
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sjuksköterskors 
upplevelse av palliativ 
sedering 

OMRÅDE: Omvårdnad 
FÖRFATTARE: Therese Müller och Angelica Lorvi Seger	
HANDLEDARE:	Tillan Strand	
JÖNKÖPING Januari 2019 

En litteraturöversikt 
 



 

 

Sammanfattning 

	

Bakgrund: Palliativ vård handlar om lindrande vård, när sjukdomen eller tillståndet 
inte längre går att bota. Palliativ sedering är ett begrepp som används inom palliativ 
vård, och innebär att patientens medvetande sänks i livets slutskede, för att lindra 
outhärdliga symtom, och där målet är att patienten ska få en fridfull död. 
Sjuksköterskor har en viktig roll i teamarbetet kring palliativa patienter.	
 
Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid palliativ sedering.	
 
Metod: En litteraturöversikt med kvalitativ metod är genomförd. En induktiv ansats 
där tio artiklar granskades med hjälp av ett granskningsprotokoll. Dataanalysen kom 
fram till två kategorier och fem underkategorier.	
 
Resultat: Kategorierna professionalitet och teamsamverkan täcker de huvudfynd 
gjorda i översikten. Sjuksköterskor brottas med etiska frågeställningar och saknar ofta 
kunskap och erfarenhet för att känna sig trygga vid palliativ sedering. En god 
teamsamverkan ger en trygghet i uppgiften.	
 
Slutsats: Sjuksköterskors upplevelser kring palliativ sedering skiljer sig åt beroende 
på erfarenhet och kunskap, därför behövs mer forskning och kunskap för att tillgodose 
en likvärdig vård för alla.	
 
Nyckelord: Palliativ, sedering, sjuksköterska, upplevelse, team 
 



 

 

Summary 

The experience of palliative sedation among nurses – A literature review	

	

Background: Palliative care is introduced when the condition or illness no longer can 
be cured. Palliative sedation is a term used in palliative care, which means that the 
patient's consciousness is lowered at the end of life to alleviate refractory symptoms, 
and where the mission is for the patient to have a peaceful death. Nurses have an 
important role in teamwork around palliative patients.	
 
Aim: The aim was to describe nurses’ experiences surrounding palliative sedation.	
 
Method: A literature review with qualitative method has been completed. An 
inductive approach was used, where ten articles were examined using a review 
protocol. The data analysis found two categories and five subcategories.	
 
Results: The categories of professionalism and teamwork cover the main findings 
that were made in the overview. Nurses are grappling with ethical issues and often lack 
the knowledge and experience to feel safe about palliative sedation. A good teamwork 
gives a sense of security in the task.	
 
Conclusion: Nursing experience surrounding palliative sedation differs depending 
on experience and knowledge, and therefore more research and knowledge is needed 
to provide equal care for all.	
 
Keywords: Palliative, sedation, nurse, experience, team	
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Inledning 

Enligt Statistiska centralbyrån [SCB] (u.å.) så avled 91 972 personer år 2017, hur stor 
del var i behov av eller skrevs in i palliativ vård är oklart. Exakta antalet avlidna 
individer registrerade i svenska palliativregistret [SPR] från februari 2017 – februari 
2018 var 41 515 personer (SPR, 2018). Andelen mottagare av palliativ sedering [PS] är 
inte känt. Enligt SPR (2018) var 0,8 % av riksgenomsnittet ej symtomlindrade gällande 
andnöd och 0,2 % var ej symtomlindrade gällande smärta.	
Arbetet talar om palliativ vård med en grundtanke gällande vård i livets slutskede, sista 
en till två veckorna, i livet. Det är under den tidsaspekten PS kan vara ett alternativ 
(Svenska läkaresällskapet [SLS], 2010). Sjuksköterskan spelar en betydande roll i 
palliativ vård och blir en representant för patienten och anhöriga, genom att föra 
tankar och önskemål vidare till övriga professioner för att ge ett gott slut. Att ha denna 
roll kan påverka sjuksköterskans upplevelse.	
 
Att som blivande sjuksköterskor få arbeta med palliativ vård är ett privilegium och en 
ära. En ära att få vara närvarande när kroppen tar sitt sista andetag, att få uppleva den 
ro och stillhet som inträder i rummet efteråt. Detta är när palliativ vård fungerar och 
den döende är symtomlindrad enligt det individuella behovet. Alla får idag inte denna 
upplevelse i livets sista tid (SPR, 2018), utan symtomen tar överhanden och kan ge ett 
ökat lidande för patient, anhöriga och personalen. Frågan är om sjuksköterskor har 
den kunskap som behövs för att minimera lidande och kan hjälpa och informera 
patienten om alternativ när döden är i antågande.	

Bakgrund	

Palliativ vård 

World Health Organization [WHO] (2018) definition av palliativ vård är lindrande 
vård, genom att förebygga och behandla symtom i samband med livshotande och 
obotbar sjukdom. Palliativ vård ska inte förkorta eller förlänga livet, utan hjälpa till att 
normalisera döden och hjälpa individen att uppskatta livet. Att erbjuda stöd till 
närstående, stöd för individen att vara aktiv och arbeta teambaserat runt individen är 
en del av kärnan i palliativ vård (WHO, 2018). 	
Socialstyrelsen (2013) bygger vidare på WHOs (2018) definition i ”Nationellt 
kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” genom att förtydliga vikten av 
helhetsperspektivet gällande döende individers värdighet och välbefinnande 
oberoende av ålder eller diagnos. Regeringen fastställde i dokumentet, ”Döden angår 
oss alla – Värdig vård vid livets slut” (SOU 2001:6), fyra hörnstenar, symtomlindring, 
samarbete, kommunikation och relation samt stöd till de närstående, de är 
grundläggande för den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013). 	
 
Regionala cancercentrum i samverkan [RCC] (2016) har i ”Nationellt vårdprogram för 
palliativ vård i livets slutskede” tagit fram riktlinjer och rekommendationer hur 
palliativ vård bör bedrivas och erbjudas individer oavsett förutsättningar. 
Vårdprogrammet är framtaget av en multidisciplinär grupp i samarbete med en 
referensgrupp bestående av närstående och patienter. Målet med vårdprogrammet är 
att det ska passa alla professioner i mötet med palliativa individer samt alla patienter 
oavsett bakgrund eller vårdgivare. Det är ett stöd för vårdpersonal i det dagliga arbetet 
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med palliativa patienter, ger stöd i planering samt en bättre utgångspunkt för den 
palliativa vården i samarbete med palliativregistret och nationella kunskapsstödet. 
”Nationellt vårdprogram för palliativ vård i livets slutskede” är baserat på bästa 
tillgängliga evidens och beprövad erfarenhet grundat i den multidisciplinära 
arbetsgruppen (RCC, 2016). Värdegrunden RCC (2016) har tagit fram 
utgångspunkterna närhet, helhet, kunskap och empati. Likheter ses i värdegrunden 
från ”Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede” (Socialstyrelsen, 
2013). Båda har grunden i bland annat hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30).	
 
Saunders myntade begreppet total smärta vilket innefattar fysisk, psykisk, social och 
existentiell/andlig smärta. Saunders insåg även vinsten av att behandla alla fyra 
aspekterna då detta gav välbefinnande till palliativa patienter (Saunders 1964). Detta 
begrepp omvandlas till total care, eller total omvårdnad, och kom att användas inom 
palliativ vård (Clark, 1999)  

Palliativ sedering 

Enck (1991) introducerade uttrycket terminal sedering efter en granskning av fem 
artiklar med fokus på symtomkontroll och livskvalitet hos individer i livets slutskede, 
detta gav grunden till uttrycket PS vilket används idag.	 Socialstyrelsen (2010) 
beskriver PS enligt följande ”Med PS menas en medveten påverkan av 
vakenhetsgraden hos en patient i livets slutskede i syfte att uppnå̊ lindring vid 
outhärdliga symtom”(Socialstyrelsen, 2010, s 2). PS är en sista utväg när annan 
symtomlindring inte har effekt och bör endast användas i det absoluta slutskedet av 
den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2010; Claessens, Menten, Schotsmans & 
Broeckaert, 2011). Vanliga symtom där PS kan användas är dyspné, smärta, förvirring 
och/eller en känsla av att kvävas, ytterligare symtom kan ligga till grund för PS 
(Socialstyrelsen, 2010; Maltoni et al., 2012). Det finns två olika tillvägagångssätt; 
intermittent PS eller kontinuerlig PS. Bedömning görs av läkare i samråd med 
individen gällande den aktuella metoden. Intermittent PS innebär att individens 
medvetandegrad höjs vid utvalda tillfällen, för närstående eller för att planera fortsatt 
behandling. Kontinuerlig PS innebär istället att individen hålls medvetandesänkt 
under en tid vilken bestäms av behov, önskemål och individens tillstånd 
(Socialstyrelsen, 2010). De Graeff och Dean (2007) påtalar även att möjligheten till 
akut sedering exempelvis vid stora akuta blödningar bör finnas.	
 
De Graeff och Dean (2007) fann i sin systematiska litteraturöversikt att det inte finns 
någon internationellt accepterad definition av PS. Den definitionen de enades om är 
att genom titrering av sedativa läkemedel lindra ohanterbara symtom, genom att sänka 
medvetandegraden, tills symtomen minskat till en hanterbar nivå för patienten. 
Rekommendationen i studien är att förstahandspreparatet vid PS bör vara Midazolam. 
Det är viktigt att personal runt individen är kunnig och kompetent för att ge en god och 
säker vård gällande PS. Slutsatsen är att PS är ett alternativ när symtomen är så svåra 
att individens lidande inte går att lindra på annat sätt (De Graeff & Dean, 2007). 
Maltoni et al. (2012) visar att genomsnittlig tid för PS var 32.20 timmar och att 
justeringar i läkemedels- och vätskebehandling förekom i 94 % av fallen. 	
 
De Graeff och Dean (2007) visar även att PS skiljer sig från eutanasi/aktiv dödshjälp 
på tre sätt. Intentionen är att lindra ohanterbara symtom, det är en nödvändig åtgärd, 
samt att död inte är ett kriterium för att åtgärden varit framgångsrik. Detta stärks av 
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att Hahn (2012) visar att skillnaden från eutanasi eller läkarassisterade självmord är 
den primära utgångspunkten i PS, inte att förkorta livet för individen, utan att lindra 
lidande.	
 
SLS fastställde 2010 de etiska riktlinjerna för PS. SLS (2010) fastställer att den 
förväntade överlevnaden för individen ska vara kort, högst en till två veckor och att PS 
varken ska förlänga eller förkorta livet för individen. Det är av vikt att individen ger sitt 
informerade samtycke till PS. SLS (2010) visar att rådgivning bör ske med en läkare 
inom palliativ medicin och eventuellt en anestesiolog om kontinuerlig PS planeras 
(SLS, 2010). 	

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskans ansvarsområde inom vården är omvårdnaden (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2017). Omvårdnadsarbetet sker självständigt och i 
teamsamarbete med annan vårdpersonal; läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut, 
psykolog samt tillsammans med anhöriga. En holistisk syn innefattar patientens 
fysiska, psykosociala, andliga och existentiella situation. Sjuksköterskan behöver 
etablera en förtroendefull relation med patient och anhörig för att kunna genomföra en 
god omvårdnad på ett korrekt personcentrerat sätt (Svensk sjuksköterskeförening, 
2017). Att ge olika symtomlindrande läkemedel är en del av det arbete en 
sjuksköterska utför, inte bara i den palliativa vården, det är dock en av de viktigaste 
uppgifterna för att ge den palliativa patienten god symtomlindring (SOSFS 2000:1, 
kap. 4, 1 §; RCC, 2016).	
 
Det är av vikt att sjuksköterskan har ett kritiskt förhållningssätt och att ett 
multiprofessionellt team kan göra en bedömning av varje individs alla dimensioner 
innan ett ställningstagande kring PS kan göras för att lindra ohanterbart lidande den 
sista tiden i livet (Damasceno Spineli, Kurashima, De Gutiérrez, Spineli, & 
DeGutiérrez, 2015).	

Sjuksköterskans omvårdnadsarbete 

I det arbete sjuksköterskan utför inom palliativ vård, användas de delarna Saunders 
(1964) beskriver med fysisk, psykisk, social och existentiell/andlig smärta. Detta kan 
kopplas ihop med Watsons teori (1993) om mänsklig omsorg. Denna bygger på en 
omvårdnad sammanflätad av humanvetenskap och konst. Samspelet mellan 
sjuksköterskan och patienten i ett kroppsligt och själsligt perspektiv leder till en 
omvårdnadsrelation med inslag av mänsklig och transpersonell omsorg (Watson, 
1993). Omvårdnaden har ett mål bortom det patologiska, av att bibehålla den 
mänskliga värdigheten och integriteten genom att bevara en harmoni i ande, kropp 
och själ. Kunskapen om mänskligt beteende, ohälsa, empati samt sjuksköterskans och 
patientens styrka och begränsningar ligger till grund i den mänskliga omvårdnaden 
(Watson, 1993). Watson (1993) menar att den biomedicinska vetenskapen och det 
medicinska paradigmet begränsar omvårdnaden av patienten. Nursing kan översättas 
med omvårdnad, ett filosofiskt begrepp där bland annat ömhet innefattas. 
Omvårdnaden står för omtanke, kunskap, värden, filosofi, ansvar, handlingar och 
hängivenhet enligt Watson (1993). I det mellanmänskliga mötet hjälper sjuksköterskan 
patienten att öka sin självkännedom och ta kontroll över situationen. Målet är att en 
inre harmoni kan uppnås trots yttre omständigheter. Watson (1993) beskriver vidare 
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att kvantfysiken gör omvårdnaden levande och föränderlig och i kombination med 
vetenskaplig metodik kan andra verksamma dimensioner finnas. Ande, kropp och själ 
är de tre dimensioner människan består av (Watson, 1993).	
 
Den mänskliga omvårdnaden leder till att bevara personligheten och mänskligheten 
hos både patient och sjuksköterska genom att sjuksköterskan besitter kunskap, vilja 
och ett engagemang. Watson (1993) menar att i varje omvårdnadssituation har olika 
interventioner betydelse för att en mellanmänsklig process kan utvecklas. Faktorer 
som speglar ett moraliskt ideal och målet att bevara mänskligheten handlar om ett 
humanistiskt och altruistiskt synsätt där värdena tro och hopp, känslighet och 
kreativitet leder till en mänsklig omsorgsrelation innehållande tillit och hjälpande. 
Genom att stödja till en förbättrad psykisk, fysisk, social och andlig miljö och tillgodose 
de mänskliga behoven tillsammans med en god kunskapsbas och klinisk kompetens 
kan en god mänsklig omsorg uppnås (Watson, 1993).	

Anhörigas roll 	

Benkel, Molander & Wijk (2016) fann att en av delarna inom palliativ vård är 
anhörigas rätt till stöd under patientens sjukdomstid och efter dödsfallet. För anhöriga 
blir det förändringar i vardagen, frågor och funderingar uppstår, både vad som händer 
med den sjuka men även praktiska saker kring den sjuka och inte minst alla detaljer 
efter att den sjuka avlidit. Hur de anhöriga reagerar beror på många faktorer och 
upplevelsen och agerandet kan se ut på många sätt. Vad har de närstående för 
erfarenheter med sig, var i livet befinner de sig, hur ser relationerna ut i familjen, hur 
brukar kriser hanteras. Många faktorer spelar in i vilket stöd anhöriga behöver. Varje 
familj har olika sätt att kommunicera och olika syn på vad de kan diskuteras (Benkel et 
al., 2016). 	
 
Information är en viktig del i stödet till närstående och undersökningar har visat att 
anhöriga uppfattar information som stöd. Förutsättningen är att den sjuka medger att 
de anhöriga får vara delaktiga i sjukdomstiden (Benkel et al., 2016). Trots att det är 
tungt att vara anhörig till en döende patient så blir ofta anhöriga engagerade i vården. 
Ofta känns det tryggare att vara delaktig än att stå utanför. Känslan av kontroll ökar, 
och anhöriga upplever även att de får en möjlighet att bearbeta existentiella frågor när 
de är delaktiga i vården. Svårigheten med att stå bredvid och inte kunna känna det den 
sjuka känner, gör att information och vägledning är av vikt för att underlätta för 
anhöriga. Forskning visar att anhöriga har ett stort behov av information, och att vara 
delaktiga i omvårdnaden, utan att ansvaret får bli för stort (Sand, Olsson & Strang, 
2010). Utan tillåtelse från den sjuka har inte omvårdnadspersonal rätt att delge 
informationen till anhöriga (Benkel et al., 2016). Vid PS visar forskning att de anhöriga 
ofta upplever behandlingen positiv, och att deras anhörigas lidande minskar. Vikten av 
information i god tid upplevs bristande i en del fall, och i flera fall fick patienterna 
information samma dag behandlingen sattes in. Det finns brister i sjuksköterskornas 
utbildning i ämnet och kunskapen i att informera anhöriga brister enligt Tursinov, 
Cherny & Ganz (2016).	
 
Lagar, riktlinjer, de fyra aspekterna av total omvårdnad tillsammans med de fyra 
hörnstenarna lägger grunden till palliativ vård. Behov av kunskap om palliativ vård 
och symtomlindring via exempelvis PS kan behövas, även utanför specialiseringen 
inom palliativ vård. Detta då det i samtliga verksamheter finns, och kommer finnas, 
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individer inskrivna i palliativ vård (SPR, 2018). Dessa individer kommer behöva stöd 
och ges möjlighet till god symtomlindring om behovet finns. Det är i det läget 
sjuksköterskan blir en bro mellan patient, anhöriga och den övriga vården, för att 
minska onödigt lidande och se hela människan när döden närmar sig.	

Syfte	

Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelse av palliativ sedering.	

Material och metod	

Design 

En litteraturöversikt med en induktiv ansats gjordes, vilket innebar att vetenskapliga 
artiklar samlades in och granskades (Henricson, 2017). De genomlästa artiklarna var 
av kvalitativ metod, och innehållet arbetades igenom och analyserades för att få en 
djupare förståelse för den frågeställning ansatsen innehåller (Henricson, 2017). 	

Urval och datainsamling 

Artikelsökningen skedde i Cinahl, omvårdnadsfokus, Medline, omvårdnad och 
medicinskt fokus och Psycinfo, psykologifokus detta för att täcka upp sjuksköterskans 
kompetensområden. Vid artikelsökningen användes följande sökord: palliative, 
terminal, end of life, sedation och nurs*. Ett tillägg med experienc* gav inga träffar i 
Cinahl eller Medline. I Psycinfo gav det träffar, det framkom att de var dubbletter. 
Trunkering användes för att öka sökbarheten och booleska termer gav begränsningar i 
de aktuella områdena (Backman, 2016). Ytterligare avgränsningar gjordes genom att 
söka på peer-reviewed, på engelska och skrivna från 2006 och framåt. När sökningen 
genomförts, lästes titlar och abstrakten, samt att artiklar i fulltext beställdes. De 
inkluderade artiklarna hade ett sjuksköterskeperspektiv och de exkluderade artiklarna 
hade ett patientperspektiv eller handlade om barn. 12 artiklar gick vidare från 
genomläsning till kvalitetsgranskning. Kvalitetsgranskning skedde via protokoll från 
Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 1). Av dessa 12 artiklar, gick 8 artiklar vidare till 
resultatet, och finns i artikelmatrisen (Bilaga 2). Sekundärsökning genomfördes 
löpande för att öka antalet artiklar (Friberg, 2017) och 2 artiklar gick vidare till 
resultatet, totalt gick 10 artiklar vidare till dataanalysen. 
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Tabell 1: Sökmatris för Cinahl 

Databas: Cinahl 2018-11-28 

Sökord Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Palliative or 
terminal or 
end of life 

80 464     

sedation 12 647     

Nurs* 759 163     

Palliative or 
terminal or 
end of life and 
sedation and 
nurs* 

149 149 25 10 8 

Begränsning: Peer-Review, skrivna på engelska och publicerade 2006-2018. 

 
Tabell 2: Sökmatris för Medline 

Databas: Medline 2018-11-28  

Sökord Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Palliative or 
terminal or 
end of life 

575,679 
 

    

sedation 38,651     

Nurs* 788,010     

Palliative or 
terminal or 
end of life and 
sedation and 
nurs* 

19 
 

19 
 

1* 0 0 

Begränsning: Peer-Review, skrivna på engelska och publicerade 2006-2018. * varav 1 dubblett togs 
bort från medline. 
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Tabell 3: Sökmatris för Psycinfo 

Databas: Psycinfo 2018-11-28  

Sökord Träff Lästa 
titlar 

Lästa 
abstrakt 

Kvalitetsgranskade Till 
resultat 

Palliative or 
terminal or 
end of life 

56,289 
 

    

Sedation 4,826     

Nurs* 159,088     

Palliative or 
terminal or 
end of life and 
sedation and 
nurs* 

68 68 10* 2 0 

Begränsning: Peer-Review, skrivna på engelska och publicerade 2006-2018. *varav 3 dubbletter 
togs bort från psycinfo.  
 

Dataanalys 

Artiklarna analyserades med hjälp av Fribergs analysmodell i fem steg för att sedan 
diskuteras tillsammans (Friberg, 2017). I steg ett lästes valda artiklar igenom med en 
öppenhet och följsamhet samt med fokus på resultaten. I det andra steget 
identifierades nyckelfynden från resultaten i artiklarna genom att skriva ner 
nyckelfynden på post-it lappar. I det tredje steget sammanställdes resultatet som 
genomgått en kritisk granskning. En artikelmatris upprättades (bilaga 2). För att få 
struktur på artiklarna som analyserades fanns följande information i artikelmatrisen: 
Författare/år/land, titel, syfte, metod, antal deltagare, resultat och 
kvalitetsgranskning. I fjärde steget, jämfördes och identifierades studiernas likheter 
och olikheter och relateras till varandra. Till sist i det femte steget, skapades 
kategorierna, och en ny text där slutsatserna presenterades. Analysen av artiklarna 
gjordes enskilt och gemensamt där ord skrevs på post-it lappar och beskrev de olika 
delarna i artiklarna. Detta fördes sedan upp på en whiteboardtavla där de 
kategoriserades med olika färgmarkeringar. Dataanalysen ledde till två kategorier och 
fem underkategorier. De olika stegen genomfördes var för sig för att sedan diskuteras 
och föras samman i resultatet. Resultatet av artiklarna visade att vissa upplevelser 
återkom i intervjuerna.  
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Etiska överväganden 

I artiklarna baseras etiken på göra-gott-, inte skada- och autonomiprinciperna. Dessa 
principer ligger till grund för vård och omsorgens etiska överväganden (Sandman & 
Kjellström, 2013). Principerna ses även i de riktlinjer och styrdokument och bildar 
ramarna kring PS. 	
 
Dessa principer görs gällande även när det kommer till forskning samt att 
rättviseprincipen tillkommer (Sandman & Kjellström, 2013). Forskningsetik visar på 
vikten av att reflektera och överväga alla moment i ett forskningsprojekt (Sandman & 
Kjellström, 2013). Det är viktigt att skydda de individer som ingår i forskningen, samt 
att respektera människans värde vid forskning. Lagen om etikprövning av forskning 
som avser människor (2003:460) skapades med syfte att skydda Sveriges befolkning 
mot olämplig forskning (SFS 2003:460).	
 
Förförståelsen har reflekterats och diskuterats. Av arbetslivserfarenhet som 
undersköterskor inom bland annat äldreomsorgen blev introduktionen till den 
palliativa vården oundviklig. I samband med erfarenheten kom intresset för ytterligare 
kunskap om palliativ vård och dess betydelse för individen, familjen och övriga 
närstående. Ett problem i palliativ vård är symtomlindringen (Hahn, 2012). Individen 
har mer eller mindre obegränsad möjlighet till symtomlindring om behovet finns 
(Region Jönköpings Län, 2017). Dock uppstår situationer vilka gör att möjligheten till 
fullgod symtomlindring minskar eller uteblir (Hahn, 2012). I samband med 
erfarenheten kom insikten hur lite PS används i verksamheterna och svårigheten med 
att vara bisittare när en patient lider trots stora insatser. Där kommer intresset för PS 
in som ett komplement, när symtomen blir allt för svåra att hantera för individen och 
närstående samt att det interprofessionella teamet står handfallet och uttömt på 
omvårdnadsåtgärder, läkemedelsbehandling eller andra möjligheter. Att denna 
förförståelse finns kommer hanteras genom att visa forskning som styrker och 
motsäger resultatet (Thurén, 2007; Henricson, 2017). Genom att granska artiklarna 
objektivt och sakligt, avstå från plagiat samt att hantera referenser på ett korrekt sätt 
stärks trovärdigheten i arbetet (Henricson, 2017). Genom samtal och diskussion runt 
förförståelsen gällande palliativ vård och PS, så klargjordes likheter och skillnader i 
tankar, fördomar och kunskaper (Thurén, 2007). Detta har genom vidare samtal 
kunnat minska den påverkan förförståelsen kunnat ha på arbetet. Det har även 
bidragit till att granskningarna kunnat göras relativt neutralt och fria från 
förförståelse, då samtalen kunnat fokusera på artiklarna och dess resultat.	
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Resultat 

Resultatet kommer att presenteras med kategorier som rubriker följt av tillhörande 
underrubriker, se figur 1. 

	
Figur 1: Kategorier och underkategorier	

Professionalitet 

Professionalitet delas upp i underkategorierna; Behov av kunskap och Att kämpa med 
etiska överväganden.	

Behov av kunskap	

Det krävs rätt kunskap och verktyg för att kliniskt kunna bedöma, och vara en del i 
teamet runt patienten när besluten tas, men även kommunicera med anhöriga kring 
vad som händer och få dem delaktiga (Zuleta-Benjumea, Munoz, Vélez & Krikorian, 
2018). För att kunna förse patient och anhöriga med relevant information är det viktigt 
att sjuksköterskan har rätt kunskap. Många känner att de inte har tillräcklig kunskap 
inom palliativ omvårdnad för att tillgodose de ställda kraven (Zuleta-Benjumea et al., 
2018). Sjuksköterskor uppger att de känner till begreppet PS men inte känner till 
innebörden till fullo, de beskriver PS i mer vaga uttryck såsom att skapa en rofylldhet 
eller en sista utväg när allt annat är prövat (Beel, Hawranik, Mc Clement & Daeninck, 
2006). Många sjuksköterskor beskriver hur de har en möjlighet att påverka läkaren att 
påbörja PS, eftersom de är närmast patienten och ser deras symtom (Nilsson & 
Tengvall, 2013).	
 
Vikten av att lindra outhärdligt lidande ses även av större vikt, än att förhindra 
tillvänjning (Gielen et al., 2011). Sjuksköterskor tyckte att biverkningarna av PS såsom 
påverkan på andningen, tarmarna eller urinblåsan utgjorde ett större problem, än 
symtomen i sig under livets sista tid (Gielen et al., 2011). En del tror att hög 
smärtlindring och användandet av morfin påskyndar döden. Titrering av läkemedel 
anses viktig för att kunna hitta en nivå där symtomen lindras och är etiskt försvarbar 
(Zuleta-Benjumea et al., 2018). Det finns en oro att PS inte fyller någon funktion för att 
lindra fysisk smärta, utan att den döende förvisso kommer sova men likväl lider 
(Gielen, et al., 2011). Sjuksköterskor med arbete inom specifik palliativ vård delar dock 
inte denna uppfattning. Sjuksköterskan har en komplex roll vid PS. Det är av vikt att 
kunna se hela människan för att upptäcka behov av fysisk, psykisk och existentiellt 
lidande (Zuleta-Benjumea et al., 2018). Kunskapen att bedöma och förstå patientens 

Professionalitet 
Behov av kunskap 

Att kämpa med etiska 
överväganden 

Teamsamverkan 
Att vara en del av ett team 

Att göra patienten delaktig 

Att involvera anhöriga 
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behov och utefter det avgöra om behovet av PS är aktuell, ligger ofta hos 
sjuksköterskan eftersom de finns närmast patienten (Zuleta-Benjumea et al., 2018).	

Att kämpa med etiska överväganden	

Rädslan av att vara den som ger den sista injektionen och om den kan leda till döden 
skapar en oro, och sjuksköterskan upplever även en osäkerhet hos läkarna var linjen 
går mellan eutanasi och PS (Nilsson & Tengvall, 2013). Sjuksköterskor betonar 
skillnaden mellan PS och eutanasi. Patienten kan efterfråga eutanasi men nekas det 
och erbjuds PS istället. Oenigheter kan förekomma i huruvida patienten är välmående 
under PS mellan sjuksköterskan och anhöriga. Ljud och andningsrassel från patienten 
kan få anhöriga att ifrågasätta om PS är djup nog (Lokker et al., 2018). En del anhöriga 
kan ge uttryck för att de vill att patienten ska vara sederad för att de ska slippa hantera 
ångesten och den rastlöshet som kan uppstå hos patienter i livets sista tid (De Vries & 
Plaskota, 2017; Seymour, Janssens & Broeckaert, 2007). Medan andra anhöriga vill 
kunna samtala med sina anhöriga in i det sista för att se till att de har det bra (Gielen 
et al., 2011). Det uppstår ett etiskt dilemma när närstående efterfrågar PS men 
sjuksköterskan inte anser att det är dags att påbörja PS. Sjuksköterskan upplever att 
anhöriga lider mer än patienten (Lokker et al., 2018). Stora kulturella skillnader finns i 
användandet av PS och hur synen på PS påverkar patienten fysiskt, psykiskt, socialt 
och existentiellt (Gielen et al., 2011).	
 
PS av unga människor leder till större etiska dilemman på grund av en rädsla att missa 
symtom när de förändras. Handlade det om en yngre patient fanns mer funderingar 
kring hur PS kommer påverka patienten (De Vries & Plaskota, 2017). När patienten är 
desorienterad och agiterad på grund av behandling, upplevs det ofta svårt att inte 
kunna diskutera adekvat om vidare behandling. Samtalen får då ske med de anhöriga 
och det känns etiskt utmanande (De Vries & Plaskota, 2017). Involveringen av 
anhöriga kan leda till en press på sjuksköterskor att påskynda döendeprocessen (Rys, 
Deschepper, Deliens, Mortier & Bilsen, 2012). Känslan av att PS kommer att leda till 
döden skapar oro, men med växande erfarenhet växer också tryggheten i beslutet kring 
PS (De Vries & Plaskota, 2017). Det fanns även ett upplevt motstånd hos 
sjuksköterskor mot PS, då de ansåg att det påverkade den sociala kontakten och de 
dagliga aktiviteterna negativt (Gielen et al., 2011). Det finns en viss tabukänsla runt PS 
och sjuksköterskor undviker att berätta om PS alternativ, utan erbjuder patienten att 
få sova om symtomen blir outhärdliga. Det skapar en osäkerhet gällande hur 
alternativet PS ska flätas in i samtalen (Nilsson & Tengvall, 2013).	

Teamsamverkan 

Teamsamverkan delas upp i tre underkategorier; Att vara en del av ett professionellt 
team, Att göra patienten delaktig och Att involvera anhöriga	

Att vara en del av ett professionellt team	

Rädsla är en upplevelse många sjuksköterskor funderar över. Tankar som; Kommer 
den här dosen att döda patienten? Förkortas patientens liv? I kombination med 
upplevelsen av bristande engagemang hos läkare skapas en osäkerhet hos 
sjuksköterskorna (Anquinet et al., 2015). Känslan av att ha ett stöttande team bakom 
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sig är viktigt för sjuksköterskans roll i PS, ett team där alla är delaktiga i beslutet att 
påbörja PS. Att få positiv feedback i arbetet stärker sjuksköterskans känsla av att göra 
ett bra jobb (De Vries & Plaskota, 2017; Zinn & Moriarty 2012; Nilsson & Tengvall, 
2013). När sjuksköterskor får positiv feedback från läkaren om att de tog rätt beslut, 
känner sig de respekterade (Zinn & Moriarty, 2012). Att kunna ha ett inflytande över 
patientens behandling gentemot läkaren ökar teamkänslan. En ömsesidig tillit är viktig 
för en ökad teamkänsla, annars är risken att den ena parten känner frustration och att 
samverkan brister runt patienten (Nilsson & Tengvall, 2013). Det är viktigt att tidigt 
fånga upp patienter där ett behov av PS kan uppstå, för att skapa en tydlig plan och en 
samstämmighet hos teamet (Beel et al., 2006; Seymour et al., 2007). Lokker et al. 
(2018) fann att sjuksköterskor ofta beskriver en stress kring samarbetet med ansvariga 
läkare när det börjar närma sig tidpunkten för eventuell PS av palliativa patienter. 
Läkare förespråkar PS i ett senare skede än sjuksköterskan. Sjuksköterskor känner ofta 
en moralisk press och en maktlöshet inför att se patienten lida. Sjuksköterskor är ofta 
den vårdpersonal närmast patienten och kan känna frustration över att PS inte kan 
påbörjas, när de upplever att det behövs, för att lindra patientens lidande. Känslan av 
att kunna se behoven hos en döende patient men inte ha befogenhet att besluta om 
behandling upplevs frustrerande (Lokker et al., 2018).	
 
Kommunikation är en viktig del av sjuksköterskans roll. Denna kommunikation kan 
vara riktad åt både patient, anhöriga och team. De vanligaste samtalen runt PS hålls 
oftast med ansvarig läkare (Anquinet et al., 2015). Sjuksköterskan blir läkarens ögon 
och öron gentemot patienten. Det är ofta läkaren vänder sig till sjuksköterskans 
bedömning om symtomlindringen är tillräcklig eller inte, då sjuksköterskan är den 
som arbetar närmast patienten (Rys et al., 2012). En nyutexaminerad sjuksköterska 
kan vara osäker på hur en situation ska hanteras, kan stöttas upp genom att ett erfaret 
team bekräftar uppstarten av PS (De Vries & Plaskota, 2017). Samtidigt så kan 
ordinationen från läkaren ibland komma tidigare än vad sjuksköterskan anser och att 
det kanske finns fler angreppssätt kvar att testa för att minska symtomen (Lokker et 
al., 2018). 

Att göra patienten delaktig	

Begreppet PS diskuteras sällan med patienten utan läggs snarare fram genom ett 
erbjudande att kunna erbjuda patienten medvetandesänkning när symtomen blir 
outhärdliga (Nilsson & Tengvall, 2013). En del patienter är rädda för döden och 
eventuella outhärdliga symtom, de finner en trygghet i att veta att alternativet med PS 
finns (Nilsson & Tengvall, 2013). Att kunna ha samtal om olika alternativ till 
symtomlindring med patienten innan det är dags, för att i samråd med läkare och 
sjuksköterska kunna skapa en handlingsplan, gör patienten mer delaktig (Seymour et 
al., 2007). Det är viktigt att ge patienten och anhöriga information så att välgrundade 
beslut kan tas (Seymour et al., 2007). Det är även av vikt att alla inblandade parter är 
välinformerade och överens när det kommer till behandling med PS (Beel et al., 2006; 
De Vries & Plaskota, 2017; Lokker et al., 2018; Rys et al., 2012 ). Det upplevs viktigt att 
kunna kommunicera med patienten för att veta hur patienten mår (Gielen et al., 2011).	
 
Att sjuksköterskan kan tolka när patienten ger uttryck för att nu är det dags, nu är 
symtomen outhärdliga. Detta kan visas genom olika beteenden, exempelvis att 
patienten rynkar pannan eller blir kroppsligt orolig, eller att patienten ger verbalt 
uttryck (Beel et al., 2006). Sjuksköterskan får ofta den förklarande rollen om vilka 
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möjligheter som kan erbjudas när det gäller symtomlindring. Det förekommer även att 
sjuksköterskan samtalar om de vanligaste symtomen och vilka förändringar kroppen 
kan genomgå när döden närmar sig (Anquinet et al., 2015). Det kan finnas flera 
tillfällen under en patients sista tid där andra professioner kan behövas såsom kurator, 
präst eller annan andlig vägledare (Zinn & Moriarty, 2012).	

Att involvera anhöriga	

Sjuksköterskor upplever ofta i samspelet med anhöriga, att de blir pressade när PS 
används. Anhöriga upplever att döendet går för långsamt efter att de sagt adjö, 
eftersom de förväntat sig att det ska gå fortare (Lokker et al., 2018). Anhörigas önskan 
om att starta PS kan komma tidigare än professioner runt patienten anser vara 
nödvändigt, sjuksköterskan får då ofta rollen att förklara och förtydliga vad PS är och 
när den bör användas (Lokker et al., 2018). Sjuksköterskor bör kunna visa att de inte 
kan allt och att de kan ta reda på den informationen patienten eller anhöriga önskar 
(Zinn & Moriarty, 2012). Genom att göra anhöriga delaktiga i samtalen kring PS, ges 
en trygghet och en förståelse inför stundande förändringar. Det ger en tydlighet och 
förenklar situationen när PS påbörjas (Beel et al., 2006). Sättet informationen 
kommuniceras på har en inverkan på hur den tas emot, ett rakt och ärligt sätt där 
erkännande om att okunskap finns kräver mod (Zinn & Moriarty, 2012). 	
 
Sjuksköterskor beskriver hur anhöriga, speciellt när patienten beslutat sig för att 
stanna hemma under sin sista tid med stöd av ett palliativt team, upplever en svår 
situation när den sjuka lider och ett stort ansvar vilar på dem. Om förmågan att 
kommunicera försvunnit hos patienten ligger beslutet ofta hos de anhöriga om PS ska 
användas (Nilsson & Tengvall, 2013). De gånger patientens sista tid blev längre än 
förväntad, så kan påtryckningar komma från anhöriga om hur lång tid det ska ta att få 
dö (Rys et al., 2012). Det finns tillfällen där patienten ges möjlighet till PS och 
anhöriga är nöjda med det (Zinn & Moriarty, 2012). Diskussion	
Diskussionen delas upp i metoddiskussion och resultatdiskussion.	

Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet med att använda en litteraturöversikt, är att få en överblick i det aktuella 
forskningsläget inom området (Henricson, 2017) och detta passade syftet att 
undersöka sjuksköterskors upplevelse kring PS. Att göra en litteraturöversikt gav en 
god teoretisk grund vad det gäller PS och även om det funna materialet var begränsat 
fanns ändå möjlighet att uppnå syftet.	
 
Trovärdighet innebär att redovisa för läsaren att skapad kunskap är rimlig och den 
ökas genom att använda tillförlitliga och vetenskapligt granskade källor. Användandet 
av booleska termer och trunkering ökar trovärdigheten genom att ge en så exakt 
sökbild som möjligt (Henricson, 2017). Henricson (2017) rekommenderar att ta hjälp 
av en bibliotekarie för att få en korrekt sökstrategi och detta hjälpte till att få fram 
ämnesord och databaser, vilket gav relevanta artiklar att använda. Detta gjordes vid de 
tillfällen som erbjöds via skolan och gav bekräftelse av att vara på rätt väg. Skulle detta 
arbete göras igen så skulle en bredare användning av synonymer användas, då det har 
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begränsat sökningarna och givit ett smalt underlag. Därav fick årtalsbegränsningen 
justeras med två år till 2006. Åldern på artiklarna minskar tillförlitligheten 
(Henricson, 2017). Hade det funnits mer tid hade arbetet kunnat göras mer och med 
fler synonymer för att skapa ett bredare och djupare arbete.	 Valet av de olika 
databaserna ökar tillförlitligheten i arbetet (Henricson, 2017). Genom att söka i flera 
olika databaser ökar trovärdigheten, särskilt då flera artiklar fanns som dubbletter på 
databaserna (Henricson, 2017). Samtliga artiklar granskades av båda författarna. 	
 
Analysen baserades på Fribergs (2017) analysmetod. Likheter och olikheter i synen 
kring PS upptäcktes beroende på var studien var gjord. Studierna var mestadels från 
Europa och en kom från Indien och det var tydligt att synen på PS skildes åt mellan 
världsdelarna. Tio artiklar var relevanta för litteraturöversiktens syfte och 
kvalitetsgranskades via protokollet från Hälsohögskolan i Jönköping (Bilaga 1). En 
styrka med detta är att protokollet är framtaget för ändamålet och lätt att tolka och 
använda, en svaghet kan vara att det är en förenklad variant av andra 
granskningsprotokoll, vilket kan påverka kvaliteten negativt. De återstående två 
artiklarna framkom via sekundärsökning av de referenser använda i de första åtta 
artiklarna. För att underlätta hanteringen av artiklarna relaterat till den novis position 
som ligger till grund för arbetet. Arbetets gång har gett ny kunskap och erfarenhet 
gällande forskningsprocessen. Exempelvis tillvägagångssättet och hur tiden påverkar 
arbetsprocessen. En annan påverkande faktor gällande resultatet är risken för 
feltolkningar då samtliga artiklar var på engelska. Färgmarkeringarna som användes 
gav de olika områdena som resultatet visar, detta stärker pålitligheten. Styrkor i detta 
förfarande är att en tydlig bild av artiklarna kan ses och svagheten är att det är den 
subjektiva tolkningen av artiklarna. Förförståelsens närvaro kan alltid medföra en risk 
för att resultatet påverkas (Henricson, 2017), därav har resultatet granskats av en 
studiekamrat för att öka pålitligheten ytterligare (Henricson, 2017). 
Resultatets överförbarhet grundas på att trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 
är säkrat (Henricson, 2017). Resultatet skulle kunna vara överförbart till flera 
vårdnivåer i Sverige, eftersom palliativ vård utövas oavsett ålder, kön eller 
sjukdomshistoria.	

Resultatdiskussion 

PS är en liten, men viktig del av den palliativa vården, där de fyra hörnstenarna 
symtomlindring, samarbete, kommunikation samt stöd till de närstående, är 
grundläggande (Enck, 1991). Huvudfynden i studien: att mer kunskap behövs gällande 
palliativ sedering, kampen med de etiska dilemmana, teamets betydelse, vikten av att 
patienten är delaktig samt att anhöriga kan involveras, går alla in under ovan nämnda 
fyra hörnstenar. De kan även kopplas till Watsons (1993) omvårdnadsteori, där fokus 
ligger på en holistisk syn på människan. Sjuksköterskan kommer oavsett arbetsplats 
möta patienter i livets slutskede. En del av dessa patienter eller deras anhöriga kan 
komma att nämna att de inte vill leva längre eller uttrycka en önskan om att slippa 
lidande (Inghelbrecht, Bilsen, Mortier & Deliens, 2011). 	
	
De frågor sjuksköterskor brottas med visades dock vara liknande oavsett varifrån 
studierna kom. I vissa länder är upplevelsen av döden beroende på tro, utbildning och 
klass. Inställningen utifrån religion hos patienten och anhöriga, påverkar möjligheten 
att få uppleva en god död. I vissa religioner är anhöriga en betydande del av döden och 
de efterföljande ritualerna (Firth, 2005). Skillnaderna gällande PS och sjuksköterskans 
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upplevelse mellan länderna varierar, en av orsakerna kan vara att i Belgien och 
Nederländerna är eutanasi lagligt. I Belgien finns en lag där det klargörs vad som 
gäller runt eutanasi (The Belgian act of euthanasia, 2002). Belgien är efter Italien, det 
land med högst användning av PS (Miccinesi et al., 2006). Detta kan bidra till en 
annan attityd och ett annat förhållningssätt, än i exempelvis andra länder. 	
	
För att kunna upptäcka och lindra fysiskt, psykiskt och existentiell smärta krävs att 
sjuksköterskan kan se hela människans behov. Watson (1993) menar att mänsklig 
omsorg kräver kunskap i mänskligt beteende, förståelse för hela människans behov, 
våra egna samt patientens styrkor och begränsningar. Målet är att genom den 
mellanmänskliga omsorgsprocessen hjälpa patienten att finna mening i tillvaron och 
uppleva självbestämmande i besluten (Watson, 1993). Av detta framkom tankarna att 
genom att försöka se hela individen kan en högre nivå av samarbete och tillit upprättas 
mellan individ och vårdpersonalen. Att genom små medel kunna bistå en individ i en 
av de kanske svåraste stunderna i livet, den tiden då de ska lämna hela sin existens, 
lämna den rollen de spelar i samhället, vänkretsen, familjen och sig själv.	
 
Som resultatet visar konstaterar Socialstyrelsen (2010) att den palliativa vården är 
ojämn beroende på var i landet individen bor och det är angeläget att utveckla och 
förbättra den. Möjligheten att få palliativ vård har ökat, men är fortfarande ojämnt 
fördelat geografiskt (Socialstyrelsen, 2010). I dag är kunskapen bristande i kommuner 
och regioner trots utbildningsinsatser. Kunskap om etiska principer, förhållningssätt 
och bemötande är viktigt, eftersom vård i livets slutskede ofta kräver etiska 
övervägande (Socialstyrelsen, 2010). Många sjuksköterskor upplever att de inte har 
tillräcklig kunskap inom PS för att tillgodose de ställda kraven. I International Council 
of Nurses [ICN] (2012) etiska kod för sjuksköterskor styrks att det är av vikt att 
sjuksköterskor har evidensbaserad kunskap för att utföra korrekt omvårdnad, samt 
arbeta med ett etiskt förhållningssätt (ICN, 2012). Detta gav tankar kring varför 
skillnaderna är så markanta när förutsättningarna i lagar och författningar är de 
samma. Vad är de grundläggande skillnaderna, är det en personaltäthetsfråga, en 
ekonomifråga, ligger det i en kulturell skillnad eller bottnar det i en okunskap eller 
rädsla för döden. Att skillnaderna finns är ingen hemlighet, dock behöver kunskapen 
spridas för att minska rädslor och tabun, och för att ge den döende ett värdigt avslut.	
 
Sjuksköterskors samarbete med närstående är viktigt, men att det kan uppstå 
situationer då deras upplevelser av PS går isär. Patienten och dess närstående måste 
betraktas likt en enhet ur vårdsynpunkt inom den palliativa vården, och ibland kan 
stödet till den anhöriga vara mest angeläget och i förlängningen det bästa stödet för 
patienten (SOU 2001:6). van Dooren et al. (2009) styrker i sin forskning att en god 
kommunikation mellan vårdpersonal och anhöriga är viktig, anhöriga ska känna 
trygghet i delaktigheten kring vården i livets slutskede och PS. För att anhöriga ska 
förstå förändringarna hos den döende och känna trygghet under döendeprocessen, 
samt att få kunna ventilera sina känslor, bidrar till att anhöriga mår bättre i sin 
situation (van Dooren et al., 2009; Firth, 2005). Ett av de verktyg vårdpersonal har i 
situationer kring den döende och dess anhöriga är kommunikation. Kommunikationen 
bör aldrig vara enkelriktad utan bör föras i dialog. Skulle tankar, känslor och 
upplevelser gå isär behövs en god dialog med den döende och dess anhöriga för att 
förtydliga vad som komma ska. Det behövs en ärlighet och en uppriktighet, där 
försköningar och liknande lämnas utanför. Det finns dock en individuell skillnad hos 
vårdpersonalen gällande lämplighet att föra dessa samtal. Kommunikation är även ett 
bra redskap för sjuksköterskor att med kollegor få diskutera de etiska dilemman som 
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uppkommer kring PS. Att få prata kring svåra frågor kan lätta på den mentala tyngden 
i arbetet. 
	
Enligt Socialstyrelsen (2013) är samarbetet i multiprofessionella team en nödvändig 
grund för en god palliativ vård. Teamets sammansättning och arbetsfördelning ska 
utgå från patienten och närståendes behov, och det är av vikt att de delaktiga har 
tillräcklig kompetens inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Morita, Miyashita, 
Kimura, Adachi och Shima (2004) styrker även att sjuksköterskor har svårt att bedöma 
om symtomen kräver PS, och att detta ökar den känslomässiga stressen. När 
sjuksköterskan inte tycker alla möjligheter och alternativ till symtomlindring har 
diskuterats, och läkaren vill påbörja PS, kan sjuksköterskan känna press att övertyga 
läkaren om andra alternativ till symtomlindring exempelvis PS. Sverige har sedan 
2010 ett fastställt beslut där det framkommer att PS är en godkänd metod när 
symtomen blir outhärdliga och alla alternativ är använda (Socialstyrelsen, 2010: SLS, 
2010). Däremot saknas statistik för hur och i vilken utsträckning PS används i Sverige.  
 
Morita et al. (2004) menar att sjuksköterskors känslomässiga press kan minska genom 
ett nära teamarbete och om meningsskiljaktigheter angående PS mellan läkare och 
sjuksköterskor löses. Att läkare tycker det är ett svårt beslut och känner en press från 
anhöriga och patienter att påbörja PS styrks av Janssen (2014). De Graeff och Dean 
(2007) visar att det finns en risk att PS kan användas felaktigt, och att individens 
önskan frånses. Utbrända och utmattade läkare visar en tendens att ha högre 
användande av PS. Läkaren är dessutom inte närvarande vid starten av PS vid en 
tredjedel av fallen, vilket lägger ett stort ansvar på sjuksköterskan (Brinkkemper et al., 
2011). Sjuksköterskans känsla av trygghet ökar genom av att ingå i ett professionellt 
team där alla är delaktiga i att påbörja PS. Den subjektiva tolkningen av gränsen 
mellan PS och eutanasi är sakta på väg att motverkas genom fortlöpande utbildning av 
personal, även de etiska aspekterna gällande intentionen börjar luckras upp (Ten Have 
& Welie, 2014). Att ha ett stödjande och starkt team bakom, är något sjuksköterskor är 
i behov av, inte bara vid svåra tillfällen, utan även under de enklare stunderna, vid 
skratten. Att känna en tillhörighet är något de flesta har ett behov av. Watson (1993) 
pratar om samspel, mellan sjuksköterska och patient, och om den mellanmänskliga 
processen. Både samspel och den mellanmänskliga processen kan översättas till alla 
möten för alla människor, händelser och individer påverkar de sätt en individ tänker 
och känner på ett eller annat sätt. Det gäller även inom teamet där alla har sin roll och 
påverkas av varandra, antingen genom handlingar eller genom ord. 

Slutsatser 

Palliativ vård förekommer i många olika verksamheter. Det ska inte bero på om 
patienten dör på en vårdavdelning, särskilt boende eller i hemmet vilken vård de får. 
Det är det viktigt att alla sjuksköterskor som möter döende patienter har tillräcklig 
kunskap i ämnet, för att känna trygghet i yrkesutövningen och kunna bidra till en 
jämlik vård. Därför behöver kunskapsnivån höjas, även utanför den specialiserade 
palliativa vården. För att öka sjuksköterskans känsla av trygghet i användningen av PS 
är en av förutsättningarna att det finns ett bra teamsamverkan mellan de olika 
professionerna runt patienten, och att vården bedrivs med ett holistiskt perspektiv. 
Sjuksköterskors upplevelser kring PS skiljer sig åt beroende på erfarenhet och 
kunskap, och därför behövs mer forskning och kunskap för att tillgodose en likvärdig 
vård för alla. 	
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Kliniska implikationer 
Den påverkan detta arbete kan erbjuda verksamheterna, är en insikt i att ytterligare 
möjligheter till symtomlindring finns, när den döende har ohanterbara symtom, att det 
finns mer kunskap och möjligheter att erhålla i svåra situationer. Detta arbete kan 
även väcka intresse hos vårdpersonalen att själva utforska den befintliga forskningen 
inom området, samt bidra till att öka nyfikenheten och därigenom eventuellt 
forskningen. 
 
Vidare forskning inom detta område är nödvändigt för att utforska användandet av PS 
i Sverige och för att kartlägga kunskapen inom området. Forskningen kan även 
användas för att påvisa skillnaderna i användningen inom Sverige, samt tänkbara 
anledningar till denna skillnad, om den finns. Den forskning som finns inom Sveriges 
gränser verkar vara begränsad.  
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perspektiv på rollen palliativ sedering 
har för patienter som behöver vård för 
djupa fysiska och psykiska symptom 
som inte kan hanteras med hjälp av 
konventionella behandlingar. 
 

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

De Vries, K & Ethical dilemmas Upplevelsen hos Kvalitativ 20 kvinnliga Sjuksköterskor på sjukhus i Del 1: 4/4 
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Plaskota, M 
 
2017 
 
Storbritannien 

faced by hospice 
nurses when 
administering 
palliative sedation to 
patients with 
terminal cancer 

sjuksköterskor på 
sjukhuset när de ger 
palliativ sedering i ett 
försök att hantera 
den terminala 
rastlöshet som 
cancerpatienter 
upplever 
 

Semi-
strukturer
ade 
intervjuer 

deltagare  Storbritannien möter ofta etiska och 
emotionella dilemman när de ska ge 
palliativ sedering. Att ta beslut 
gällande palliativ sedering orsakar ofta 
obehag för dem. Att ta sig an denna 
omvårdnadsuppgift kräver 
självförtroende och kompetens från 
sjuksköterskorna samt ett bra 
interprofessionellt team runtomkring 
är viktigt för att kunna utföra palliativ 
sedering 
 

Del 2: 8/8 

Gielen, J  
Gupta, H  
Rajvanshi, A 
Bhatnagar , S 
Mishra, S  
Chaturvedi, A K  
van den Branden, S 
& Broeckaert, B 
  
2011 
 
Indien 

The Attitudes of 
Indian Palliative-care 
Nurses and Physicians 
to Pain Control and 
Palliative Sedation  

 

Syftet var att 
utvärdera Indiska 
palliativ 
vårdssjuksköterskors 
attityd mot 
smärtlindring och 
palliativ sedering 

Kvalitativ 
Intervju-
studie 
Grounded 
theory 

27 deltagare 
varav 10 män 
och 17 kvinnor 
med en 
medelålder på 
42,7 år 

Administrering av smärtlindring i 
stora doser kan ses som ett etiskt 
problem, förutsatt att smärtlindringen 
var korrekt titrerad. Mild palliativ 
sedering ansågs acceptabel. 
Oenigheten låg i att palliativ sedering 
även kan vara djup och konternuerlig. 
Argument som nämndes mot djup 
konternuerlig sedering var att det 
kunde orsaka oacceptabla biverkningar 
och hindrar grundläggande dagliga 
aktiviteter och sociala kontakter. Några 
intervjuade sa att palliativ sedering 
kan påskynda döden.  

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 
 

Lokker, M.E. Swart, 
S.J. Rietjens, J.A.C. 
van Zuylen, L. 
Perez, R.S.G.M. van 
der Heide, A. 
 
2018 
 
Nederländerna 
 

Palliative sedation a
nd moral distress: A 
qualitative study 
of nurses. 
 

Syftet med denna 
studie var att 
utforska 
sjuksköterskors 
rapporter om 
palliativ sedering 
med inriktning på 
deras erfarenheter av 
tryck, dilemma och 
moralisk störande 
situationer 

Kvalitativ 
Intervju-
studie 

36 deltagare 
varav 2 män och 
34 kvinnor i 
åldrar upp till 
60 år 

Sjuksköterskor upplevde moralisk nöd 
i situationer där de inte kunde handla i 
vad de trodde är patientens bästa 
intresse. Dessa situationer kräver att 
sjuksköterskorna är välinformerade 
och kan kommunicera tillräckligt med 
lidande patienter, nödlidande familj 
och läkare 

Del 1 4/4 
Del 2 8/8 
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Nilsson, Å. & 
Tengvall, C. 
 
2013 
 
Sverige 

One last oppertunity: 
Swedish nurses 
experience of palliative 
sedation 

Syftet var att lyfta 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
palliativ sedering 
inom svensk 
specialistvård. 

Kvalitativ 
Semi-
strukturer
ade 
intervjuer 

14 deltagare 
varav 2 män och 
12 kvinnor i 
åldrarna 30-64 
år och med 
mellan 3-16 års 
erfarenhet av 
palliativ vård 

Osäkerhet om begreppet palliativ 
sedering är något som ses tydligt bland 
sjuksköterskorna. I riktlinjerna för 
smärta och delirium i det nationella 
vårdprogrammet är palliativ sedering 
emellertid en behandling som kan 
övervägas om det är nödvändigt att 
lindra patientens outhärdliga symtom i 
slutet av livet när inget annat hjälper. 
Författarna tror att detta tyder på att 
mer utbildning och diskussion behövs 
om palliativ sedering i svensk specialist 
palliativ vård.  

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

Rys, S Deschepper, 
R Deliens, L 
Mortier, F 
Bilsen, J 
 
2013 
 
Belgien 
 

Justifying 
continuous sedation 
until death: A focus 
group study 
in nursing homes in 
Flanders, Belgium. 
 

Syftar till att utforska 
och beskriva 
omständigheterna 
under vilka 
vårdhemskliniker 
anser palliativ 
sedering vara 
motiverad. 

Kvalitativ 
Fokus-
grupp-
studie 

48 deltagare 
varav 15 män 
och 33 kvinnor i 
åldrar från 30 – 
över 61 år 

Ohanterbar lidande, begränsad 
livslängd och respekt för patientens 
självständighet betraktas som 
väsentliga faktorer för palliativ 
sedering. Demens är en stor 
komplicerande faktor, eftersom det 
hindrar utvärderingen av lidande och 
medverkan av patienten i 
beslutsprocessen. Andra faktorer är 
förväntad livslängd och det trycket från 
familjen för att påskynda döden.  

Del 1 4/4 
Del 2 7/8 

Seymour, J E., 
Janssens, R. & 
Broeckhaert, B. 

2007 

Belgien/ 
Nederländerna/ 
Storbrittanien 

 

Relieving suffering at 
the end of life: 
Practitioners’ 
perspectives on 
palliative sedation 
from three European 
countries 
 

Syftet var att lära sig 
om både 
sjuksköterskor, 
läkare och 
akademiska 
forskares förståelse 
och erfarenheter av 
palliativ sedering för 
att hantera lidande i 
slutet av livet och 
deras åsikter om dess 
kliniska, etiska och 
sociala konsekvenser. 

Kvalitativ 
Semi-
strukturer
ade 
intervjuer 

35 deltagare Palliativ sedering är en okänd och 
oanvänd behandling i slutet av livet, 
men en som vanligtvis används av 
kliniker över hela Europa för att uppnå 
den smärtfria, holistiska döden som 
har så stark inverkan på den kollektiva 
förståelser av den goda döden. Denna 
undersökningsstudie fokuserade på att 
förstå perspektiv och erfarenheter från 
utvalda palliativ vårdpraktiker och 
forskare från tre europeiska länder i 
förhållande till palliativ sedering och 
om det är likvärdigt med eutanasi. 

Del 1: 4/4 
Del 2: 7/8 
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Zinn, C. L., & 
Moriarty, D.  
 
2012 
 
Skottland 

Nurses’ Perceptions of 
Palliative Sedation in a 
Scottish Hospice: An 
Exploratory Study. 

Syftar till att utforska 
kunskapen, 
uppfattningen och 
erfarenheten av 
palliativ sedering hos 
hospicesjukskötersko
r 
 

Kvalitativ 
Tvärsnitts
studie 
med 
semi-
strukturer
ade 
intervjuer 

5 kvinnliga 
deltagare med 
en genomsnittlig 
erfarenhet på 21 
år 

Sjuksköterskor såg behov av palliativ 
sedering när en patient med ett 
ohanterbar lidande var nära döden och 
andra åtgärder hade misslyckats. De 
betraktade lidande som 
multifaktoriellt, och de huvudorsaker 
som nämnts var totalt smärta, terminal 
nöd och andfåddhet.  
De såg beslut om palliativ sedering 
som modig och samarbetande öva och 
erkänna de etiska konsekvenserna. 
De trodde att förtroende, tillit, 
erfarenhet och speciella 
kommunikationsförmågor var 
nödvändiga och betraktade 
hospiceteam som experter. De beskrev 
lagstöd, klinisk övervakning och 
reflekterande övning som viktig för att 
förbättra deras hantering. 
 

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

Zuleta-Benjumea, 
A., Muñoz, S M., 
Vélez, M C. & 
Krikorian, A. 
 
2018 
 
Colombia 
 

Level of knowledge, 
emotional impact and 
perception about the 
role of nursing 
professionals 
concerning palliative 
sedation 

Att utforska aspekter 
relaterade till 
uppfyllandet av 
rollen som 
sjuksköterskor vid 
palliativ sedering. 
 

Mixed 
metod 
Enkät och 
fokus-
grupp-
studie. 

215 deltagare i 
den kvantitativa 
delen och 22 
deltagare i den 
kvalitativa 

Sjukvårdens roll är väsentlig vid 
palliativ sedering. Även om 
sjuksköterskans kunskap är tillräcklig, 
kommer den främst från erfarenhet 
och inte formell utbildning, vilket 
påverkar deras uppfattade förtroende 
och deras nöd. 

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