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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Omvårdnad är sjuksköterskans spetskompetens och innebär ett stort 
ansvar vid vård av patient i livets slutskede. Här ställs sjuksköterskan inför särskilda 
prövningar då patientens önskan och professionens etiska förhållningssätt inte alltid 
överensstämmer. De flesta inom professionen kommer högst troligtvis vårda en 
patient i livets slutskede.  
Syfte: Att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter i livets 
slutskede.   
Metod: Kvalitativ litteraturöversikt med induktiv ansats, baserad på tio artiklar. 
Artiklarna framtogs från databaserna CINHAL with full text och PSYKinfo, 
publicerade mellan 2008 – 2018.  Artiklarna analyserades och sammanställdes enligt 
Fribergs femstegsmodell.  
Resultat: Teman som framkom var sjuksköterskans olika emotionella upplevelser 
samt upplevelser som påverkar omvårdnaden av patient i livets slutskede. 
Sjuksköterskan upplevde vård av patient i livets slutskede på många olika sätt. 
Exempel på dessa var ett behov utav copingstrategier, reflektion över sin egna 
dödlighet och emotionell påverkan. Olika faktorer som stress och 
kommunikationssvårigheter påverkade sjuksköterskans upplevelse.  
Slutsats: Vårdsituationen har visat sig vara känslomässigt utmanande och väcka 
existentiella funderingar hos sjuksköterskan. Trots en utmanande situation på många 
sätt ansågs utövandet av vården vara ett privilegie och något meningsfullt hos 
sjuksköterskan. 
 

Nyckelord: Sjuksköterska, upplevelse, palliativvård, vård i livets slutskede  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Title: To work close to death – a qualitative literature review 

 

Summary 

 

Background: Nursing is the nurse’s most important field of competence and implies 
a major responsibility in the care for the patient in the final stages of life. The nurse is 
faced with special trials as the patient’s desire and the ethical attitude of the profession 
do not always correspond. Most of the nurses who work in health care most likely, 
regardless of their workplace, will care for a patient who is in the final stages of his life.  
Aim: To describe the nurse’s experience of caring for palliative patients in end of life 
care. 
Method: Qualitative literature review with an inductive approach, based on ten 
articles. The articles were gathered from the databases CINAHL with full text and 
PSYKinfo, all articles used were published between the years 2008 - 2018. The articles 
were analyzed and compiled using Fribergs five step model. 
Results: The themes that appeared was the nurse’s emotional experience and 
experiences that affect nursing in end of life care. The nurse experienced patient care 
at the end of life in many different ways. Examples of these were a need for coping 
strategies, reflection on their own mortality and emotional impact. Different factors 
such as stress and communication difficulties affected the nurse’s experience. 
Conclusion: The care situation has proved to be emotionally challenging and 
arousing existential findings in the nurse. Despite a challenging situation in many 
ways, this type of care was considered a privilege and something meaningful for the 
nurse. 
 

Keywords: Nurse, experience, palliative care, end of life care 
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Inledning 
I Sverige avlider mellan 90 000 till 100 000 personer varje år, cirka 80% uppskattas 
ha varit i behov av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2016). Den palliativa vården kan ses 
som en process. Processen beskriver patientens väg genom vården. Ett förhållningssätt 
är att se den palliativa vården i två faser, en tidig respektive sen och avslutande fas. 
Den sena fasen innefattar patienter i livets slutskede (Socialstyrelsen, 2013).  Den 
palliativa vården utgår från fyra hörnstenar; symtomlindring, närståendestöd, 
teamarbete och kommunikation (Meghani, 2004). Sjuksköterskan bär ansvaret för 
omvårdnaden. I sjuksköterskans profession ingår att främja hälsa, förebygga sjukdom, 
återställa hälsa och lindra lidande. Att förbereda och planera för patientens bortgång 
är även en del av sjuksköterskans ansvar. Som vägledning i omvårdnadsarbetet finns 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor med fyra etiska kod-områden. Dessa områden 
behandlar allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetaren (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Inom all sjukvård möter sjuksköterskor patienter i livets 
slutskede, mötet är en av de svåraste uppgifterna en sjuksköterska ställs inför (Kalfoss, 
2001). Omvårdnad av patient i livets slutskede kan upplevas som energikrävande och 
utmanande vilket påverkar sjuksköterskan fysiskt och psykiskt. Hur sjuksköterskan 
reagerar beror på individuella förutsättningar och tidigare erfarenheter (Johansson & 
Lindahl, 2012). 
 

Bakgrund  
 

Definition av upplevelse 
Svenska Akademiens ordbok beskriver ordet “upplevelse” som en händelse, som 
intryck, erfarenhet, eller en känsla som man får när man är med om något (Svenska 
Akademiens ordbok, 2017). 
 

Palliativ vård  
Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver palliativ vård som ett förhållningssätt 
som ska förbättra livskvaliteten för patienter och närstående. Detta genom 
förebyggande samt lindring av lidande och tidig identifiering och bedömning av smärta 
och andra symtom (World health organization, 2018). Palliativ vård kan innebära vård 
i livets slutskede likväl som patienten kan leva i flera år under palliativ vård (Henoch, 
2002). Vården delas upp i två faser, den tidiga respektive sena fasen. Den tidiga fasen 
uppkommer i början av det palliativa skedet och pågår oftast under en längre tid. I 
denna litteraturöversikt kommer den sena fasen att behandlas som innebär vård i 
livets slutskede. Denna fas är ofta kortvarig, varar några dagar till några få månader. 
Huvudmålet i denna fas är skapa bästa möjliga livskvalitet under den tiden som 
patienten har kvar i livet (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Begreppet palliativ vård är brett använt för att beskriva den vård som ges en döende 
person. Palliera betyder lindra, men även att dölja, skyla över och bemantla. Att prata 
om palliation kan leda fokus från att människan ska dö (Henoch, 2002). Vid allvarlig 
sjukdom kan vårdens inriktning vara kurativ eller palliativ. Palliativ vård kan tillämpas 
då sjukdomen inte svarar på kurativ behandling. Kurativ inriktning innebär att det 
finns en möjlighet till att bota patienten. Innebörden av palliativ inriktning är att 
möjligheter till att bota patienten saknas (Strang & Beck-Friis, 2012). Det krävs en tidig 
identifiering, utvärdering och behandling av smärta och andra problem av psykisk, 
psykosocial och själslig natur. Denna vård syftar till att kontrollera symtom i kropp, 
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sinne och ande som påverkar en människa nära livets slut. I palliativ vård är det inte 
själva sjukdomen som ska botas eller kontrolleras, istället är det patienten, sedd som 
en aktiv, livserfaren människa med rätt till information och full autonomi i beslut 
rörande hennes behandling som ska uppmärksammas (Cotrim dos Santos et al, 2017). 
Målet med den palliativa omvårdnaden är att skapa högsta möjliga livskvalitet för 
patienten och eventuella närstående. En viktig del av sjuksköterskans yrkesroll i den 
palliativa vården är att stötta samt inge trygghet till de närstående. Det palliativa 
förhållningssättet bekräftar livet samt betraktar döden som en naturlig process. 
Vårdarbetet omfattar den fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensionen som 
tillgodoses med stöd av de fyra hörnstenarna (Strang & Beck-Friis, 2012). I 
sjuksköterskans yrkesroll kan en utmaning uppstå i mötet med döden. En del av 
sjuksköterskans förhållningssätt i den palliativa vården är att vara en medmänniska 
och ge stöd samt tröst (Hallet, Hopkinson & Luker, 2003).  
 

De fyra hörnstenarna 
Den palliativa vården utgår från fyra hörnstenar. Dessa är symtomlindring, 
närståendestöd, teamarbete samt kommunikation och relation. Symtomlindring 
innebär lindring av fysisk, psykisk och social smärta. Symtomkontroll och 
smärtskattning är en del av symtomlindringen (Strang & Beck-Friis, 2012). 
Närståendestöd erbjuder de närstående att delta i vården samt att få stöd under 
sjukdomsförloppet och efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013). Vid psykisk påfrestning 
finns det risk för negativ påverkan hos närstående, både fysiskt och psykiskt. För att 
tillgodose den vårdsökande personen och närståendes behov används ett 
interprofessionellt förhållningssätt. Interprofessionellt arbete innebär samarbete 
mellan professioner som skapar mer resurser (Strang & Beck-Friis, 2012). Teamet  kan 
ge stöd till varandra, dels genom sin kompetens och även genom att finnas som 
emotionellt stöd (Payne, Seymor & Ingelton, 2008). För att vårdarbetet ska fungera är 
den fjärde hörnstenen kommunikation och relation viktigt. En bristande 
kommunikation kan leda till missförstånd, minskad delaktighet och förlorad kontroll 
(Strang & Beck-Friis, 2012). Kommunikation och relation innefattar vårdpersonal, 
patient och eventuella närstående (Socialstyrelsen, 2013). Patienten har rätt att vara 
informerad om sitt hälsotillstånd. En fungerande kommunikation mellan patient och 
sjuksköterska bidrar till att sjuksköterskan vet hur patienten vill ha sin 
vård (Lundquist, Rasmussen & Axelsson, 2011). Genom att ha de fyra hörnstenarna i 
åtanke i omvårdnadsplaneringen skapas en god utgångspunkt i den palliativa 
vårdprocessen (Socialstyrelsen, 2013). 
 

Sjuksköterskans roll 
De flesta sjuksköterskor, oavsett arbetsplats kommer högst troligen att möta 
människor som befinner sig i livets slutskede (Henoch et al, 2014). Sjuksköterskan har 
i den palliativa vården en stödjande, relationsskapande, koordinerande samt 
kommunikativ roll (Strang & Beck-Friis, 2012). Befintlig kunskap inom området visar 
att sjuksköterskor upplever sig ha för lite kunskap om vård av patient i livets slutskede 
för att kunna utveckla, ta beslut inom och tillhandahålla palliativ vård (Leung et al, 
2015). Sjuksköterskans uppfattning och attityd mot att vårda patienter i livets 
slutskede måste utforskas (Henoch et al, 2014). 
 
Den specifika kompetensen hos legitimerad sjuksköterska är omvårdnad, vilket 
innefattar både ett vetenskapligt kunskapsområde och patientnära arbete med en 
humanistisk människosyn som grund. Den legitimerade sjuksköterskan har ett 
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självständigt ansvar för kliniska beslut som erbjuder människan en ökad möjlighet att 
bibehålla, förbättra eller återfå sin hälsa, hantera sjukdom eller hälsoproblem för att 
uppnå bäst möjliga livskvalitet och välbefinnande fram till döden. All omvårdnad 
förutsätter en respekt för mänskliga rättigheter, respekt för självbestämmande, 
värdighet och integritet, samt hänsyn till människans värderingar, tro och vanor 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att 
hjälpa patienter dö med värdighet. Vården ska innefatta ett brett spektrum av åtgärder 
som kan hjälpa patienten behålla känslan av värdighet (Brown, Johnston & Östlund, 
2011). 
 
En stor del av sjuksköterskans arbete i vård av patient i livets slutskede innebär ett 
skapande av förtroendefulla relationer. Alla relationer som skapas vårdpersonal och 
patient emellan kan inte bli förtroendefulla, men det bör vara sjuksköterskans strävan. 
Den stödjande delen innebär att stötta patienten, dess anhöriga samt de som ingår i 
vårdteamet, även om situationen är svår och innehåller hopplöshet och förtvivlad gråt 
(Strang & Beck-Friis, 2012). Enligt Sekse, Hunskår och Ellingsen (2017) är något av 
det viktigaste inom palliativt vårdande av patienter för sjuksköterskan att finnas 
tillgänglig, att vara en samordnare för vård av både patient och anhöriga, samt för övrig 
vårdpersonal. Människor som befinner sig i livets slutskede vet sällan vad de har rätt 
att kräva samt vad de har rätt att avstå, eller vad som kommer att ske härnäst. Att 
informera den sjuke om vilka möjligheter som finns är ett sätt att använda sin kunskap 
som sjuksköterska för att stödja den sjuke (Strang & Beck-Friis, 2012). 
Kommunikation är även viktig, icke-verbal som verbal (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 
2017). Det professionella arbetet för sjuksköterskan innebär att veta när man både bör 
vara tyst och när man bör tala, samt när man ska hänvisa frågeställningar och 
funderingar till någon annan. En av grundstenarna här är att vara ärlig i 
kommunikationen, då ärlighet ses som ett mänskligt behov och är förutsättningen för 
en bra palliativ vård (Strang & Beck-Friis, 2012). 
  
Sjuksköterskans förmåga till att möta patientens behov kan variera av olika 
anledningar. Till exempel kan sjuksköterskans attityd till vård i livets slutskede 
påverkas av personliga och professionella erfarenheter utav terminalt sjuka patienter, 
dödsundvikande och rädsla för död eller varierande vårdkulturer och inställningar till 
vård (Henoch et al, 2014). Att vara uppmärksam, närvarande och dedikerad samt att 
vara flexibel i sitt arbete är avgörande för rollen i omvårdnaden. För att kunna ge 
individuellt skräddarsydd palliativ vård till patienter med livshotande sjukdomar och 
deras närstående behöver sjuksköterskan all sin kunskap om grundläggande 
omvårdnad. Situationer som dessa utmanar sjuksköterskor genom praktiska, 
relationsmässiga samt moraliska dimensioner av vården samt ställer krav på deras 
yrkesroll på ett omfattande sätt (Sekse, Hunskår & Ellingsens, 2017). 
 

Teoretisk referensram 
Joyce Travelbee (2011) skriver om omvårdnadsteorier utifrån en mellanmänsklig 
aspekt. Travelbees teori menar att människan är en unik individ, lik men ändå olik alla 
andra. Förhållandet i en mellanmänsklig relation är ömsesidigt och meningsfullt, både 
sjuksköterskan och patienten har behov som blir tillfredsställda. Vissa människor 
menar att omvårdnad alltid bygger på att ta hand om andras behov, men detta är 
orealistisk då sjuksköterskan också är människa och har som människa sina egna 
behov. Hon upphör inte att vara människa och ha sina behov under sitt arbetspass. 
Övergripande innebär detta att det är viktigt för sjuksköterskan att förstå sambandet i 
mötet patient och sjuksköterska emellan relaterat till omvårdnad. Travelbee menar att 
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detta samband till stor del innehåller kommunikation, att patient och sjuksköterska 
ska lära känna varandra och integrera i beslutsfattande angående patientens 
omvårdnadsbehov. Denna kommunikation utgörs av verbal som icke-verbal 
kommunikation, där ansiktsuttryck och kroppsspråk exempelvis ingår. Vidare 
beskriver Travelbee även att ett förhållande mellan två personer till stor del baseras på 
deras erfarenheter och tidigare upplevelser, detta gäller både patient och sjuksköterska 
(Travelbee, 2011). 
 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att 
vårda palliativa patienter i livets slutskede. 

Metod 
 

Design  
En litteraturöversikt med induktiv ansats genomfördes för att svara på syftet. Induktiv 
ansats innebär att ett perspektiv väljs och presenteras i slutet av forskningsprocessen. 
Syftet med litteraturöversikt är att ställa samman tidigare information som redan finns 
inom forskningsområdet (Henricson, 2017). Litteraturöversikt används med fördel för 
att svara på ett problemområde genom brett sökande efter vetenskapliga artiklar och 
sammanställning av dessa (Backman, 2008). I litteraturöversikten användes artiklar 
med kvalitativ utgångspunkt för sammanställning och kritisk granskning. För att 
kartlägga och undersöka människors levda erfarenheter används främst kvalitativ 
design (Marshall & Rossman, 2016).  
 

Urval och datainsamling  
Utifrån syftet framtogs sökorden; nurs*, percep*, experienc*, palliative care, end of 
life care. För att täcka in olika varianter och böjningar av begrepp används trunkering 
av ord (Forsberg & Wengström, 2013). Databaserna CINAHL with full text och 
PSycINFO valdes för att få fram artiklar. Dessa databaser är lämpliga för sökningar i 
omvårdnadsforskning och lämpade sig för att användas till denna litteraturöversikt 
(Karlsson, 2017). Boolesk sökteknik tillämpades som innebar att AND, OR och NOT 
användes för att kombinera sökord (Forsberg & Wengström, 2013) (Se tabell 1.) 
Sökningarna genomfördes med begränsningarna peer-reviewed samt från 2008 och 
framåt. En osystematisk sökning genomfördes utifrån varje enskilt sökord för att få en 
uppfattning om hur många artiklar som fanns till respektive område. För att få fram 
artiklar som svarar på syftet behövs inklusionskriterier (Friberg, 2017). 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska, inriktningen 
skulle vara sjuksköterskans perspektiv och upplevelse, palliativ vård och vård i livets 
slutskede, samt behandla personer över 18 år. 
 
Kvalitetsgranskning av artiklar genomfördes enligt dokument för kvalitetsgranskning 
framtaget av ‘’Avdelning för omvårdnad, Hälsohögskolans Jönköping’’, se bilaga 3. 
Protokollet bestod av två delar med ja- respektive nejalternativ. Första delen 
utgjordes av fyra kriterier som alla var tvungna att vara uppfyllda för att artikeln 
skulle gå vidare till den andra delen av protokollet. Artiklar som inte behandlade 
arbetets ämne, svarade till syftet eller var skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv 
valdes bort. Artiklar som inte använde sig utav en kvalitativ metod samt behandlade 
personer under 18 år valdes även bort.  
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Tabell 1. Databassökning. 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Läst 
titel 

Läst 
abstract  

Kvalitetsgranskade 
artiklar  

Valda 
artiklar 

CINAHL 
with full 
text 
Sökning: 
2018-02-11 

(S1) Nurs* 209 514 
    

 
(S2) Percep* 
or experienc* 

166 127 
    

 
(S3)Palliative 
care and end of 
life care  

2664 
    

 
(S4) = (S1) 
AND (S2) 
AND (S3) 

330 330 198 25  7 

PsykINFO 
Sökning: 
2018-02-13 
 

(S1) Nurs* 69,268 
    

 
(S2) Percep* 
or experienc* 

354, 
926 

    

 
(S3)Palliative 
care and end of 
life care  

3805 
    

 
(S4) = (S1) 
AND (S2) 
AND (S3) 

649 649 79 24 3* 

Summa:  
  

979 277 56 10 

* I sökningen som gjordes i psykINFO framkom tre stycken dubbletter, dessa valdes 
bort då de är med i CINAHL-sökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

Dataanalys          
Analysen som användes i litteraturöversikten baseras på Fribergs (2017) 
femstegsmodell. Samtliga steg i modellen gjordes tillsammans av båda författarna för 
att undvika eventuella missar och feltolkningar (Friberg, 2017). Första steget innebar 
att artiklarna lästes och granskades ett flertal gånger med fokus på resultatet. Detta för 
att få en uppfattning om studiens innehåll och relevans för arbetet. Artiklarna lästes 
här separat av författarna för att sedan diskuteras med varandra. I det andra steget 
analyserades resultatdelen för att identifiera varje artikels nyckelfynd. Här togs 
ställning till innehållet av resultatet som var mest framträdande i relation till vår egen 
frågeställning. I steg tre genomfördes sammanställningar av varje artikels resultat för 
att få en översikt. Här skrevs en sammanfattning av varje artikels resultat kortfattat 
och lades sedan in i ett dokument under olika ämneskategorier, detta för att sortera 
artiklarnas innehåll och skapa en överblick. Här utrönas teman och subteman. Vidare 
i steg fyra identifieras skillnader och likheter i studiernas resultat. Artiklarnas innehåll 
markerades med olika färger för att skapa en överblick. Materialet som innehöll 
likheter sammanfördes under respektive färg och nya teman och subteman skapades. 
I det sista steget, steg fem, sammanställdes allt material till huvudkategorier och 
underkategorier (Friberg, 2017). Litteraturöversiktens resultat skrevs i detta steg 
samman och rubriker skapades utifrån de olika teman som framkom, detta gjordes 
gemensamt av båda författarna. 

    

Forskningsetiska överväganden 
I en litteraturöversikt ska forskningsetiska ställningstaganden finnas med (Kjellström, 
2017). Individskyddskravet innefattar fyra allmänna huvudsakliga krav som ställs på 
forskning. Dessa fyra krav är nyttjandekravet, samtyckeskravet, informationskravet 
och konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att insamlade uppgifter om 
enskilda individer endast får nyttjas för forskningsändamål. Samtyckeskravet går ut på 
att personer som deltar i en undersökning själva har rätt att bestämma över sin egen 
medverkan. Informationskravet innebär att den som utför forskningen ska informera 
de som berörs av den om aktuellt forskningssyfte. Konfidentialitetskravet 
representerar att största möjliga konfidentialitet som ska ges personerna som ingår i 
en undersökning samt att personuppgifter ska bevaras på ett sätt som gör att obehöriga 
ej har möjlighet att ta del av dem (HSFR, 2014). 
 
Samtliga artiklar som använts har genomgått en etisk granskning vilket innebär att 
medverkande personer i studierna inte utsatts för risker och att data har behandlats 
enligt lagar samt förordningar i Svensk författningssamling (SFS, 2009:400, SFS 
2003:460). För att öka det vetenskapliga värdet användes artiklar som är etiskt 
godkända (Kjellström, 2017). Helsingforsdeklarationen framför att forskning bör 
granskas av oberoende personer som godkänner studiens etik. Det framkommer även 
att medicinsk forskning som helsingforsdeklarationen har fokus på ska genomföras så 
att människors hälsa, rättigheter och välbefinnande skyddas 
(Helsingforsdeklarationen, 2013). Innehållet av artiklarna har beskrivits på ett 
objektivt och noggrant sätt för att undvika plagiat, egna åsikter och värderingar 
(Forsberg och Wengström, 2013).  
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Resultat 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda 
palliativa patienter i livets slutskede. Dataanalysen gav två huvudteman och sju 
subteman, se tabell 2.  
 

Sjuksköterskans emotionella 
upplevelser 

Upplevelser som påverkar omvårdnaden i livets 
slutskede 

• Sjuksköterskans 
känslomässiga påverkan 
 

• Brist på autonomi och känslan av att vara 
otillräcklig 

• Behov av 
copingstrategier 

• Information- och 
kommunikationssvårigheter  

• Reflektion över ens egen 
dödlighet 

• Närståendes involvering i omvårdnaden 

 
• Sjuksköterskans upplevelse av tidsbrist, 

stress och bristande kompetens 

Tabell 2. Översikt på huvudteman och subteman.  

 

Sjuksköterskans emotionella upplevelser 
 

Sjuksköterskans känslomässiga påverkan 

Att vårda patient i livets slutskede påverkade sjuksköterskan fysiskt och emotionellt 
(Melvin, 2012; Kisorio & Langley, 2015). Sjuksköterskan tog med sig arbetet hem och 
oroade sig för patienten även efter arbetsdagens slut. För att förmå att arbeta med vård 
i livets slutskede behövdes professionella gränser upprättas (Melvin, 2012). Att vårda 
patient i livets slutskede ansågs vara både psykiskt och känslomässigt smärtsamt, 
rörande, traumatiserande, deprimerande, förkrossande, utmattande, obehagligt och 
stressande (Kisorio & Langley, 2015). Den känslomässiga påverkan som upplevdes tog 
sig ibland psykiska uttryck och förändringar i beteende. Exempel på detta var 
sömnproblem, minskad aptit, minskad arbetsmotivation, gråt och ångest (Zargham 
Boroujeni et al., 2008). 

Några känslor som sjuksköterskan rapporterades erfara vid en patients bortgång var 
sorg och lättnad, där sorg innebar en djupare mening (Ong et al., 2017). Nya 
sjuksköterskor sörjde och grät mer samt hade lättare att ge efter för sina känslor av 
sorg i dagar efter att patienten de vårdat hade gått bort (Zargham Boroujeni et al., 
2008). Faktorer som påverkade graden av upplevd sorg var känslomässig koppling till 
patienten, dramatiska reaktioner från anhöriga samt den sociala kontext patient och 
närstående befann sig i. Känslomässig koppling var den mest signifikanta faktorn i 
grad av upplevd sorg (Ong et al., 2017). Erfarna sjuksköterskor beskrev situationen 
mer professionellt, genom att det efter en patients bortgång var en tröst att veta att de 
hade gjort sitt bästa och bidragit till att lindra patientens och de anhörigas lidande 
(Zargham Boroujeni et al., 2008). Vid de situationer där sjuksköterskan hade en 
starkare och längre relation till patienten och dess närstående upplevdes känslan av 
sorg som intensivare (Ong et al., 2017). Egenskaper hos patienten som bidrog till en 
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djupare sorg var om patienten var ung, om patienten hade en ung make/maka, om 
patienten hade små barn samt om patienten var gravid (Ong et al., 2017; Kisorio & 
Langley, 2015). De erfarna sjuksköterskorna förstod även vikten av att bespara sin 
energi för att hjälpa andra patienter (Zargham Boroujeni et al., 2008). 

Under möten med patient som utstrålande en känsla av ofullständig försoning med sitt 
öde kände sjuksköterskan hjälplöshet och sorg (Karlsson, Kasén & Wärnå-Furu, 2017). 
Sjuksköterskan såg sin roll som den som lindrade patientens smärta, ett tillfälle då de 
upplevde positiva känslor var vid vård patient i livets slutskede när de lyckades 
åstadkomma bättring (Zargham Boroujeni et al., 2008). Besvikelse upplevdes när 
sjuksköterskan inte kunde hjälpa patienten vars tillstånd snabbt försämrades, då 
patienten själv nekade hjälp i form av smärtlindring och hjälp med hygien. Känslan av 
besvikelse upplevdes då försök till motivering inte fick patienten att acceptera hjälp. 
Sjuksköterskan ansåg att patientens integritet inkräktades samt upplevde frustration 
över att inte kunna lindra patienten (Karlsson et al., 2010). 

Sjuksköterskan ställdes inför många frågor om vad som var rätt respektive fel för 
behandling av lidande i livets slutskede. Sjuksköterskan behövde konstant vara beredd 
på att agera och reagera i arbetet. En patients goda dagar eller timmar kunde snabbt 
förändras till dåliga. Sjuksköterskan följde patienten i känslor av både hopp och 
lidande. Patientens sårbarhet och lidande var mycket tydligt för sjuksköterskan och 
hade en känslomässig påverkan (Karlsson et al., 2017; Karlsson et al., 2010). 

Sjuksköterskan såg deltagandet i den palliativa vården som ett privilegium, trots det 
uppger flera symtom på professional compassion fatigue. Dessa känslor beror på 
återkommande exponering utav död. Balansen mellan att vara professionell i 
omvårdnadsarbetet med döende personer och att bli påverkad känslomässigt beskrivs 
som krävande (Melvin, 2012). 

Sjuksköterskan beskrev att patientens bortgång hade stor inverkan på privatlivet likväl 
som på yrkeslivet. Undersökningar visade att sjuksköterskan kände en starkare 
koppling till långtidsinlagda än korttidsinlagda patienter och upplevde mer 
känslomässig smärta efter deras död. Fortsatt analys visade dock en paradox (Zargham 
Boroujeni et al., 2008). Dödsfall hos patient som vistats längre på sjukhus hanterades 
lättare av sjuksköterskan än plötsliga, oväntade dödsfall (Zargham Boroujeni et al., 
2008; Ong et al, 2017). De känslor som rör patientens fysiska problem motiverade 
sjuksköterskan till att agera och ta ansvar. Patientens fysiska lidande var konkret och 
synligt för sjuksköterskan (Karlsson et al., 2010). Längden på vårdtiden skapade 
kontext under långvariga interaktioner med patienten och var även bra för att 
sjuksköterskan skulle få tid att förbereda sig på patientens bortgång. Att förbereda för 
patientens bortgång identifierades som en stor del av sjuksköterskans interaktion med 
patienten. Denna fas startade när sjuksköterskan förstod att patienten var på väg att 
dö (Zargham Boroujeni et al., 2008). 

Den erfarna sjuksköterskan skyddade sig själv från de svåraste känslorna genom att 
hålla en professionell distans mellan sig och patienten. Interaktioner under längre tid 
med patient och dess närstående skapade en intimitet och tillgivenhet som tenderade 
att förvärra och intensifiera sorg och känsla av förlust när patienten gick bort (Zargham 
Boroujeni et al., 2008).  Vid de tillfällen då patienten bad sjuksköterskan om 
information rörande påskyndande av dödsförloppet upplevde sjuksköterskan det som 
ett dilemma då det gick emot professionens värderingar, även om sjuksköterskan ville 
respektera patientens val (Valente, 2011). Efter ett par år inom yrket nådde 
sjuksköterskan en slutsats som innebar att om de begränsar sin kommunikation med 
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patienter och närstående, påverkas de mindre av dödsfallet. Samtidigt kunde inte 
sjuksköterskan avskilja sig helt och hållet eftersom kommunikation är en viktig del av 
arbetet (Zargham Boroujeni et al., 2008). 

 

Behov av copingstrategier  

För att sjuksköterskan skulle upprätthålla välbefinnande var copingstrategier 
nödvändigt. Sjuksköterskan som utövade vård av patient i livets slutskede upplevde att 
det hade en negativ inverkan på hälsa och att det var både känslomässigt och mentalt 
krävande samt kunde orsaka utbrändhet, därför fanns behov av att utöva coping för att 
bibehålla sin hälsa. Sjuksköterskan upplevde sig tvungen att kontrollera sina känslor 
på arbetet för att kunna utöva omvårdnad (Ong, Ting & Chow, 2017). Att vårda patient 
i livets slutskede samt att stödja dennes närstående var utmanande men en upplevelse 
var att dessa svårigheter kunde reduceras om olika former av stöd under vårdtiden och 
efter patientens bortgång fanns tillgängligt (Kisorio & Langley, 2015). 

Sjuksköterskan upplevde bristande emotionellt stöd vid behov av att uttrycka sina 
känslor, det var även svårt att hitta denna typ av stöd utanför arbetet. Bristen på socialt 
stöd kan göra sjuksköterskan mindre tillgänglig för patientens närstående och bidra 
till copingproblem och lidande (Gélinas, Fillion, Robitaille & Truchon, 2012). Tidigare 
erfarenhet av att vårda patient i livets slutskede underlättade när det kom till att 
behålla kontrollen över känslor. Olika former av coping utövades. I problembaserad 
coping söktes vägledning hos mer erfarna kollegor, en annan copingstrategi var att 
använda humor. Ytterligare en copingstrategi var passiv coping, vilket innebar att inta 
ett stadie av passivitet. Passiviteten beskrevs gå ut på att bara göra sitt jobb och 
anammades vid situationer som upplevdes som frustrerande och överväldigande (Ong 
et al., 2017). Sjuksköterskan upplevde även att stöd i form av teamsamarbete saknades 
på de flesta avdelningar samt att det fanns behov av att hjälpa varandra och göra sig av 
med diskriminering, vilket var vanligt sjuksköterskor emellan (Kisorio & Langley, 
2015). Sjuksköterskan behövde stöd och acceptans från sina medarbetare för att kunna 
utöva sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt, särskilt vid sorgfyllda stunder som vid 
en patients bortgång (Zargham Boroujeni, Mohammadi, Haghdoost Oskouie & 
Sandberg, 2008; Karlsson, Roxberg, Barbosa da Silva & Berggren, 2010). Adaption var 
en annan typ av copingstrategi vilket innebar att sjuksköterskan anpassade sig efter 
kulturen på arbetsplatsen. Ett område där adaption tillämpades var vid 
beslutsfattande, då sjuksköterskan ändrade sitt sätt att kommunicera med läkare. 
Omvårdnadsbeslut diskuterades med större fördel med läkare av högre position och 
budskapet förstärktes gång på gång för att det skulle nå fram. Läkare som besatt en 
högre position och hade mer erfarenhet tenderade att lyssna mer på sjuksköterskans 
åsikt (Ong et al., 2017). 

  
Reflektion över sin egen dödlighet 

Döden uppfattades som naturlig och oundviklig hos sjuksköterskan (Ong et al., 2017). 
Existentiella frågor blev en del av vardagen och reflektionen om liv och död var ständigt 
pågående. Det var en balans mellan känslor av hopp och förtvivlan i förhållande till sin 
egen och andras död (Karlsson et al., 2017). I förberedelserna inför en patients 
bortgång var det viktigt att bibehålla en balans mellan distans och närhet (Zargham 
Boroujeni et al., 2008). Sjuksköterskan identifierade sig med patienten när de gick 
igenom processen att lämna livet (Karlsson et al., 2017).  
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Vid snabba, plötsliga dödsfall påverkades sjuksköterskan mer än vid väntade dödsfall 
(Zargham Boroujeni et al., 2008). Sjuksköterskan upplevde en rad olika känslor, 
såsom sorg, obekvämlighet, trötthet, kaos, ångest och rädsla av att döden var nära sig 
själv (Zargham Boroujeni et al., 2008; Karlsson et al., 2017). Ibland var sjuksköterskan 
rädd att drabbas av samma sjukdom som patienten (Zargham Boroujeni et al., 2008). 
I vissa situationer upplevde sjuksköterskan det svår att hålla tillbaka dessa känslor och 
behövde hitta andra sätt att få uttrycka sina känslor på (Karlsson et al., 2017). 

Sjuksköterskan föreställde sig även hur svårt det skulle vara att säga farväl för evigt till 
sina nära och kära, samt fruktade för sin egen existens och blev medveten om hur 
snabbt livet kunde förändras från ett gott hälsotillstånd till sjukdom, lidande och död. 
Existentiella frågor balanseras mellan att vara medmänniska till professionell 
vårdgivare. Sjuksköterskan ville inte att egna värderingar, så som rädsla och oro över 
döden skulle påverka omvårdnadsarbetet (Karlsson et al., 2017). Avtrubbad, van samt 
känslolös var ord som sjuksköterskan beskrev sina tankar kring döden med. Denna 
känsla av att inte kunna känna något inför döden beskrevs dock som något ej önskvärt 
och användes som ett mått på huruvida sjuksköterskan själv fortfarande passade för 
professionen. Döden betraktades även som en undsättning och en frihet från lidande 
och smärta (Ong et al., 2017). Sjuksköterskan upplevde det som oundvikligt att se på 
sitt eget liv och döden och vara medveten om sin egen sårbarhet (Karlsson et al., 2015).   

 

Upplevelser som påverkar omvårdnaden i livets slutskede 
 

Brist på autonomi och känslan av att vara otillräcklig 

Sjuksköterskan upplevde brist på autonomi i utövandet av sitt yrke, något som delvis 
grundade sig i obalans i makt och auktoritet läkare och sjuksköterskan emellan, där 
läkare hade en åsikt som ansågs mer värd i planeringen av vården (Ong et al., 2017). 
Sjuksköterskan upplevde hjälplöshet i omvårdnaden av patient i livets slutskede. 
Känslan av hjälplöshet kom bland annat med krav från närstående, problem med 
behandling samt när situationen var beroende av läkare angående farmakologisk 
smärtlindring (Karlsson et al., 2010: Karlsson et al., 2012). Brist på autonomi 
upplevdes även i kommunikationen med närstående. Brytpunktsamtal initierades ofta 
av läkare vilket bidrog till ett begränsande av sjuksköterskans möjlighet att lyfta frågan 
med närstående (Ong et al., 2017). Sjuksköterskan kände bristande stöd från läkaren 
som inte kunde komma på besök eller ge patienten mer smärtlindring och även 
uteblivet stöd från kollegor (Karlsson et al., 2012; Karlsson et al., 2010). En känsla av 
hjälplöshet upplevdes även när sjuksköterskan förstod att patientens livskvalitet inte 
längre hade någon prioritet (Karlsson et al., 2010). 

Sjuksköterskan besatt känslor av inre tvivel och oro för att inte vara tillräcklig. 
Verksamma inom professionen som vårdade patient i livets slutskede tog ansvar för 
och ville bibehålla patientens integritet samt värdighet och upplevde en känsla av 
gemenskap (Karlsson et al., 2017). Sjuksköterskan upplevde en känsla av 
otillräcklighet i situationer där det var bestämt att patienten skulle fortsätta med 
procedurer och behandlingar trots att patienten var för svag för att orka. Dessa 
situationer framkallade stress hos sjuksköterskan, då frågan om sådana procedurer 
äventyrade livskvaliteten hos den döende patienten (Karlsson et al., 2010). 

Sjuksköterskan är närvarande i störst utsträckning och har en direkt relation med 
patienten och dess närstående. Trots detta upplevdes inte en känsla av att vara 
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inkluderad i vårdplaneringen (Gélinas, Fillion, Robitaille & Truchon, 2012; Gélinas et 
al., 2012). En önskan fanns att vara mer involverad i beslutsfattande rörande vården. 
Sjuksköterskan var angelägen att tala för patienten och framföra önskningar (Kisorio 
& Langley, 2015). När patienten saknade energi till att neka behandling upplevde 
sjuksköterskan hopplöshet samt svårighet att diskutera problemet med kollegor 
(Karlsson et al., 2010). 

Sjuksköterskan upplevde en känsla av otillräcklighet gentemot patienten där inget bot 
fanns tillgängligt. Sjuksköterskan gjorde sitt bästa och uppnådde arma resultat och 
upplevde sig inte kunna bidra till patientens tillfrisknande. Denna känsla beskrevs som 
en jakt på något ouppnåeligt, samtidigt fanns en plikt och önskan att hjälpa, trots att 
ansträngningen inte var till någon nytta (Zargham Boroujeni et al., 2008). 
Sjuksköterskan upplevde existentiella frågor i samband med ansvar och skuld i 
förhållande till patienten. Med viljan att ta ansvar kom skuldkänslor för att 
sjuksköterskans inte kunde göra tillräckligt för patienten. När patienten var 
smärtpåverkad upplevdes ansvarskänslor över att inte kunna lindra smärtan. Detta 
orsakade rädsla samt skuld hos sjuksköterskan (Karlsson et al., 2017). 

I vissa situationer fanns det bristande enighet mellan kollegor angående hur vården 
för patienten skulle genomföras, vilket skapade oro hos sjuksköterskan. Detta kunde 
leda till konflikter mellan kollegorna i teamet (Karlsson et al., 2010). I många fall 
hoppades läkare på att patienten skulle repa sig, när patienten i själva verket var 
döende. Läkare ansåg även i flertalet fall att de visste bäst och hade svårt att inse att 
patienten hade andra önskningar. Sjuksköterskan rapporterade att psykologer och 
socialarbetare hade avgörande roller för att få läkare att förstå och respektera 
patientens önskan (Valente, 2011). Effekten av bristande samförstånd inom det 
palliativa teamet gav etiska dilemman, vilket bidrog till upplevd oro (Karlsson et al., 
2010). 
 

Information- och kommunikationssvårigheter 

För att uppnå en sammanhängande vårdplan var interprofessionellt samarbete och 
effektiva sätt att utbyta information faktorer som behövdes (Gélinas et al., 2012). 
Sjuksköterskan upplevde meningsskiljaktigheter och brist på samarbete om hur vård i 
livets slutskede skulle genomföras. Brist på samarbete innefattade både patienter och 
kollegor (Karlsson et al., 2012; Valente, 2011). Kommunikationen brast då ändringar i 
vård- eller behandlingsplan varken blev dokumenterade eller kommunicerades 
muntligt till den patientansvariga sjuksköterskan. Sådana situationer satte 
sjuksköterskan i en obekväm sits (Gélinas et al., 2012). Det upplevdes svårt att prata 
om information och val rörande vård i livets slutskede med patient och anhöriga. 
Sjuksköterskan betonade vikten av att prata om dessa frågor i termer som de 
närstående kunde förstå och bortse från det medicinska språket (Valente, 2011; Ong et 
al., 2017; Gélinas et al., 2012). Kommunikationsstilar med närstående ändrades för att 
främja en bättre kommunikationsprocess. Ett sätt var att försiktigt insinuera att 
prognosen var dålig, för att väcka tanken av att patientens liv var nära slutet utan att 
trigga ilska (Ong et al., 2017).  Sjuksköterskan ansåg att det var sin plikt att säga 
sanningen. Att informera patienten om obotliga tillstånd kunde provocera förtvivlan 
och försämring av patientens hälsa. Sjuksköterskan var tvungen att välja sina ord noga 
för att delge tillräckligt med information till patienten utan att minska patientens vilja 
att leva. Just detta upplevdes som en väldigt svår och ibland omöjlig uppgift (Zargham 
Boroujeni et al., 2008). 
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Sjuksköterskan upplevde även svårigheter vid kommunikation med närstående 
(Gélinas et al., 2012). Kommunikationen sinsemellan upplevdes ha en ytlig karaktär 
och behandlingsplan var det som mestadels diskuterades (Ong et al., 2017). 
Sjuksköterskan träffade patienten mer regelbundet än läkaren, därför riktades 
generellt anhörigas frågor till sjuksköterskan angående olika aspekter av patientens 
tillstånd och vårdplaner (Gélinas et al., 2012). Konflikter uppstod när läkare och 
närstående var fokuserade på kurativ behandling, då sjuksköterskan förespråkade 
patientens önskan om att stoppa aggressiva och ansträngande behandlingar för att 
istället erhålla en palliativ vård (Valente, 2011). Kritik från närstående eller läkare 
upplevdes som negativ stress (Gélinas et al., 2012). Tanken på att ta upp ämnet vård i 
livets slutskede undveks vanligtvis av sjuksköterskan. I akuta situationer kunde 
sjuksköterskan däremot närma sig ämnet mer direkt, särskilt när patienten upplevdes 
vara nära döden (Ong et al., 2017). 

 

Närståendes involvering i omvårdnad 

Genom att enbart vara närvarande gav sjuksköterskan tröst till de närstående. Den 
oerfarna sjuksköterskan upplevde det svårare att närvara hos familjen och lämnade 
ofta rummet när närstående var på besök, detta på grund av att de inte kände sig 
bekväma med att svara på anhörigas frågor (Kisorio & Langley, 2015). För patientens 
välmående uppskattade sjuksköterskan närvarande närstående. Närstående kunde 
berätta patientens historia och skapa en relation med sjuksköterskan. Genom 
närvarande närstående kunde sjuksköterskan förbereda och få de närstående att 
acceptera patientens tillstånd (Calvin et al., 2009). Kommunikationen mellan 
sjuksköterska och närstående hade i de flesta fall en ytlig karaktär. Detta berodde på 
rädsla att förolämpa eller såra närstående. Försiktighet vidtogs vid närmande av 
samtal angående palliativ vård då det beskrevs som ett känsligt ämne som kunde 
komma att trigga ilska hos anhöriga (Ong et al., 2017). 
Sjuksköterskan upplevde en obalans mellan patientens och närståendes förväntningar 
på sjuksköterskan, gentemot den faktiska förmågan och kapaciteten. Närståendes ilska 
och aggressiva beteende kunde ge en känsla av att sjuksköterskan agerat felaktigt. I 
vissa fall befarades fysiskt våld efter att ha gett dåliga nyheter eller dödsbesked till 
anhöriga (Zargham Boroujeni et al., 2008). Frustration uppstod när känslan av att 
patientens närstående saknade förtroende för sjuksköterskan (Karlsson et al., 2010). 
Hjälplöshet upplevdes när mannen respektive hustrun ville förflytta vården av den 
palliativa patienten till sjukhus, istället för att fortsätta vården i hemmet. Frustration 
upplevdes då patientens önskan om att få vårdas i hemmet förbisågs av närstående. 
Etiska dilemman uppstod till följd av att sjuksköterskan önskade vara både närstående 
och patienten tillfreds (Karlsson et al., 2010). Då närstående inte ville acceptera att 
patienten var allvarligt sjuk försvårades möjligheterna att skapa en god vårdmiljö i 
hemmet (Karlsson et al., 2012; Calvin, Lindy & Clingon, 2009). I dessa situationer hade 
relationen mellan närstående och sjuksköterskan en brist på tillit (Karlsson et al., 
2012). 
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Sjuksköterskans upplevelse av tidsbrist, stress och bristande kompetens 

Vård av patienter i livets slutskede kräver tid (Karlsson et al., 2012). Sjuksköterskan 
ville vara medveten om och förstå patientens lidande för att kunna skapa en trygg 
miljö. Tiden ansågs vara otillräcklig för gemenskap med patienten. Tiden räckte nästan 
enbart till medicindelning (Karlsson et al., 2017). En anledning till bristande 
kommunikation var tidsbrist. Sjuksköterskan kände sig för upptagen för att hinna ha 
djupare konversationer om livets slut med de anhöriga och patienten (Ong et al., 2017). 
Sjuksköterskan ville ta ansvar och skapa en relation med patienten som befann sig i 
livets slutskede (Karlsson et al., 2017). En ytterligare önskan var att kunna ge mer stöd 
till närstående, dock fanns inte tid på grund av andra ansvarsområden (Kisorio & 
Langley, 2015). Mer resurser krävs för att detta skulle vara en möjlighet (Karlsson et 
al., 2017). Att utöva kurativ och palliativ vård samtidigt, till olika patienter beskrevs 
som en källa till stress. Tiden mellan dessa patienter prioriterades olika och patienter 
som inte erhöll palliativ vård gick före i de flesta fall (Gélinas et al., 2012). Döden var 
betraktad som ett känslomässigt obehag och att börja ta hand om nästa patient direkt 
efter ett dödsfall utan att ges tid att ställa om upplevdes som särskilt svårt och 
obehagligt (Kisorio & Langley, 2015). I flertal fall upplevde sjuksköterskan tidsbrist 
som en anledning till att inte kunna göra det bästa för den döende patienten och dess 
närstående. Sjuksköterskan upplevde missnöje i dessa arbetssituationer då optimal 
vård inte kunde ges (Gélinas et al., 2012). 
Sjuksköterskan upplevde brist på kompetens vid tillhandahållning av vård i livets 
slutskede. Exempel på områden då kunskap saknades var i bedömning, hantering av 
symtom samt allmän bristande kompetens (Gélinas et al., 2012). Vid utövande av vård 
i livets slutskede upplevde sjuksköterskan sig oförberedd för uppgiften. Det ansågs 
komplext att vårda patient i livets slutskede samt att det saknades utbildningstillfällen 
för uppgiften (Ong et al., 2017). Brist på kunskap samt rädsla hos sjuksköterskan 
skapade en känsla av otrygghet i utövandet av vården. Oklara mål och vårdbeslut 
gjorde situationen svår (Karlsson et al., 2012). När det inte fanns tid för sjuksköterskan 
att förändra sitt tillvägagångssätt från den tidiga fasen till den sena fasen i palliativ 
vård uppstod en obalans, eller när patientens död inträffade plötsligt. Vid dessa 
tillfällen kunde djup, smärtsam sorg över patientens död upplevas (Zargham Boroujeni 
et al., 2008). 
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Metoddiskussion 
 
Då syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda patient i livets 
slutskede var en kvalitativ litteraturöversikt en passande metod, då valet av design ska 
styras av studiens syfte (Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativ design 
karaktäriseras av flexibla författare som tillämpar ett öppet förhållningssätt gentemot 
fenomenet som studeras. Författarna bör även vara anpassningsbara och utgå ifrån att 
verkligheten uppfattas på många olika sätt av olika personer (Henricsson, 2017). 
Förförståelse kring ämnet diskuterades innan syftet formulerades. Det framkom att 
uppgiften att vårda en patient i livets slutskede kändes överväldigande och 
skrämmande. 

Studier som inkluderade sjuksköterskor från olika instanser som var verksamma i 
olika kontexter valdes att tas med till resultatet. För att svara på syftet behövdes 
erfarenheter från olika typer av sjuksköterskor. Dessa utgjordes av 
intensivvårdssjuksköterskor, kommunsjuksköterskor och allmänsjuksköterskor. Ett 
av inklusionskriterierna var artiklar skrivna på engelska. Författarna har översatt 
artiklarna till svenska, det finns risk för eventuella feltolkningar då engelska inte är 
författarnas modersmål och detta kan då ses som en svaghet i arbetet. 
 

En styrka i litteraturöversikten är att artiklarna härrör från flera olika länder och max 
10 år gamla. Tre artiklar från Sverige, tre från USA, en från Iran, en från Kanada, en 
från Sydafrika och en från Singapore. Detta gav en bred bild av fenomenet och ökade 
trovärdigheten. Att ha med upplevelser från både kvinnor och män kan också ses som 
en styrka. Enligt Österlund (2017) användes tidsavgränsning för publikationsdatum 
och peer-reviewed för att artiklarna skulle vara tillförlitliga. Artiklar publicerade före 
år 2008 exkluderades för att stärka litteraturöversiktens kvalitet. Överförbarheten av 
litteraturöversiktens resultat kan räknas som låg då upplevelser är subjektiva, icke 
generaliserbara och därför svåra att applicera på en större grupp. Litteraturöversikten 
innehåller artiklar från ett flertal olika nationer, där vård bedrivs på olika sätt vilket 
även gör resultatet mindre överförbart. 
       

Ett antal sökord bearbetades fram för att skapa en optimal sökning som svarade på 
syftet. Sökorden ändrades tills författarna var nöjda med antalet sökträffar. En första 
sökning och granskning av artiklarna genomfördes. Informationen i artiklarna visade 
sig undermålig och svarade inte tillräckligt på syftet, vilket resulterade i en ny, slutgiltig 
sökning. Sökningen gjordes i databaserna CINAHL with full text och PsykINFO. Enligt 
Henricsson (2017) ökar litteraturöversiktens trovärdighet om flera 
omvårdnadsfokuserade databaser används. Indikatorer på god vetenskaplig kvalitet på 
examensarbete med kvalitativ design mäts genom bland annat trovärdighet och 
överförbarhet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Totalt gick 49 artiklar vidare till 
kvalitetsgranskning och granskades med stöd av ett protokoll för kvalitetsgranskning 
av artiklar med kvalitativ metod, framtaget av Hälsohögskolan i Jönköping. Enligt 
Friberg (2017) är kvalitetsgranskning av artiklar ett krav för att säkerställa kvaliteten 
samt för kontroll av artikelns innehåll.  
 

Dataanalysen skedde enligt Fribergs (2017) femstegsmodell. De utvalda artiklarna 
lästes och resultatet bearbetades ett flertal gånger för att få en uppfattning om vad det 
egentligen handlade om. Artiklarna lästes först av författarna enskilt och diskuterades 
sedan gemensamt. Detta kan ses som en styrka då artiklarnas innehåll noggrant 
bearbetas och risken för missuppfattningar minskas. Därefter identifierades 
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nyckelfynd i varje artikels resultat, detta gjordes med hjälp av överstrykningspennor i 
olika färg, där varje färg fick representera ett eget tema. Här togs även ställning till 
vilka teman och subteman som var relevant för syftet, upplevelser från andra parter 
inblandade i vården frånsett från sjuksköterskans, så som anhöriga eller patienter, 
sållades bort då det inte var av relevans för litteraturöversiktens resultat. 
Meningsenheter identifierades och jämfördes studierna emellan samt fördes över till 
ett separat papper och bildade en tabell. I litteraturöversikten var det flera artiklar i 
resultatdelen som tog upp liknande kunskap, enligt Mårtensson & Fridlund (2017) 
ökar det litteraturöversiktens trovärdighet om flera forskare kommit fram till samma 
resultat i vetenskapliga artiklar. Nya teman och subteman skapades utifrån syftet och 
lade grunden till det kommande resultatet. Analysen presenterades sedan, där två 
huvudteman och sju subteman framkom. Litteraturöversiktens tänkta läsare hölls i 
åtanke under skrivprocessen och språket anpassades därefter. Handledare och 
medstudenter har vid ett flertal tillfällen kritiskt granskat litteraturöversikten och gett 
författarna återkoppling. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) ger det en högre 
kvalitet om externa granskare läser igenom litteraturöversikten. Etiska överväganden 
fanns med hos författarna under hela arbetet med litteraturöversikten. För att stärka 
trovärdigheten i litteraturöversikten var det ett krav att de vetenskapliga artiklarna 
som inkluderades i resultatet skulle innehålla etiska överväganden.  
 

Resultatdiskussion 
Resultatet visade flera upplevelser som påverkade sjuksköterskan emotionellt samt 
faktorer som påverkade den omvårdnad som gavs till patienten som befann sig i livets 
slutskede. Faktorer som påverkade omvårdnaden var att sjuksköterskan upplevde en 
brist på autonomi och hade en känsla av att vara otillräcklig i situationen. Andra 
faktorer som spelade in i utövandet av omvårdnaden var information- och 
kommunikationssvårigheter, närståendes involvering i omvårdnaden samt 
sjuksköterskans upplevelse av stress och bristande kompetens inför sin arbetsuppgift. 
Resultatet visade även att sjuksköterskan påverkas emotionellt på flera sätt, bland 
annat fanns behov av copingstrategier och tankar kring sin egen dödlighet. Resultatet 
presenterar två huvudteman och sju subteman som svarar på syftet sjuksköterskans 
upplevelse av att vårda palliativa patienter i livets slutskede. I resultatet och 
resultatdiskussionen används ordet närstående som en benämning på både 
närstående och anhöriga.  
 

Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskan upplevde ett behov av 
copingstrategier. Vid sorgfyllda situationer behövde sjuksköterskan stöd från sina 
medarbetare för att kunna utöva sina arbetsuppgifter på ett adekvat sätt. Detta 
bekräftas av Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) som i sin artikel visar att 
sjuksköterskan sökte stöd hos kollegor för att kunna hantera svåra situationer som 
uppstått. Resultatet i litteraturöversikten belyste att sjuksköterskan påverkas 
emotionellt av att vårda patient i livets slutskede. Wallerstedt och Andershed (2007) 
beskriver att sjuksköterskans möte med patienter i livets slutskede framkallade olika 
slags känslor som bland annat frustration och sorg. Litteraturöversiktens resultat 
visade även att sjuksköterskan upplevde sorg efter patientens bortgång. Detta 
bekräftas av Barnard, Hollingum och Hartfiel (2006) som beskriver att patientens 
bortgång inte enbart påverkar de närstående utan även sjuksköterskan. 
Sjuksköterskan genomgick också en sorgeprocess likt de närstående efter att ha skapat 
en relation till patienten. Resultatet i litteraturöversikten beskriver att sjuksköterskan 
behövde sätta upp professionella gränser för att förmå att arbeta med vård i livets 
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slutskede. Detta bekräftas av Johansson och Lindahl (2012) som belyser att 
sjuksköterskan ansåg det nödvändigt att behålla ett visst avstånd i vårdrelationen för 
att orka med arbetet.  
 

Litteraturöversiktens resultat visade även att sjuksköterskan upplevde det oundvikligt 
att se på sitt eget liv och sin egen död och bli medveten om sin egen sårbarhet. Detta 
bekräftas av Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) som beskriver 
att vårdandet av patienter i livets slutskede fick sjuksköterskan att reflektera över sitt 
eget liv och sin attityd till livet. Även Johansson och Lindahl (2012) beskriver i sin 
artikel att sjuksköterskan reflekterar över sin egen dödlighet. Resultatet i 
litteraturöversikten visade att sjuksköterskan upplevde en känsla av otillräcklighet. 
Detta bekräftas av Wallerstedt och Andershed (2007) som i sin artikel beskriver att 
sjuksköterskan upplevde en känsla av otillräcklighet då ambitionen fanns för att utföra 
handlingar men resurser och möjligheter saknades. Leung et al (2015) bekräftar även 
detta i sin artikel som beskriver att intensivvårdssjuksköterskor upplever sig ha 
bristande delaktighet i utvecklandet av besluten och mål i den palliativa vården.  
 
Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskan upplevde svårigheter med 
att informera patienten rörande val angående vården i livets slutskede. Detta 
upplevdes svårt då sjuksköterskan inte visste hur patienten skulle reagera på besked 
som skulle ges. ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (2017) belyser att sjuksköterskan 
ska ge patienten korrekt och tillräckligt information. Travelbee (2011) beskriver att en 
adekvat kommunikation grundas i en relation där patient och sjuksköterskan ska lära 
känna varandra och integrera i beslutsfattande som har med patienten att göra. 
Resultatet i litteraturöversikten visade att sjuksköterskan upplevde en hjälplöshet när 
patients respektive ville förflytta vården av den palliativa patienten till sjukhus, istället 
för att fortsätta vården i hemmet. Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt 
(2009) beskriver att en vanligt förekommande konflikt mellan patient och närstående 
är angående huruvida vården skulle ske i hemmet eller på sjukhus, där sjuksköterskan 
hamnade i kläm mellan båda parterna.  

Litteraturöversiktens resultat visade även att den oerfarna sjuksköterskan upplevde 
det svårt att närvara när patientens närstående var på besök och lämnade ofta rummet. 
Enligt Boucher et al (2017) uppskattade närstående en närvarande sjuksköterska som 
lyssnade på deras önskningar och åsikter. Travelbee (2011) menar att sjuksköterskan 
ska anpassa omvårdnaden efter den specifika individen. För att möjliggöra det krävs 
insikt i hur patienten i själva verket har det samt vilka faktorer som påverkar 
patientens välmående. Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskan 
upplevde brist på kompetens vid tillhandahållning av vård i livets slutskede. Detta 
bidrog till rädsla och känsla av otrygghet hos sjuksköterskan. Detta bekräftas av 
Iranmanesh, Dargahi och Abbaszadeh (2008) samt Arantzamendi, Addington-Hall, 
Saracibar och Richardson (2012) som beskriver i sina artiklar att bristande utbildning 
och erfarenhet var faktorer som påverkade sjuksköterskans upplevelse negativt. 
Resultatet i litteraturöversikten visade att vård av patient i livets slutskede var 
tidskrävande. Detta bekräftas av Wallerstedt och Andershed (2007) samt Johansson 
och Lindahl (2012) som beskriver i sina artiklar att sjuksköterskan upplevde tidsbrist 
och inte hann med sina arbetsuppgifter vilket ledde till en känsla av stress. Travelbee 
(2011) beskriver empati och sympati som betydelsefulla delar för att grunda en 
mellanmänsklig relation. Om sjuksköterskan blir stressad och har tidsbrist blir den 
empatiska och empatiska förmågan minskad och relationen påverkad.  
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Slutsatser 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patient i livets slutskede är många och 
påverkas av en rad olika faktorer. Bland dessa är känslomässig påverkan samt behovet 
av att hantera dessa känslor och tankar vanligt förekommande. Sjuksköterskan utsätts 
för etiska dilemman, existentiella frågor väcks och sjuksköterskans besitter ofta en 
känsla av otillräcklighet och brist på autonomi i omvårdnadsarbetet. Enligt Travelbee 
(2011) är alla människor olika rustade för att bemöta lidande. Vissa möter lidandet 
med en acceptans, dock reagerar de flesta med chock, vantro och besitter en känsla av 
orättvisa. Trots att majoriteten av upplevelser var negativa för sjuksköterskan ansågs 
vård av patient i livets slutskede ändå som något meningsfullt och betraktades av 
många som ett privilegie. 
  

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten samlade olika aspekter av sjuksköterskans upplevelse av att vårda 
patienter i livets slutskede. Det framkom att oerfarna sjuksköterskor inte känner sig 
redo för uppgiften att vårda patient i livets slutskede, utbildningsbehovet inom 
palliativ vård bör därför ses över på utbildningar i Sverige. Oavsett arbetsplats kommer 
sjuksköterskor högst troligt att möta patienter som befinner sig i livets slut, och 
känslan av att vara otillräcklig samt ha brist på kunskap i dessa situationer var vanligt 
förekommande. Därför bör en utveckling av den palliativa vården och mer kunskap 
angående detta även ges till allmänsjuksköterskan. Denna litteraturöversikt kan bidra 
med stöd till sjuksköterskor genom att läsaren kan uppleva igenkänning i andra 
sjuksköterskors upplevelser. Resultatet kan även förbereda och ge stöd åt 
nyexaminerade sjuksköterskor som står inför uppgiften att vårda en patient i livets 
slutskede. Att få information om att dessa omvårdnadssituationer kan innebära stor 
emotionell påverkan kan vara viktig kunskap för en sjuksköterska för att minska 
känslan av att vara ensam om sina upplevelser. 
 

Förslag på vidare forskning 
Eftersom litteraturöversiktens resultat visar att den oerfarna sjuksköterskan reagerar 
och agerar annorlunda i mötet med patienter i livets slutskede än den erfarna 
sjuksköterskan gör, vore det spännande med forskning som studerar detta vidare. Det 
vore även intressant med forskning som gav förslag på hur man som nyexaminerad 
eller oerfaren sjuksköterska kan hantera situationen, då dessa situationer enligt 
resultatet upplevs som svåra och obehagliga för många. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1.  Exempel på framtagning av teman 

Meningsbärande enhet Subtema Huvudtema 

Att vårda patienter i livets slutskede ansågs 

vara både psykiskt och känslomässigt 

smärtsamt, rörande, traumatiserande, 

deprimerande, förkrossande, utmattande, 

obehagligt och stressande 

Sjuksköterskans 

känslomässiga 

påverkan 

Sjuksköterskans emotionella 

upplevelser 

Känslor som sjuksköterskan rapporterades 

erfara var sorg och lättnad, där sorg innebar 

en djupare mening.  

Sjuksköterskans 

känslomässiga 

påverkan 

Sjuksköterskans emotionella 

upplevelser 

Frustration uppkom när känslan av att 

patientens närstående saknade förtroende för 

dem.  

Anhörigas 

involvering i 

omvårdnaden 

Faktorer som påverkar 

omvårdnaden i livets slut 

För patientens välmående uppskattade 

sjuksköterskan närvarande anhöriga. 

Anhörigas 

involvering i 

omvårdnaden 

Faktorer som påverkar 

omvårdnaden i livets slut 

 

Bilaga 2. Artikelmatris 

Författare/ 

År/ Land / 

Tidsskrift 

Titel Design Syfte/ Urval Resultat Kvalitets- 

granskning 

Calvin, A., 

Lindy, C., & 

Clingon, S. 

2009 

USA 

Intensive and 

Critical Care 

Nursing 

The 

cardiovascular 

intensive care 

unit nurse’s 

experience 

with end-of-

life care: A 

qualitative 

descriptive 

study 

Kvalitativ 

deskriptiv  design.  
Att skapa en bättre 

förståelse för 

intensivvårdssjuksköterskors 

uppfattning av deras roll och 

ansvar angående 

beslutsfattandeprocesser vid 

av vård i livets slutskede. 
N:19 
Män: 5 
Kvinnor: 14 
Ålder: 23-56 

Utmattande 

behandlingar, 

motivera 

anhörigbesök, 

erkänna läkarens 

auktoritet och gå på 

en fin linje var de 

fyra huvudtemana.  

Del 1: 4/4  
Del 2: 7/8  

Karlsson, 

M., 

Karlsson, C., 

Barbosa da 

Silva, A., 

Berggren, I., 

& Söderlund, 

M.  

2012 

Sverige  

Scandinavian 

Community 

nurses’ 

experiences of 

ethical 

problems in 

end-of-life 

care in the 

patients own 

home 

Kvalitativ 

forskningsdesign.  
Att få en djupare förståelse 

av kommun-sjuksköterskors 

upplevelser av etiska 

problem i vård i livets 

slutskede i patientens eget 

hem. 
N: 10 
Kvinnor: 10 
Män: -  
Ålder: - 

Beskriver känslor av 

förlorad kontroll 

som ett resultat av 

etiska problem 

orsakade av brist på 

samarbete och 

trygghet. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8  
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Journal of 

caring 

sciences 

Zargham 

Boroujeni, 

A., 

Mohammadi, 

R., 

Haghdoost 

Oskouie, S., 

& Sandberg, 

J.  

2008 

Iran 

Journal of 

Clinical 

Nursing  

Iranian 

nurses’ 

preparation 

for loss: 

finding a 

balance in 

end-of-life 

care 

Grounded theory, 

intervjuer. 
Att beskriva relationen 

mellan sjuksköterskan och 

den kroniskt sjuka patienten 

med fokus på 

sjuksköterskans förberedelse 

för patientens bortgång.  
N: 18 
Kvinnor: - 
Män: -  
Ålder-  

Att uppnå balans i 

vården av döende 

patienter var en stor 

utmaning för 

sjuksköterskor. 

Vården i livets 

slutskede handlar 

inte  bara om 

interaktioner med 

patienter och 

närstående utan 

även om 

sjuksköterskans 

uppfattning om sig 

själv och sina 

handlingar.  
 

Del 1: 4/4  
Del 2: 6/8 

Gélinas, C., 

Fillion, L., 

Robitaille, 

M., & 

Truchon, M. 

2012 

Kanada 

Canadian 

journal of 

nursing 

research 

 

 

Stressors 

experienced 

by nurses 

providing 

end-of-life 

palliative care 

in the 

intensive care 

unit 

Deskriptiv 

kvalitativ design. 
Att beskriva upplevda 

stressorer bland 

sjuksköterskor som utövade 

vård i livets slutskede på en 

intensivvårdsavdelning, i 

olika delar av Quebec. 
N: 42 
Kvinnor: 40 
Män: 2 
Ålder: - 

De många stressorer 

som sjuksköterskor 

utsattes för kan 

bidra till deras eget 

lidande och smärta. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 6/8 

Kisorio, L., 

& Langley, 

G.  

2015 

Sydafrika  

Intensive and 

Critcal Care 

Nursing 

Intensive care 

nurses’ 

experiences of 

end-of-life 

care  

Explorativ och 

deskriptiv 

kvalitativ design. 

Att beskriva 

intensivvårdssjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede 

på intensivvårdavdelning.  
N: 24 
Kvinnor: 22 
Män: 2 
Ålder: 31-69 

Vård i livets 

slutskede var en 

svår och utmanande 

process. Resultatet 

visade att en 

förbättrad 

vårdprocess 

inkluderade 

interventioner och 

stödsystem.  
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Karlsson, 

M., Kasén, 

A., & 

Wärna-Furu, 

C. 

2017 

Sverige 

Reflecting on 

one’s own 

death: The 

existential 

questions that 

nurses face 

Intervjuer i 

fokusgrupper, 

kvalitativ 

hermeneutisk 

metod användes 

för att tolka data. 

Att få en djupare förståelse 

av samt beskriva 

sjuksköterskors existentiella 

frågor som uppkommer vid 

vårdande av patient i livets 

slutskede. 
N: 14 

Sjuksköterskans 

existentiella frågor 

vägde  mellan 

ansvar och skuld i 

relation till 

patienten. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
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Palliative 

care and 

Supportive 

Care 

during end-of-

life care 
Kvinnor: 14 
Ålder: 36-61 

Valente, S.  

2011 

USA 

The journal 

of Chi Eta 

Phi Sorority 

Nurses’ 

perspectives 

of challenges 

in end of life 

care  

Deskriptiv 

kvalitativ design, 

intervjuer i 

fokusgrupper. 

Att förstå utmaningarna som 

sjuksköterskor står inför vid 

vård av patienter i livets 

slutkede.  
N: 6 
Kvinnor: -  
Män: -  
Ålder:- 

Vid vård i livets 

slutskede uppkom 

svårigheter inom 

kommunikation, 

teamsamverkan och 

kulturella frågor.  
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Karlsson, 

M., Roxberg, 

A., Barbosa 

da Silva, A., 

& Berggren, 

I. 

2010 

Sweden 

International 

Journal of 

Palliative 

nursing 

Community 

nurses’ 

experiences of 

ethical 

dilemmas in 

palliative 

care: a 

Swedish 

study. 

Kvalitativ 

innehållsanalys. 
Att beskriva community 

nurses’ upplevelser av etiska 

dilemman i palliativ vård. 
N: 7 
Kvinnor: - 

Män: - 
Ålder: - 

Det behövs mer 

kunskap om hur 

sjuksköterskor 

upplever dilemman i 

etiska 

beslutssammanhang.  

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Melvin, C.  

2012  

USA 

International 

Journal of 

Pallitative 

Nursing 

Professional 

compassion 

fatigue: what 

is the true cost 

of nurses 

caring for the 

dying?  

Deskriptiv 

kvalitativ design. 
Att utforska omfattningen 

av professional compassion 

fatigue bland sjuksköterskor 

i palliativ vård, samt vilka 

copingstrategier 

sjuksköterskan använder.  
N: 6 
Kvinnor: 6 
Män: - 
Ålder: - 

Det fanns tydliga 

fysiska och 

emotionella 

hälsokonsekvenser 

hos sjuksköterskan. 
 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 

Ong, K., 

Ting, K., & 

Chow, Y. 

2017 

Singapore 

Journal of 

Clinical 

Nursing 

The trajectory 

of experience 

of critical care 

nurses in 

providing 

end-of-life 

care: A 

qualitative 

descriptive 

study 

Kvalitativ 

deskriptiv design 

med 

semistrukturerad 

intervju. 

Att förstå 

intensivvårdssjuksköterskors 

syn på att utöva vård i livets 

slutskede. 

N: 10 

Kvinnor: 8 

Män: 2 
Ålder: 23-42 

Resultatet 

identifierade fyra 

huvudteman som 

beskrev hur 

sjuksköterskor 

upplevde utövande 

av vård i livets 

slutskede: 

vårdkultur, 

anspänning, 

meningen med livet 

och döden och 

uppgörelse. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
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Bilaga 3. Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod  

 Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I. 

Beskrivning av studien 

  

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?   Ja                  Nej 

  

Kunskapsläget inom det aktuella området är   Ja                  Nej 

beskrivet? 

  

Är syftet relevant till ert examensarbete?      Ja                  Nej 

  

Är urvalet beskrivet?                                    Ja                  Nej 

  

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del 

II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 

  

Del II 

Kvalitetsfrågor 

  

Beskrivs vald kvalitativ metod?                    Ja                  Nej 

Hänger metod och syfte ihop?          Ja                  Nej 

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?                           Ja                  Nej 

Beskrivs dataanalysen?                                Ja                  Nej 

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/      Ja                  Nej 
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ställningstagande?                                         

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i 

diskussionen?                         Ja                  Nej 

Diskuteras huvudfynd i 

resultatdiskussionen?                                                                                            

                                  Ja                  Nej 

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i 

diskussionen?                                              Ja                  Nej 

  

  

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

  

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

  

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

  

Deltagarkarakteristiska          

Antal……………………                                         

Ålder…………………....                                         

Man/Kvinna…………….                                         

  

  

Granskare sign: ………………………………………………. 

 Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henri 

 


