom (Travelbee, 1971). Interaktion 
mellan sjuksköterskor och patient har betydelse för patientens känsla av hopp och 
meningsfullhet (Haugan, 2014). Hopp är ett begrepp som används inom palliativ 
omvårdnad och har många dimensioner där innebörden kan variera mellan individer 
(Case, Andrews, Johnson, & Allard, 2005). Sjuksköterskor ska förmedla hopp och 
motverka hopplöshet. Hopp ses som en motiverande faktor och kan kopplas till önskan 
att uppnå något. Ingen föds i hopplöshet och för den som är uppfylld av hopplöshet 
handlar det inte längre om att blicka framåt, eftersom den individen inte längre tror på 
förändring (Travelbee, 1971). När livet är svårt eller ser osäkert ut blir känslan av hopp 
ett sätt att hantera tillvaron och blir patientens coping-strategi (Hagerty, Butow, och 
Ellis, 2005).  
  

  

    

Syfte  

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad.  
  

Material och metod  

Design  

En litteraturöversikt genomfördes och avsåg att skapa överblick genom att 
sammanställa vetenskapliga artiklar inom ett avgränsat kunskapsområde (Forsberg & 
Wengström, 2015). Eftersom syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenhet av 
palliativ omvårdnad var det lämpligt att använda kvalitativ design. I en kvalitativ 
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design läggs stor vikt vid att tolka och förstå upplevelser eller erfarenheter . Induktiv 
forskning användes och innebär kortfattat att det dras slutsatser genom erfarenhet. 
Information samlas in, analyseras och det dras slutsatser. Analysen sker 
förutsättningslöst utifrån textens innehåll (Henricsson & Billhult, 2012).  
  

  

Urval och datainsamling  

Artiklarna begränsades till att vara på engelska i fulltext och publicerade mellan år 
2007-2017. Sökningarna gjordes i advanced search i databasen CINAHL, som bland 
annat är inriktad på omvårdnad. Endast de artiklar som var peer reviewed togs med. 
När en artikel har genomgått peer review är det större chans att artikeln är av god 
vetenskaplig kvalitet, eftersom artikeln är expertgranskad (Friberg, 2012).    
  

Inklusionskriterier var att studierna skulle vara kvalitativa och att deltagarna i 
studierna skulle vara allmänssjuksköterskor. Studierna skulle svara mot syftet samt 
finnas utgivna på engelska och finnas tillgängliga i fulltext. Sökningarna 
sammanställdes i en sökmatris (se Bilaga 1) och tolv artiklar inkluderades i resultatet. 
Artiklarna beskrev studier genomförda i Asien, Australien, Europa och Amerika. Vid 
kvalitetsgranskning av artiklarna användes det granskningsprotokoll, som tagits fram 
av Hälsohögskolan i Jönköping på avdelning för Omvårdnad (se Bilaga 2). Samtliga 
studier uppfyllde kriterierna i granskningsprotokollet.  
  

Nurs*, hospital*, inpatient*, ward*, terminal care, palliative care, end-of-life care, 
dying, death och experience* användes som sökord. Nurs* användes eftersom det 
efterfrågades studier där deltagarna var sjuksköterskor och eftersom avsikten 
dessutom var att granska allmänsjuksköterskors upplevelser lades hospital*, ward* 
och inpatient* till. För att bredda sökningen och täcka in palliativ omvårdnad 
kombinerades terminal care, palliative care, end-of life care, dying och death med 
[OR]. De är alla begrepp som används inom palliativ omvårdnad. Experience* 
användes eftersom det är det ord som används för erfarenhet eller upplevelser på 
engelska. En boolesk operator används för att sammanfoga två ord och de booleska 
operatörer som användes i sökningarna var [AND] och [OR]. Trunkering användes på 
nurs* hospital*, inpatient*, ward* och experience*. Det är en metod som används för 
att vidga en sökning och innebär att det görs en sökning på ordets alla böjningsformer 
(Friberg, 2012).    

 

Dataanalys  

Artiklarna skrevs ner i en artikelmatris för att skapa överblick (se Bilaga 3). De 
bearbetades enligt Fribergs (2012) femstegsmodell. Först lästes artiklarna var för sig i 
sin helhet vid upprepade tillfällen. Det gjordes för att få en överblick över innehållet i 
varje artikel. Meningsbärande enheter plockades ut från varje artikels resultat först 
genom att markera med överstrykningspenna i dokumenten och sedan fördes de över 
till ett separat dokument med en översikt på resultatet från varje artikel. Resultaten 
jämfördes av båda var för sig och likheter och skillnader identifierades och det som 
framkom antecknades. Anteckningarna jämfördes och diskuterades sedan vid flera 
tillfällen för att jämföra resultaten och för att säkerställa att hela innehållet tolkats 
korrekt och att innebörden var begriplig. De meningsbärande enheterna sorterades 
och fem teman växte fram (Friberg, 2012).  
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Resultatet strukturerades under rubrikerna: Personcentrerad omvårdnad, Samspel 
med närstående, Lyhördhet, en väg till symtomkontroll, Missförstånd och oenighet 
mellan sjuksköterskor och läkare samt Känslomässiga påfrestningar. 
Sammanställningen översattes till svenska .  
  

Tabell 1. Exempel från analysprocess från meningsbärande enheter till teman  
Meningsbärande enhet  Tema  

You are very envolved with the palliative patients, 

More engagement is demanded by the palliative 

patients.  

Personcentrerad omvårdnad  

It feels uncomfortable that it has to be this way, that  

one becomes a skeleton, it can be hard but  

nevertheless...it can still throw you off balance, when 

the body changes to that extent  

Känslomässiga påfrestningar  

  

Etiska överväganden  

För att öka det vetenskapliga värdet var det väsentligt att endast inkludera artiklar, som 
var etiskt godkända eller påvisade noggranna etiska överväganden (Forsberg & 
Wenström, 2012). Genom erfarenhet av att vårda patienter i ett palliativt skede och 
genom att studera palliativ omvårdnad samt genom tidigare livserfarenhet fanns det 
en förförståelse i ämnet. Förförståelse kan påverka forskningsprocessen och det är 
viktigt den läggs åt sidan, så att inte slutresultatet påverkas (Friberg, 2012). Det har 
gjorts så långt det är möjligt under hela processen genom att hela tiden ha 
förförståelsen i åtanke och genom att försöka läsa all text så objektivt som möjligt och 
samtidigt lägga tidigare erfarenhet åt sidan.    

  

  

Resultat  

Personcentrerad omvårdnad  

Kontakt med patient handlade om lyhördhet och flexibilitet hos sjuksköterskor där 
hänsyn till patientens specifika och unika behov togs så att känslan av värdighet och 
självbestämmande ökade (Boroujeni, Mohammadi, Oskouie & Sandberg, 2009; 
Johansson & Lindahl, 2011; Namasivayam, Lee, O’Connor & Barnett 2014; Roche-Fahy 
& Dowling, 2009; Seyedfatemi, et al, 2014; Strang, Henoch, Danielson, Browall & 
Johansson, 2014; Thurston & Waterworth, 2012).  
  

Sjuksköterskor beskrev sin roll som en stödjande funktion och även om det saknades 
resurser gjorde sjuksköterskor allt de kunde för att ge stöd till patienten (Yim Wah 
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Mak, et al, 2013). De beskrev sig som patientens advokat (Roche-Fahy & Dowling, 
2009). Oerfarna sjuksköterskor upplevde att de behövde mer struktur i det patientnära 
arbetet (Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007). De beskrev att vården av den döende var 
som en resa och att tidigare erfarenhet blev vägledande vid nya patientmöten. God 
palliativ omvårdnad krävde närhet och engagemang genom hela 
omvårdnadsprocessen. Kommunikation var viktigt och närheten och delaktigheten i 
kommunikationen gjorde att döendet blev gemensam resa tillsammans med patienten 
(Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007). Sjuksköterskor behövde ha kunskap och visa mod 
för att kunna prata om svåra saker (Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; Strang et al, 
2013). De upplevde att det var viktigt att avsätta tid för att gå igenom hur planeringen 
för patientens vård skulle se ut och att det kunde ge patienten tröst och förmedla 
trygghet i en annars svår situation (Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; Roche-Fahy & 
Dowling, 2009; Seyedfatemi, et al, 2014; Strang et al, 2013; Tay, Ang & Hegney, 2012). 
Sjuksköterskor beskrev att kommunikation var en betydelsefull del av palliativa 
omvårdnad och att de tog till vara på varje tillfälle som gavs för samtal. Det gav dem en 
tillfredsställelse att komma nära patienten i samtalet och att ge stöd på det sättet. Trots 
att tiden inte alltid räckte till prioriterade de samtalet och förmågan att lyssna beskrevs 
som en viktig egenskap (Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; Seyedfatemi, et al, 2014; 
Strang et al, 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007;  Yim Wah Mak, et al, 2013).  
  

Det höga tempot på sjukhuset gjorde att det lätt blev missförstånd i kommunikationen 
och sjuksköterskor beskrev vikten av att vara tydliga i sin kontakt med patienten (Tay, 
Ang & Hegney, 2012). Stress gjorde att de hade svårt att hinna sitta ner och föra djupare 
samtal. Patienten undvek ofta att lyfta problem när de såg att sjuksköterskor verkade 
vara stressade (Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; Strang et al, 2014; Thurston & 
Waterworth, 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). De beskrev lyhördhet för 
patientens behov som en förutsättning för kommunikation och för att skapa relation 
till patienten. Sjuksköterskor belyste vikten av att visa närvaro under samtal och att 
patienten behövde känna att de fanns där vad som än hände, för att känna sig trygg 
(Boroujeni et al, 2009; Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; Johansson & Lindahl, 2011; 
Namasivayam et al, 2014; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Seyedfatemi, et al, 2014; 
Strang et al, 2013; Thurston & Waterworth, 2012). Framför allt upplevde 
sjuksköterskor att det var viktigt att patienten hade någon hos sig i dödsögonblicket 
(McCallum & McConigley, 2013).   
  

En patient i ett palliativt skede var ofta tystlåten och det försvårade kommunikation.  
Strax efter besked om en diagnos med dödlig utgång hade patienten svårt att ta in ny 
information på grund av överväldigande känslor och det var viktigt att hänsyn togs till 
dessa (Strang et al, 2013; Tay, Ang & Hegney, 2012).  
  

Sjuksköterskor beskrev att det krävdes mer och snabbare service när en patient med 
vana att ha mycket inflytande i livet, vårdades. Då krävdes mer tid för samtal med 
patienten (Tay, Ang & Hegney, 2012). Sjuksköterskor beskrev att det kunde vara en 
hjälp att få information om patienten från någon annan som kände patienten väl, även 
om den informationen var en andrahandskälla och en tolkning från någon annan. Det 
kunde trots det innebära att omvårdnaden inte blev helt på patientens villkor 
(McCallum & McConigley, 2013, Namasivayam et al, 2014). För att öka känslan av 
värdighet och självbestämmande upplevde sjuksköterskor att det var viktigt att ta 
hänsyn till patienternas individuella skillnader i all kommunikation (Namasivayam, et 
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al, 2014, Tay, Ang & Hegney, 2012, Yim Wah Mak, et al, 2013). Vikten av att ta hänsyn 
till patientens andliga uttryck och behov i döendet, som till exempel att be en bön, 
belystes (McCallum & McConigley, 2013). Sjuksköterskor upplevde att en flexibel 
kommunikation var extra viktigt när det var svårt att samarbeta patienten och i varje 
möte upplevde de att det var viktigt att vara var formbar med en förmåga att anpassa 
sig efter varje nyuppkommen situation (Boroujeni et al, 2009; Johansson & Lindahl, 
2011; Namasivayam et al, 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor 
beskrev att tyst kommunikation var viktig och innebar till exempel ett aktivt lyssnande 
eller användandet av kroppsspråk. Beröring i form av massage kunde skapa ett lugn 
och var ett sätt att få patienten att öppna sig (Johansson & Lindahl, 2011; Strang, et al, 
2013).  

  

  

Samspel med närstående  

  

Samspel med närstående beskrevs som en dynamisk process och en förutsättning för 
att kunna ge en god omvårdnad till den palliativa patienten. Det var viktigt att 
närstående var delaktig i planeringen genom hela sjukdomsförloppet (Boroujeni et al, 
2009; Garner et al, 2013; Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; McCallum & McConigley, 
2013; Namasivayam, et al, 2014; Yim Wah Mak, et al, 2013).  
  

Sjuksköterskor ägnade mycket tid tillsammans med närstående och de upplevde att det 
var viktigt att ha en sjuksköterska som var ansvarig för att hålla kontakten så att inte 
flera budskap förmedlades (Boroujeni et al, 2009; Garner et al, 2013; Hjelm, Hartwig 
& Berterö, 2007; Namasivayam, et al, 2014; Yim Wah Mak, et al, 2013). Ofta uppstod 
konflikter när närstående hade en annan uppfattning om hur mycket insatser som 
skulle utföras för patienten. Sjuksköterskor upplevde att det kunde vara ett uttryck för 
maktlöshet när en närstående krävde mer och bättre vård (Boroujeni et al, 2009; 
Garner et al, 2013; Namasivayam, et al, 2014; Yim Wah Mak, et al, 2013). För 
sjuksköterskor blev det ett etiskt dilemma när närstående inte förstod varför 
behandlingar avslutades (Boroujeni et al, 2009; Tay, Ang & Hegney, 2012; Yim Wah 
Mak, et al, 2013). För att de nästående skulle kunna hantera patientens förestående 
död bättre upplevde sjuksköterskor att det var viktigt att försöka förbereda dem på 
olika sätt. Det kunde handla om att informera inför ett läkarsamtal (Boroujeni et al, 
2009; Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; McCallum & McConigley, 2013; Namasivayam, 
et al, 2014). De beskrev att det var svårt att förmedla dåliga besked till närstående och 
att de var dåligt förberedda för det och hade svårt att hitta de rätta orden (Boroujeni et 
al, 2009; Namasivayam, et al, 2014; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor 
hjälpte den närstående att få balans i livet. De försökte ge den närstående stöd dels 
känslomässigt genom uppmuntran men också genom att bidra med praktiskt stöd, som 
att se till att den närstående fick något att äta eller någonstans att sova. (McCallum & 
McConigley, 2013; Namasivayam, et al, 2014; Strang et al, 2014). De upplevde att det 
inte var viktigast att lösa alla problem utan att vara en god lyssnare (Hjelm, Hartwig & 
Berterö, 2007; Strang et al, 2014). Det var viktigt att förmedla ett lugn till den 
närstående (Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; Johansson och Lindahl, 2011; 
Namasivayam, et al, 2014; Strang et al, 2014).    
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Lyhördhet, en väg till symtomkontroll  

  

Symtomkontroll var en viktig del av palliativ omvårdnad och sjuksköterskors sätt att 
kommunicera var betydelsefullt för att uppnå en god smärtlindring. En god 
symtomkontroll förutsatte en lyhördhet (Garner et al 2013; Seyedfatemi, et al, 2014;  
Yim, Vico & Wai, 2013).    
  

De upplevde att det var viktigt att ge en så god omvårdnad som möjligt för att minimera 
patientens lidande och målet för sjuksköterskor var att döendet skulle bli så fridfullt 
som möjligt (Yim Wah Mak, et al, 2013). De beskrev att det var viktigt att planera 
patientens symtomkontroll och att det samtidigt fanns en rädsla hos patienten för att 
vårdas hemma på grund av en risken för ofullständig symtomkontroll. Sjuksköterskor 
var noga med att informera patienten om sidoeffekter av smärtlindring (Seyedfatemi, 
et al, 2014). De upplevde att det fanns en stor okunskap om opioidhantering hos 
sjuksköterskor. Nyexaminerade sjuksköterskor beskrevs sakna tekniskt kunnande, 
som hantering av smärtpumpar (Thurston & Waterworth, 2012). Ofta behandlades 
patienten rutinmässigt med opioider och sjuksköterskor  prioriterade att ge extra 
smärtlindring så snart patienten klagade på smärta. Patienten kunde ha så svåra 
symtom att de önskade att de fick dö. Då upplevde sjuksköterskor att en god 
smärtlindring var viktig för att patienten skulle hålla sig lugn (Seyedfatemi, et al, 2014; 
Thurston & Waterworth, 2012). Sjuksköterskor beskrev att symtomkontroll inte bara 
handlade om läkemedelsadministrering. Lägesändringar kunde också minska smärta 
hos patienten. De små sakerna var betydelsefulla, som att ändra kudden eller att ge 
munvård (Roche-Fahy & Dowling 2009; Seyedfatemi, et al, 2014; Thurston & 
Waterworth, 2012).  
  

En god kommunikation var viktig för att hantera patientens smärta och sjuksköterskor 
upplevde att det fanns ett behov hos patienten att få uttrycka sina inre känslor och 
behov. Genom en förståelse för patientens ilska och frustration kunde patientens 
smärta minskas (Garner et al, 2013; Seyedfatemi, et al, 2014;  Yim, Vico & Wai, 2013). 
Sjuksköterskor beskrev att de genom att samtala och visa närvaro kunde lindra 
patientens smärta (Garner et al, 2013; Seyedfatemi, et al, 2014; Tay, Ang & Hegney, 
2012; Yim, Vico & Wai, 2013). Dåliga språkkunskaper eller avsaknad av ett talspråk 
gjorde det blev svårare att uttrycka psykosociala behov och gjorde det svårt att lindra 
patientens psykosociala lidande (Tay, Ang & Hegney, 2012).   
Om patienten fick mycket stöd var följsamheten till planerade behandlingar större och 
sjuksköterskor upplevde att det bidrog till en bättre smärtlindring (Garner et al, 2013; 
Seyedfatemi, et al, 2014; Tay, Ang & Hegney, 2012; Yim, Vico & Wai, 2013).  
  

  

Missförstånd och oenighet mellan sjuksköterskor och läkare  

  

I samspel mellan läkare och sjuksköterskor skedde ofta missförstånd och det var 
viktigt att föra en öppen kommunikation för att minska sjuksköterskors 
upplevelse av stress (Garner et al, 2013; Johansson & Lindahl, 2011; McCallum & 

McConigley, 2013).    
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Sjuksköterskor var ofta oeniga med läkaren om när det var dags att avsluta en 
behandling. De upplevde att det ibland fanns behov att tvinga läkaren att ha samtal 
med patient och/eller med närstående (Wallerstedt & Andershed, 2007). De upplevde 
att läkaren inte alltid förstod när en patient skulle dö snart utan istället ville fortsätta 
att ge behandling alltför länge. Sjuksköterskor beskrev att de oftare ville avsluta 
behandlingar tidigare än läkaren, eftersom de kände patienten bättre och tidigare såg 
patientens försämrade tillstånd (McCallum & McConigley, 2013; Thurston & 
Waterworth, 2012). Läkare beskrevs som nedlåtande om de ville ta beslut om att låta 
en patient dö och sjuksköterskor kunde beskrivas med ord som dödsängel. Ibland 
hände det motsatta att sjuksköterskor istället upplevde att läkaren avslutade en 
behandling för tidigt. De beskrev en frustration när deras syn på hur patientens vård 
skulle inriktas skilde sig från läkarens (McCallum & McConigley, 2013). Ju längre 
erfarenhet sjuksköterskor hade desto högre värderades deras synpunkter av läkaren 
(McCallum & McConigley, 2013). Ofta upplevde sjuksköterskor att läkaren inte gav 
dem hela bilden om patientens tillstånd (Garner et al, 2013). En öppen kommunikation 
beskrevs som betydelsefull i samspelet för att minska upplevelsen av stress (Garner et 
al, 2013; Johansson & Lindahl, 2011; McCallum & McConigley, 2013). Sjuksköterskor 
upplevde ibland att det var skönt att slippa fatta läkarens slutgiltiga beslut om att 
avsluta behandlingar (McCallum & McConigley, 2013).  
  

  

Känslomässiga påfrestningar  

  

Mötet med döden var känslomässigt svårt för sjuksköterskor att hantera och det kunde 
påverka sättet att kommunicera med patienten. Om de kom för nära en patient kunde 
det vara ett hinder för god omvårdnad (Tay, Ang & Hegney, 2012; Thurston & 
Waterworth, 2012; Strang, et al, 2014).  
  

Sjuksköterskors egna tankar eller rädsla för döden påverkade kommunikation med 
patienten och de undvek att bli för känslomässigt involverade i patientens död. Det var 
känslomässigt laddat att prata om död och det var svårt att hitta rätt ord. De uttryckte 
en rädsla att bemöta frågor om död eftersom det kändes obekvämt (Tay, Ang & Hegney, 
2012; Thurston & Waterworth, 2012; Strang, et al, 2014). Sjuksköterskor beskrev att 
det var svårt att vårda döende patienter på en vanlig vårdavdelning. De beskrev att det 
kändes respektlöst att stå och skratta och skämta i ett rum nära en döende patient. 
Sjuksköterskor höll tillbaka och försökte vara allvarliga hos alla patienter (McCallum 
& McConigley, 2013).   
  

Sjuksköterskor lyfte fram hur omvårdnaden kunde bli påverkad av hur länge de hade 
känt patient och närstående (Hjelm, Hartwig & Berterö, 2007; McCallum & 
McConigley, 2013; Wallerstedt & Andershed, 2007). Upplevelsen av akuta åtgärder 
eller av att avsluta en behandling beskrevs som mer personlig när sjuksköterskor kände 
patient och närstående väl. När sjuksköterskor delade en gemensam livserfarenhet 
med patienten var det känslomässigt svårare (McCallum & McConigley, 2013; 
Wallerstedt & Andershed, 2007). De upplevde att det kunde vara svårt att hämta sig 
när en patient hade dött. Ibland hände det att de ältade svåra händelser under lång tid 
(Roche-Fahy & Dowling, 2009, Wallerstedt & Andershed, 2007, Strang, et al, 2014). 
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När sjuksköterskor fick en nära relation till en patient kunde det leda till konflikter 
med andra kollegor. Det kunde gå så långt att de såg till att bara de kollegor som ansågs 
vara lämpliga fick ta hand om patienten och att andra kollegor till slut undvek att göra 
det. Sjuksköterskor beskrev att de kunde ha svårt att acceptera att patienten hade dött 
och ville dubbelkolla gamla provresultat för att se om det var rimligt (Thurston & 
Waterworth, 2012). De upplevde att det var påfrestande att ta hand om döende 
patienter och att det tog det mycket tid och var svårt att hinna med. De beskrev att de 
var trötta när de kom hem och att de behövde extra återhämtning (Hjelm, Hartwig & 
Berterö, 2007; Wallerstedt & Andershed, 2007, Strang, et al, 2014).  
  

Sjuksköterskor upplevde att det kändes fel att använda livsuppehållande utrustning 
under den sena fasen. Det orsakade onödigt lidande och gav falska förhoppningar 
(Thurston & Waterworth, 2012, Yim Wah Mak, et al, 2013). När behandling inte sattes 
ut trots att patienten var i den sena fasen upplevde de att det var svårt att hantera det 
känslomässigt (McCallum & McConigley, 2013). Ibland hände det istället det motsatta 
att sjuksköterskor hade svårt att acceptera att en patient skulle ha palliativ omvårdnad 
på grund av att patienten inte verkade vara tillräckligt sjuk (Thurston & Waterworth, 
2012). Dödsfall påverkade deras syn på livet och gav en  vilja  att ta till vara på varje 
ögonblick med en tacksamhet för de små sakerna i livet (Yim Wah Mak, et al, 2013).  
   

   

Diskussion  

Metoddiskussion    

  

Kvalitativ forskning används när upplevelser eller erfarenheter ska undersökas. Det 
gjorde det därför lämpligt att använda sig av litteraturöversikt med kvalitativ design 
eftersom sjuksköterskors erfarenhet av palliativ omvårdnad skulle studeras. 
(Henricsson & Billhult, 2012). Kvalitativa data representerar ofta stora mängder 
information, och analys innebär abstraktion och till viss grad generalisering. Det är 
viktigt med en grundlig, väl förberedd och väl dokumenterad analys för att uppnå 
vetenskaplig tillförlitlighet (Malterud, 2001). Fribergs (2012) femstegsmodell var ett 
bra sätt att analysera texten på, eftersom den var tydlig och en god hjälp för att skapa 
överblick. Den gav en bra struktur under forskningsprocessen.    
Artiklar hämtades från databasen CINAHL som är lämplig eftersom ett av de stora 
forskningsområdena där är omvårdnad (Karlsson 2012) De första sökningarna utgick 
från ordet experience*. Det är ett ord som på engelska beskriver både erfarenhet och 
upplevelser. Att enbart söka på ordet experience* gav alltför många träffar och den 
sökningen var inte möjlig att hantera. Kombination mellan experience* AND palliative 
care OR end-of-life care OR death OR dying OR terminal care gav också ett för stort 
underlag. Det visade sig vara svårt att hitta lämpliga träffar, även om det blev många 
och det stora antalet träffar gjorde det svårt att överblicka materialet under 
urvalsprocessen. Många artiklar som hittades tog även upp andras upplevelser och 
valdes därför bort då det var svårt att bedöma vems upplevelser det egentligen 
handlade om. När det inte gick att utläsa om sjuksköterskorna var 
allmänsjuksköterskor valdes de också bort. Samtliga artiklar som ingick i resultatet var 
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intervjustudier. En svaghet i studien var att endast artiklar från en databas användes. 
Det gav resultatet sämre trovärdighet. Genom att söka i flera databaser är chansen att 
hitta fler relevanta artiklar större (Henricsson, 2012). Sökningar gjordes även i Medline 
med liknande sökord men det gav i stort sett samma sökresultat och sökningarna där 
hade troligtvis inte påverkat slutresultatet.  
  

Samtliga artiklar bedömdes enligt Hälsohögskolans granskningsprotokoll där deras 
vetenskaplighet värderades. De uppfyllde alla granskningsprotokollets kriterier vilket 
ger en ökad tillförlitlighet. Bedömningen av en artikels kvalitet påverkas av 
granskarens erfarenhet av denna uppgift och kan därför variera. Det är viktigt att 
reflektera över den egna förmågan vid en kvalitetsgranskning (Willman, Stoltz & 
Bahtsevani, 2011). Då erfarenheten var begränsad i kvalitetsgranskning så är det 
möjligt att bedömningen av artiklarnas kvalitet hade sett annorlunda ut om andra 
personer hade granskat dem.    
  

Tillförlitlighet innefattar frågan om överförbarhet, som avser "i vilken utsträckning ett 
resultat kan överföras till andra inställningar eller grupper (Granheim & Lundman, 
2004). Det var en styrka att artiklar från många olika länder och flera världsdelar. Det 
var också en viss variation vad beträffar de sammanhang studierna genomfördes i. 
Bredden i materialet ger en överförbarhet och möjlighet att applicera resultatet på flera 
verksamheter och länder. De skilda sammanhang som studierna genomfördes i gör 
också att överförbarheten kan diskuteras eftersom till exempel synen på död och 
döende antagligen kan se olika ut i olika kulturer.    
  

Forskarens uppgift är att organisera, jämföra och validera alternativa tolkningar och 
kan vara svårt (Malterud, 2001). Det var svårt att kategorisera de meningsbärande 
enheterna. Ibland låg de i gränslandet mellan två teman eller tycktes passa i flera. För 
att det skulle bli så rätt som möjligt diskuterades det mellan oss vid flera tillfällen och 
varje meningsbärande enhet bedömdes tillsammans. Det var en fördel att diskutera 
resultatet mellan varandra och med handledare och andra studiekamrater under 
arbetets gång och det gjorde det lättare att analysera. Genom att diskutera resultatet 
med flera ökar dess pålitlighet och trovärdighet (Wallengren & Henricsson, 2012).  
  

  

  
  

Resultatdiskussion  

  

Kommunikation var ett genomgående tema för sjuksköterskors erfarenhet av palliativ 
omvårdnad. Resultatet strukturerades under fem teman: Personcentrerad omvårdnad, 
Samspel med närstående, Lyhördhet, en väg till symtomkontroll, Missförstånd och 
oenighet mellan sjuksköterskor och läkare samt Känslomässiga påfrestningar. Kontakt 
med patient handlade om lyhördhet och flexibilitet hos sjuksköterskor där hänsyn till 
patientens specifika och unika behov togs så att känslan av värdighet och 
självbestämmande ökade. Samspel med närstående beskrevs som en dynamisk process 
och en förutsättning för att kunna ge en god omvårdnad till den palliativa patienten. 
Det var viktigt att närstående var delaktig i planeringen genom hela 
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sjukdomsförloppet. Symtomkontroll var en viktig del av palliativ omvårdnad och 
sjuksköterskors sätt att kommunicera var betydelsefullt för att uppnå en god 

smärtlindring. En god symtomkontroll förutsatte en lyhördhet. I samspel mellan 
läkare och sjuksköterskor skedde ofta missförstånd och det var viktigt att föra 
en öppen kommunikation för att minska sjuksköterskors upplevelse av stress. 
Mötet med döden var känslomässigt svårt för sjuksköterskor att hantera och det kunde 
påverka sättet att kommunicera med patienten. Om de kom för nära en patient kunde 
det vara ett hinder för god omvårdnad.  
  

I resultatet framgick att kontakten med patient och närstående var betydelsefull och 
flera studier visar att sjuksköterskor har en nyckelroll i det samspelet. Mycket i 
resultatet skulle kunna beskrivas utifrån de tankar Travelbee (1964) har om 
sjuksköterskor, där sjuksköterskor beskrivs som ett terapeutiskt redskap. Studier visar 
att sjuksköterskor upplever att de står närmare patienten och de beskriver att de har 
en djupare gemenskap än annan vårdpersonal. Genom sin närhet till patienten kan de 
se patientens individuella behov och de beskriver precis som resultatet att de har en 
roll att föra patientens talan (Kennedy, Brooks Young, Nicol, Campbell & Brunton, 
2015; Murakawa & Nihei, 2009; Pavlish & Ceronsky, 2009; Valiee, Negarandeh, & 
Nayeri, 2012). Travelbee (1964) ser, som tidigare har beskrivits, sjuksköterskors närhet 
till patienten som ett terapeutiskt redskap. I närheten till patienten betonas 
sjuksköterskors lyhördhet och den mellanmänskliga relationen blir ett sätt att 
kommunicera där patientens individuella behov lyfts (Travelbee,1964).   
  

Resultatet visade att sjuksköterskors närhet och delaktighet gjorde döendet till en 
gemensam resa tillsammans med patienten och vikten av att våga sitta ner och prata 
om svåra saker beskrevs. Samtalet och visad närhet kunde lindra patientens smärta. 
Sympati beskrivs av Travelbee (1964) som en vilja att minska patientens lidande och 
är något utöver empati där sjuksköterskor som är inblandade ändå inte oförmöget 
engagerade (Travelbee, 1964). Studier visar att sjuksköterskor ofta har till uppgift att 
hjälpa patienten att förbereda sig mentalt inför döden och att de tidigast upptäckter 
när en patient är döende, eftersom de står närmast patienten (Leung et al, 2012). 
Sjuksköterskor har också visat sig ha en viktig roll i att förmedla information och 
kunskap, samt att göra situationen känslomässigt hanterbar för den palliativa 
patienten (Kennedy et al, 2015). Erfarenhet visar sig vara betydelsefull när det gäller 
att förmedla information till patient och närstående (Pavlish & Ceronsky, 2009).   
  

Precis som resultatet pekade på att kommunikation är en förutsättning för att kunna 
förmedla en god palliativ omvårdnad och på så sätt öka den palliativa patientens 
psykiska välbefinnande kommer annan forskning till samma slutsats. Studier visar att 
det är den öppna och ärliga kommunikation mellan sjuksköterskor och patient som 
beskrivs kunna minska oro och bidra till en ökad självständighet för patienten 
(Henoch, Danielson, Strang, Browall & Melin-Johansson, 2013; Keall, Clayton & 
Butow, 2014; Moir, Robersts, Martz, Perry & Tivis, 2015; Valiee, Negarandeh & Nayeri,  
2012; Zheng, Guo, Dong, & Owens, 2015). Studier visar att avsaknad från öppenhet i 
kommunikationen kan bidra till att patienten drar sig tillbaka (Rafii, Nikbakht & 
Abdulla , 2015). Det är troligtvis en svårighet att helt öppet samtala om svåra frågor. 
Personlig erfarenhet säger att känsliga ämnen ofta undviks.    
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I resultatet framkom att sjuksköterskor upplevde att det kändes svårt att tala om döden 
och att svårigheten var gemensam även mellan länder som annars skulle kunna 
uppfattas som kulturellt olika. Andra studier visar också att det är jämförbart mellan 
olika länder och kulturer, men att tala om döden och döendet och i till exempel den 
kinesiska kulturen är det till och med tabubelagt. Svårigheten att tala om döden och 
döendet gör det svårt för sjuksköterskor att kommunicera med den palliativa patienten 
och med dennes närstående (Zheng et al., 2015). Forskning visar att det också är svårt 
att tala om död i den västerländska kulturen (Socialstyrelsen, 2004). Kelowes (2015) 
belyser i en studie genomförd i USA att läkare och sjuksköterskor har svårt att beröra 
frågor om död i samband med brytpunktsamtal och istället fokuserar på de lindrande 
åtgärder som patienten behöver. Det finns ofta en rädsla att ta bort patientens hopp. 
Forskning visar att patienten efterfrågar ofta en större öppenhet från personalen när 
sådan information ges och att bristande öppenhet kan få patienten att sluta sig 
(Kelowes, 2015). Även om de har svårt att tala om död tycker sjuksköterskor att det är 
viktigt att bemöta patienten med vänlighet och respekt och att förmedla hopp (Zheng, 
et al., 2015). Resultatet tog upp vikten av att tillgodose patientens och den närståendes 
kulturella och religiösa behov och det belyser också annan forskning (Leung, Esplen, 
Peter, Howell, Rodin & Fitch, 2012; Zheng et al., 2015). Viss forskning visar att 
sjuksköterskor oftast är bättre på att tillgodose patientens fysiska behov (Zheng et al., 
2015). Erfarenhet säger att det kan bli en kluvenhet mellan viljan att vara professionell 
och det nära engagemang som förväntas från sjuksköterskor i omsorgen av den 
palliativa patienten. Rädslan för att förstöra dennes hopp kan också vara ett hinder för 
ett professionellt bemötande. Det är en svår balansgång mellan engagemang och 
professionalism. Oftast är det lättare att hantera konkreta problem och det är lätt att 
känna en osäkerhet för andliga behov.  
  

I resultatet beskrev sjuksköterskor vikten av att hålla patient och närstående 
välinformerade. Andra studier visar att sjuksköterskor upplever att de har en central 
roll i att förmedla den information patient och närstående behöver, men de betonar 
vikten av att inte ge falska förhoppningar när information förmedlas. (Leung et al, 
2012). Hopp beskrivs av Travelbee (1964) som viljan att uppnå ett mål kombinerat med 
en viss grad av förväntan att få något som är önskat. Att förmedla hopp i en hopplös 
situation kräver närhet och engagemang av sjuksköterskor i omvårdnad (Travelbee, 
1964). Studier visar att med en samordnande sjuksköterska kan det ske en avsevärd 
förbättring av sjuksköterskors kommunikation och samspel med patienten (Cotterell, 
Lynch, & Peters, 2007). Genom att tydliggöra de brister som finns i kommunikationen 
samt till exempel utveckla utbytet mellan mer erfarna sjuksköterskor och de med 
mindre erfarenhet skulle omvårdnaden kunna förbättras. I Sverige råder det stor brist 
på sjuksköterskor vilket antagligen försvårar utbyte av erfarenhet på det sättet 
eftersom nästan alla sjuksköterskor på en avdelning kan vara nya inom yrket och då 
saknar någon med mer erfarenhet. Egen erfarenhet säger att information ofta leder till 
små och stora missförstånd och att tidigare given information ofta i ett senare skede 
behöver förtydligas. Med det i beaktande ger det en ökad medvetenhet om att så är 
fallet och kanske kan det bidra till en tryggare patient och närstående.  
  

Resultatet visade att samspelet med närstående är en viktig resurs för att förmedla en 
god omvårdnad. Studier visar också att sjuksköterskor betonar vikten av att skapa 
möjligheter för patienten och den närstående att umgås (Pavlish & Ceronsky, 2009). 
Av egen erfarenhet kan närstående ofta vara en fantastisk tillgång när en patient är 
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döende. Ibland kan det däremot också vara en stor tidstjuv eftersom den närstående 
kan behöva mycket stöd och omtanke för att det kan vara svårt att se sin anhöriga tyna 
bort. Det kan vara svårt att hinna ge stöd om det är mycket att göra med andra patienter 
också. Många vill gärna ha någon vårdpersonal närvarande på grund av att det tycker 
att det känns otäckt. De närstående som har möjlighet att vara närvarande och 
delaktiga i sin anhörigas döende uttrycker oftast en stor tacksamhet över att de kunde 
vara med.  
  

Resultatet visade att samspelet mellan sjuksköterskor och läkare kunde vara 
komplicerat och att den öppna kommunikationen var viktig för samspelet i teamet och 
motverkade stress. Andra studier betonar vikten av en öppen kommunikationen i 
teamet (Pavlish & Ceronsky, 2009). Det framkommer i också i andra studier att 
samordnande sjuksköterskor kan bidra till ett närmare samarbete med läkaren och  att 
de får lättare att framföra synpunkter till denne. När samordnare saknas blir också 
samspelet mellan sjuksköterskor och läkare lidande (Cotterell, Lynch & Peters, 2007). 
Precis som i resultatet visar andra studier att sjuksköterskor ofta har en roll där de för 
samman läkarens, patientens och den närståendes syn till ett gemensamt mål (Pavlish 
& Ceronsky, 2009). Studier visar att en samstämmighet mellan läkare och 
sjuksköterska är viktig för att ge en god palliativ vård och en ömsesidig respekt för 
varandras kunnande minskar risken för konflikter dem emellan. (Kennedy et al, 2015; 
Murakawa & Nihei, 2009). Erfarenheten säger att sjuksköterskor har en viktig 
samordnande funktion både mellan andra sjuksköterskor och mellan andra 
yrkesprofessioner men också mellan olika vårdinrättningar och mellan patienten och 
dennes närstående. Ibland har sjuksköterskor också en betydande funktion i att 
samordna mellan flera närstående som har svårt att samsas. Denna roll som 
samordnare åt flera olika håll är ofta tidskrävande och splittrande och skapar en stress 
i arbetet och tar tid från omvårdnad.  
  

Resultatet visade att sjuksköterskor ofta blev för emotionellt engagerade och att det 
kunde ha en negativ inverkan på patientens omvårdnad. Egen erfarenhet kan också 
bekräfta att känslomässigt engagemang kan ha en negativ påverkan samt att det är 
viktigt att få prata om svåra händelser eftersom de annars kan bli tärande. Problemet 
att hantera svåra känslor beskrevs i resultatet, men även andra tar upp den negativa 
påverkan sjuksköterskor upplever och hur känslomässigt svårt det är att vårda döende 
patienter och att möta dennes närstående. Om den närstående förnekar att patienten 
är döende blir det svårt att kommunicera och många sjuksköterskor tycker att det gör 
situationen svårare. Sådana situationer beskrivs som känslomässigt tärande (Valiee, 
Negarandeh & Nayeri, 2012; Zheng, Guo, Dong, & Owens, 2015). Erfarenheten säger 
att sådana situationer skapar mycket stress och konflikter både med patient och med 
närstående vilket gör det svårare att göra ett bra arbete. Ofta patienten i kläm eftersom 
denne oftast är för trött för att själv ha synpunkter. När patienten väl har dött ger 
däremot de flesta närstående uttryck för att de är nöjda med vårdens insatser. Studier 
visar att det är viktigt att hitta en balans i sitt engagemang (Leung, et al, 2012) och att 
sjuksköterskor upplever att det är känslomässigt svårare att ge omvårdnad till unga 
patienter med palliativ sjukdom än till äldre (Rafii, Nikbakht, & Abdulla Karim, 2015). 
Flera studier visar också att nyutbildade sjuksköterskor känner sig mer obekväma  att 
diskutera död eller döendet. De upplever att de saknar tillräcklig kunskap att hantera 
känslomässigt svåra frågor och de överlåter sådana samtal till läkare. Det behövs mer 
kunskap om hur palliativ omvårdnad påverkar sjuksköterskor känslomässigt och hur 
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sådana känslor bättre kan hanteras (Lane & Philip, 2015). Det framkommer att även 
att sjuksköterskor med specialistutbildning kände sig tryggare att diskutera vård livets 
slutskede (Kalowes, 2015). Enligt egen erfarenhet bidrar yrkeserfarenhet till ökad 
trygghet i att hantera känslomässigt svåra frågor. I egenskap av studenthandledare 
finns en erfarenhet av att studenter ofta tycker att det är svårare att bemöta död och 
döende. Nyexaminerade sjuksköterskor visar också en större osäkerhet och frågar 
gärna mer erfarna om råd eller praktisk hjälp. När det råder tidsbrist är det svårare att 
hantera svåra frågor. Att som mer erfaren få bidra med råd och kunskap ger en 
stimulans i arbetet. Studier pekar också på att nyutbildade sjuksköterskor upplever att 
de har dålig kunskap om hur de ska hantera patienter i terminalt skede, men att de 
ändå framhåller vikten av att ge känslomässigt stöd med närvaro och engagemang till 
patient och närstående. Det saknas till viss del undervisning om terminalvård inom 
allmän sjuksköterskeutbildning. Vikten av att öka och utveckla metoder för att öka 
sjuksköterskors kunskap om palliativ omvårdnad beskrivs inom forskning och. 
tidsbrist är ett stort hinder för att ge bra stöd till patienten. Brist på tid och kunskap 
gör att sjuksköterskor känner sig otillräckliga och har dåligt samvete (Aranzamendi, 
Addington-Hall, Saracibar & Richardson, 2012). Det är viktigt att få mer kunskap om 
hur tidsbrist och för höga krav påverkar och hur det i sin tur kan förbättras. Med tanke 
på den brist på sjuksköterskor som råder i Sverige riskerar detta leda till både en 
försämrad arbetsmiljö men också till att patienten blir lidande. Studier visar att 
utbildning är en väg för att lära sig att kommunicera och att erfarenhet är en viktig 
förutsättning för att utveckla sjuksköterskors förmåga att ge patienten känslomässigt 
stöd (Henoch et al, 2013; Keall, Clayton & Butow, 2014; Moir et al, 2015; Valiee, 
Negarandeh & Nayeri, 2012; Zheng, Guo, Dong, & Owens, 2015).  
  

  

Slutsatser  

Kommunikation är centralt inom palliativ omvårdnad och sjuksköterskan har en 
nyckelroll i samspelet med patient och närstående. Samarbetet med läkaren är viktigt 
för att kunna ge en god palliativ omvårdnad och symtomkontroll fyller en viktig 
funktion. Känslomässiga påfresstningar inom palliativ vård påverkar sjuksköterskors 
arbete.   
  

  

Kliniska implikationer  

Det är viktigt att lyfta de känslomässiga svårigheter som sjuksköterskor ställs inför 
inom palliativ omvårdnad. Den känslomässiga ansträngning det innebär kan leda till 
utbrändhet och långtidssjukskrivningar. Det är viktigt att arbetsgivare hittar vägar för 
att skapa en hanterbar arbetsmiljö för sjuksköterskor. Genom att få löpande utbildning 
och terapi för att hantera svåra samtal och möten skulle göra sjuksköterskor bli bättre 
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rustade att hantera dessa. Eftersom flera studier pekar på att nyutbildade 
sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter upplever att de saknar den kunskap som 
behövs för att ge en god palliativ omvårdnad behöver dels sjuksköterskeutbildning men 
också deras introduktion på arbetsplatsen ses över. De konflikter mellan 
sjuksköterskor och läkare som tas upp i aktuell forskning framstår som en stor 
problematik och det är viktig att utarbeta strategier för att hantera dessa. Den stress de 
medför för båda parter är viktigt att komma till rätta med för att skapa en positiv 
arbetsmiljö vilket i sin tur kan medföra att personalen orkar göra ett bättre arbete, 
vilket i sin tur gynnar den palliativa patienten och dennes närstående.  
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