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Introduktion: Människor idag lever längre än förr, vilket medför ett ökat behov av vård i 
livets slutskede. Den sista tiden i livet kan innebära svåra uppgifter för sjuksköterskan i 
mötet med patienten och anhöriga. Hur sjuksköterskan upplever och hanterar 
vårdnadssituationerna är olika.  
Syftet: Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede.  
Metod: Litteraturstudien utfördes utifrån Polit & Becks (2017) nio steg. Elva kvalitativa 
artiklar och en mixad metod inkluderades i studien som bearbetades induktivt.  
Resultat: Fyra huvudkategorier framkom i resultatet: Emotionella upplevelser, Etiska 
dilemman, Vara otillräcklig samt Ge god vård.  
Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde emotionella svårigheter i samband med vård i livets 
slutskede, de fann det svårt att bemöta sårbara situationer och etiska dilemman. I samband 
med vård i livets slutskede upplevde sjuksköterskorna tidsbrist, hög arbetsbelastning, 
bristande kompetens och konflikter bland kollegor, vilket orsakade känslor av 
otillräcklighet. Sjuksköterskornas upplevelser av en god vård i livets slutskede bottnande i 
en förtroendefull vårdrelation samt tillgodoseendet av patienternas välbefinnande. Trots den 
emotionella belastningen uppgav sjuksköterskorna att deras arbete gav dem meningsfulla 
erfarenheter och de upplevde tillfredställelse när patienterna eller anhöriga var nöjda med 
vårdinsatserna. 
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Introduktion 
Världens befolkning lever längre än förr vilket resulterar i att fler dör vid hög ålder, där 
kroniska och progressiva sjukdomar med specifika omvårdnadsbehov präglar deras sista tid. I 
Sverige avlider cirka 90 000 människor varje år, varav cirka 80 procent är i behov av palliativ 
vård (Socialstyrelsen 2013). I flertalet länder spenderar patienter vanligtvis deras sista tid på 
särskilda boenden. Patienter i palliativ vård som dör på särskilda boenden kan vara upp till en 
tredjedel i vissa länder och det förväntas bli fler (Pivodic et al. 2018). Sjuksköterskan har en 
betydande roll i den palliativa vården (Ellingsen et al. 2017), vars främsta uppgift är att lindra 
lidande och främja livskvalitet hos patienter (Al Qadire 2014). Den sista tiden i livet kan 
medföra svåra uppgifter för sjuksköterskan i vården av patienten och dess anhöriga. Det är 
individuellt hur sjuksköterskorna upplever och bemöter svårigheterna (Andersson et al. 2015). 
 
Bakgrund 
Palliativ vård 
I samband med livshotande sjukdom kan fysiska, psykiska, sociala och existentiella 
svårigheter förebyggas genom tidig upptäckt och bedömning av sjukdom samt 
symtomlindring (World Health Organization [WHO] u.å.). Den palliativa vården bygger på 
att förbättra patienters och anhörigas livskvalitet. Den palliativa vården ska utgå från ett 
holistiskt förhållningssätt, där patienten betraktas som en unik individ (Socialstyrelsen 2013). 
Palliativ vård kan bedrivas på olika platser såsom i särskilt boende, i patientens hem 
(Socialstyrelsen 2013) eller på sjukhus (Andersson et al. 2015). Vissa behöver avancerade 
palliativa insatser dygnet runt, medan andra kanske inte behöver några specifika palliativa 
insatser alls (Socialstyrelsen 2013). För att en god palliativ vård ska kunna genomföras krävs 
ett vårdteam bestående av läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och 
kurator (Todoulos Thorén 2005). Vården ska också kunna bedrivas dygnet runt (SOU 
2000:6). Den palliativa vården kan delas in i en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen 
innebär att patienten får livsuppehållande behandling och när behandlingen inte längre ger 
någon verkan övergår vården till sen fas, det vill säga vård i livets slutskede där målet är att 
lindra lidande och främja livskvalitet. Läkaren bedömer när vården övergår till vård i livets 
slutskede och vid taget beslut ska ett brytpunktssamtal genomföras tillsammans med patienten 
och anhöriga, där sjuksköterskan oftast finns med som ett emotionellt stöd (Socialstyrelsen 
2018). Brytpunktssamtal innebär en förklaring om vårdens ändrade riktning och en diskussion 
om vad vården i livets slutskede ska innehålla. Patienten och anhöriga ges en möjlighet att 
medverka i planeringen samt förbereda sig inför den sista tiden i livet (Lindqvist & 
Rasmussen 2014). Anhöriga är personer inom familjen eller bland de närmaste släktingarna. 
Anhöriga kan också vara personer som den enskilde själv anser sig ha en nära relation med 
(Socialstyrelsen 2004). För att beskriva vård i livets slutskede har flera synonymer använts 
genom åren, exempelvis terminalvård, hospice, palliativ vård och vård i livets slutskede 
(Izumi et al. 2012).  
 
De fyra hörnstenarna 
Enligt socialdepartementet bör palliativ vård baseras på de fyra hörnstenarna (SOU 2000:6). 
Fokus ligger då på symtomlindring, samarbete, närståendestöd samt kommunikation och 
relation. De fyra hörnstenarna är utvecklade utifrån WHO:s definition av palliativ vård samt 
människovärdesprincipen som handlar om människors lika värde, rättigheter och fri vilja. 
Symtomlindring handlar om att lindra människors lidande och symtom utifrån ett fysiskt, 
psykiskt, socialt och existentiellt plan samtidigt som patientens autonomi och integritet ska 
beaktas. Samarbete av ett mångprofessionellt team innefattar ett samarbete av olika 
yrkesprofessioner där bland annat läkare, sjuksköterskor och undersköterskor ingår. 
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Kommunikation och relation syftar till att främja patientens livskvalitet som vidare omfattar 
en god kommunikation samt relation i arbetslaget och likaså i förhållandet till patienten och 
anhöriga. Stöd till anhöriga ska erbjudas både under sjukdomstiden och efter dödsfallet. De 
anhöriga ska även erbjudas att delta i omvårdnadsprocessen om så önskas (SOU 2001:6). 
Symtomlindring och bemötandet av existentiella behov, anhörigstöd, socialt stöd och 
samarbete i vårdteamet är viktiga punkter för en god vård i livets slutskede (Meyers & 
Goodlin 2016). Anhöriga kan uppleva mycket sorg i vårdandet av den döende patienten och 
behöva mycket stöd. Om så önskas ska även anhöriga erbjudas delta i vården (Rui-Shuang et 
al. 2015). Den palliativa vårdens främsta uppgift är identifiering av symtom för att lindra 
patientens lidande och bidra till ökad livskvalité (Al Qadire 2014).    
 
Livskvalitet 
Livskvalitet handlar inte bara om frånvaro av sjukdom utan också om ett komplett 
välbefinnande utifrån ett fysiskt, psykiskt och socialt plan (WHO 1997). Det är individuellt 
hur livskvalitet uppfattas och präglas av de kultur- och värdesystem som råder på 
bostadsorten. Individuella normer, mål, förväntningar och svårigheter har en betydande roll 
för hur individen uppfattar livskvalitet (WHO 1997). Livskvalitet inom vård i livets slutskede 
handlar om att finna en balans mellan symtomlindring och biverkningar. En avvägning mellan 
vinster och biverkningar görs och alla åtgärder som sätts in förväntas ha en positiv effekt för 
patientens livskvalitet på kort och/eller lång sikt. I det kliniska beslutsfattandet tas livskvalitet 
alltid i beaktande, bedömningen blir dock mer komplicerad när åtgärdens resultat kan 
förväntas inskränka överlevanden (Petersson et al. 2005). För att mäta livskvalitet kan 
instrumentet WHOQOL-100 eller WHOQOL-BREF användas (WHO 1997). 
 
Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskan har en central roll i den palliativa vården, där det innefattas att vara tillgänglig 
och ta ansvar (Ellingesen et al. 2017). Sjuksköterskan ska utgå från ett strukturerat arbetssätt i 
sin profession vid vårdandet av patienter i palliativ vård samt deras anhöriga (Socialstyrelsen 
2013). Sjuksköterskans främsta uppgift är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 
hälsa samt förebygga lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2012). För en god vård i livets 
slutskede krävs kunskap från sjuksköterskan, bland annat för hantering av patientens 
symtomlindring och bemötandet av existentiella frågor (Friedrichsen 2005). Vanliga symtom 
som kan uppkomma hos patienter i livets slutskede är exempelvis smärta, viktnedgång, 
ångest/dödsångest, aptitlöshet och/eller sömnproblem (Socialstyrelsen 2013). Till 
sjuksköterskans ansvarsområde hör också att vara stödjande, koordinerande och 
kommunikativ. Stöttning till patienten och anhöriga kan betyda många saker. Det kan 
exempelvis innefatta uppmuntran av patientens egna förmågor och anhörigas bidragande i 
omvårdnaden, att tillgodose patientens sista önskningar eller att enbart vara fysiskt 
närvarande. I sjuksköterskerollen ingår bedömning av patientens omvårdnadsbehov, 
omvårdnadsåtgärder och utvärdering samt samarbete med olika professorer. För att 
koordinationen och bedömningarna ska fungera optimalt är dokumentationen om patienten 
viktig (Friedrichsen 2005).  

Sjuksköterskan ansvarar för att skapa en trygg vårdrelation till patienten och anhöriga, där 
båda parter ska bemötas som unika personer (Iranmanesh et al. 2009a). Genom att bemöta och 
bekräfta av patientens existentiella tankar kan en trygg vårdrelation skapas. Det är betydande 
med en balanserad vårdrelation som varken är för ytlig eller för djup (Friedrichsen 2005; Rui-
Shuang 2015).  
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Det ställs krav på både kunskap och personlig utveckling hos personal som är verksamma i 
den palliativa vården (SOU 2000:6). Van Staa et al. (2000) visar på att personer som arbetar 
med palliativ vård riskerar att drabbas emotionellt då de ständigt handskas med döende och 
död (Van Staa et al. 2000). 

 

Problemformulering 
Palliativ vård blir allt vanligare då livslängden ökar bland världens befolkning där kroniska 
och fortskridande sjukdomar formar deras sista tid i livet. Palliativ vård är ett begrepp som 
innefattar omvårdnad av patienter med obotlig sjukdom där patienten får livsuppehållande 
behandling. När den livsuppehållande behandlingen inte längre ger någon verkan övergår det 
till vård i livets slutskede där fokus ligger på symtomlindring och främjande av patientens 
livskvalitet. Det ställs krav på sjuksköterskan i mötet med den döende patienten och dess 
anhöriga. Sjuksköterskan förväntas vara tillgänglig, ta ansvar och bära på mycket kunskap. 
Tidigare forskning påvisar risk för emotionell drabbning vid vårdandet av döende patienter. 
Genom att tydliggöra sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede kan 
det komplexa arbetet belysas. Vad innebär det för sjuksköterskan att arbeta nära döden? 
 
Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 
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Metod 
En litteraturstudie är en sammanställning av tidigare forskning inom ett specifikt område 
(Polit & Beck 2017). Den här studien har genomförts utifrån Polit och Becks (2017) nio steg. 
Totalt har tolv vetenskapliga artiklar granskats, analyserats och sammanställts till ett resultat. 
 

 
Figur 1: Polit och Becks (2017) nio steg för litteraturstudier, fritt översatt till svenska.  
 
Litteratursökning 
I steg ett genomfördes formulering av studiens syfte (Polit & Beck 2017). I steg två valdes 
sökstrategi, databaser och sökord. Databaser som användes i denna litteraturstudie är 
Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (Cinahl) och Psychology 
Information (PsychINFO). Cinahl och PsychINFO rekommenderas för att hitta relevant 
forskning inom omvårdnad (Polit & Beck 2017). I Cinahl användes Major Concept (MM): 
terminal care, terminally ill patients, nurse attitudes och life experiences samt trunkeringen 
nurs* i fritext. På sökordet terminally ill patients användes funktionen explode för att bredda 
sökningen. I PsycINFO användes theasaurus (TH): nurses, terminally ill patients och death 
and dying samt trunkeringarna nurs* och experience* i fritext.  

I Steg tre genomfördes databassökning efter primärkällor utifrån valda inklusions- och 
exklusionskriterier. Sökningarna genomfördes på ett sökord i taget och sedan kombinerades 
sökorden med de booeliska operatorerna AND och OR. Vid användande av AND mellan 
sökord betyder det att varje ord ska vara med i sökningen, sker sökningen med OR mellan två 
ord kan sökningen innehålla bara ett av sökorden (Polit & Beck 2017).  
 
Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska, publicerade under perioden 2009-01-01 – 
2019-01-16 och artiklarna var Peer-reviewed, det vill säga kritiskt granskade (Polit & Beck 
2017). Exklusionskriterier var artiklar med patienter under 18 år, artiklar inriktade på 
sjuksköterskor med vidareutbildning inom specialistområden och review-artiklar. 
Databassökningarna presenteras i tabell 1 och 2. 
 

 

Steg	  1:	  Formulering	  av	  sy>e	  

Steg	  2:	  Val	  av	  sökstrategi,	  
databaser	  och	  sökord	  

Steg	  3:	  Sökning	  i	  databas	  e>er	  
användbara	  primärkällor	  
uIfrån	  inklusion-‐	  och	  
exklusionskriterier	  

Steg	  4:	  Bedömning	  av	  
arIklarnas	  lämplighet	  och	  
relevans	  genom	  aO	  läsa	  Itel	  
och	  abstrakt.	  ArIklar	  som	  

anses	  relevanta	  inkluderas	  och	  
de	  irrelevanta	  exkluderas	  

Steg	  5:	  Granskning	  av	  utvalda	  
arIklar	  och	  bedömning	  av	  

relevans	  

Steg	  6:	  Djupare	  granskning	  i	  
förhållande	  Ill	  det	  valda	  sy>et	  

Steg	  7:	  KrisIk	  granskning	  av	  
arIklarna	  med	  hjälp	  av	  

kvalitaIva	  och	  kvanItaIva	  
granskningsmallar	  

Steg	  8:	  Analysering	  samt	  
kategorisering	  av	  materialet	  

Steg	  9:	  Sammanställning	  av	  
materialet	  uförs	  
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Tabell 1 – sökning i databasen CINAHL 190116 

CINAHL Sökord Antal 

träffar 

Urval 

1 

Urval 

2 

Urval 3 

S1 Terminal care (MM) 11 557    

S2 Terminally ill patients “+” 
(MM) 

6 711    

S3 Nurse attitudes (MM) 15 001    

S4 Life experiences (MM) 10 669    

S5 Nurs* 244 020    

K1 S1 OR S2 8 335    

K2** K1 AND S3 92 23 5 3 

K3 K1 AND S4 AND S5 22 6 4 4 

Totalt   29 9 7 
MM = Major Concept * = trunkering + = explode ** = all adult  

Tabell 2 – sökning i databasen PSYCHINFO 190116 

PSYCHINFO Sökord Antal träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Nurs* 74 494    

S2 Nurses (TH) 11 613    

S3 Experience* 221 375    

S4 Terminally ill patients (TH) 995    

S5 Death and dying (TH) 11 409    

K1 S1 AND S3 AND S4 141 15 2 2 

K2 S2 AND S3 AND S5 82 11(2) 3 3 

Totalt   24 5 5 

TH = theasaurus * = trunkering () = intern dubblett  
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Urval 
Urval ett utfördes enligt steg fyra (Polit & Beck 2017). Artiklarnas titlar och abstrakt lästes 
för bedömning av lämplighet och relevans för studien. Totalt granskades 337 artiklar, vilket 
gav 29 artiklar från Cinahl och 24 artiklar från PsychINFO varav två var interna dubbletter. 
Artiklar vars titel och abstrakt inte var relevanta utifrån litteraturstudiens syfte eller inte 
motsvarade inklusionskriterierna exkluderades, även review-artiklar och interna dubbletter 
exkluderades. Totalt kvarstod 53 artiklar efter urval ett. 

Urval två utfördes enligt steg fem (Polit & Beck 2017). Artiklarna lästes igenom i sin helhet 
för granskning och bedömning av relevans. Artiklar exkluderades om innehållet inte ansågs 
vara relevant utifrån studiens syfte. Totalt kvarstod nio artiklar från Cinahl och fem artiklar 
från PsychINFO efter urval två. 

Urval tre utfördes enligt steg sex och steg sju (Polit & Beck 2017). En djupare granskning 
gjordes i förhållande till litteraturstudiens valda syfte utifrån steg sex. I steg sju genomfördes 
granskning av artiklarna med hjälp av Polit och Becks (2017) kvantitativa och kvalitativa 
granskningsmallar, Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research och Guide to an 
Overall Critique of a Quantitative Research för bedömning av vetenskaplig kvalité. Två 
artiklar exkluderades på grund av låg vetenskaplig kvalité. Totalt kvarstod sju artiklar från 
Cinahl och fem artiklar från Psychinfo efter urval tre. Totalt 12 artiklar redovisas i matriser, se 
bilaga 1.  

 
Databearbetning och analys 
I steg åtta utfördes databearbetning och analysering av inkluderade artiklar. Artiklarna skrevs 
ut i pappersformat för att få en tydligare helhetsbild. Artiklarna lästes enskilt och gemensamt 
flera gånger. Bearbetningen av data genomfördes utifrån en induktiv ansats, vilket innebär 
förutsättningslösa observationer av artiklar för att fånga upp specifika delar och skapa en 
helhet (Polit & Beck 2017). Med hjälp av överstrykningspennor markerades relevant data i 
resultatdelarna utifrån syftet. Den överstrukna texten översattes från engelska till svenska med 
hjälp av lexikon. Texten fördes över till ett gemensamt dokument som sedan skrevs ut. Fyra 
huvudkategorier identifierades genom att klippa isär texterna och kategorisera materialet 
utifrån likheter och skillnader. Utifrån resultatet identifierades även underkategorier. Utifrån 
steg nio genomfördes en sammanställning av materialet till ett resultat.  
 
Forskningsetiska ställningstaganden 
Innan påbörjad forskning ska litteraturstudiens valda artiklar genomgått etiska överväganden 
och blivit godkända av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström 2013). Artiklarna 
granskades och analyserades med strävan att genomföra detta utifrån ett neutralt och opartiskt 
plan. Översättning från engelska till svenska utfördes med hjälp av ett lexikon för att undvika 
feltolkning av artiklarna. 11 artiklar var godkända av en etisk kommitté, den 12:e ansågs 
innehålla etiska överväganden. Artiklarnas innehåll har inte förfalskats eller kopierats.  
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Resultat 
Syftet var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. 
Resultatet baseras på 11 kvalitativa artiklar och en mixmetod. Artiklarna redovisas i en 
artikelmatris, se bilaga 1. Databearbetning och analysering resulterade i fyra huvudkategorier 
med underkategorier: Emotionella upplevelser med underkategorierna svårigheter, 
hanterbarhet och tillfredställelse. Etiska dilemman med underkategorierna att undanhålla 
sanningen och svårigheter. Vara otillräcklig med underkategorierna tidsbrist och 
högarbetsbelastning, bristande kompetens och konflikter bland kollegor. Ge god vård med 
underkategorierna vårdrelation och välbefinnande.  
 
Emotionella upplevelser  
Huvudkategorin beskriver sjuksköterskornas emotionella upplevelser i arbetet. 
Sjuksköterskorna fann det svårt att hantera sårbara möten, men belyste trots det emotionell 
intimitet. Vård i livets slutskede upplevdes ge meningsfulla erfarenheter och sjuksköterskorna 
blev med tiden tryggare i sin yrkesroll. Sjuksköterskorna upplevde tillfredställelse när 
patienten och anhöriga var nöjda med vårdinsatserna. 
 
Svårigheter 
Vård i livets slutskede var enligt flera sjuksköterskor emotionellt påfrestande (Croxon et al. 
2018; Hov et al. 2009; Ingebretsen & Sagbakken 2016; Johansson & Lindahl 2012; Mak et al. 
2013; Browall et al. 2014), vilket upplevdes påverka professionen och vårdkvaliteten negativt 
(Browall et al. 2014; Hov et al. 2009; Johansson & Lindahl 2012). Några sjuksköterskor 
undvek vissa vårdsituationer på grund av den emotionella belastningen (Hov et al. 2009; Mak 
et. al. 2013), de lämnade över arbetsuppgifter till sina kollegor, skickade patienter till sjukhus 
och undvek svåra samtalsämnen (Hov et al. 2009). Emotionella svårigheter upplevdes när 
patienten led och sjuksköterskorna inte kunde göra mer för patientens välbefinnande 
(Ingebretsen & Sagbakken 2016) samt i mötet med patienterna och deras anhöriga, 
exempelvis i samband med negativa prognoser (Browall et al. 2014; Iranmanesh et al. 2011). 

Enligt flertalet sjuksköterskor var samtal om livet och döden det allra svåraste (Croxon et al. 
2018; Ingebretsen & Sagbakken 2016; Iranmanesh et al 2009b; Johansson & Lindahl 2012; 
Mak et al. 2013; Zheng et al. 2015), framförallt med yngre patienter (Browall et. al. 2014; 
Mak et al. 2013). Sjuksköterskorna förklarade att patienterna ställde frågor som upplevdes 
känslosamma (Ingebretsen & Sagbakken 2016). Sjuksköterskor som kommit patienten nära 
upplevde känslosamma vårdsituationer ännu svårare (Mak et al. 2013). Vissa sjuksköterskor 
upplevde det opassande att visa sig känslosamma inför patienten och försökte dölja sina 
känslor för att ta itu med dem vid ett mer passande tillfälle (Ingebretsen & Sagbakken 2016).  
 
Hanterbarhet  
En balans mellan den personliga och professionella rollen var betydande för hanterandet av 
emotionella svårigheter i arbetet enligt flertalet sjuksköterskor (Ingebretsen & Sagbakken 
2016; Iranmanesh et al. 2011). Flera sjuksköterskor belyste vikten av att våga vara emotionellt 
intim i sårbara möten (Browall et al. 2014), känslosamma reaktioner upplevdes vara en styrka 
och inte en svaghet (Ingebretsen & Sagbakken 2016). Sjuksköterskorna upplevde en lättnad 
när de väl orkade öppna upp sig och bemöta patientens känslosamma frågor (Browall et al. 
2014). Flertalet sjuksköterskor upplevde att patientens frågor om liv och död lättare kunde 
hanteras om sjuksköterskorna tänkt över sina egna existenser och genom det funnit sig själva 
både professionellt och personligt (Johansson & Lindahl et al. 2012).  
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Tillfredställelse  
Vård i livets slutskede upplevdes ge sjuksköterskorna meningsfulla erfarenheter, dels för den 
personliga utvecklingen och dels inför framtida vårdsituationer (Zheng et al. 2015). Flertalet 
sjuksköterskor menade att vård i livets slutskede fick dem att reflektera över livet och 
uppskatta det mer (Mak et al. 2013; Zheng et al. 2015). Vård av patienter i livets slutskede 
upplevdes ge sjuksköterskorna en inre styrka vilket gjorde dem starka mot personliga 
utmaningar (Iranmanesh et al. 2009b). Med tiden upplevde sjuksköterskorna att de blev 
självsäkrare i deras vårdande av patienter i livets slutskede (Iranmanesh et al. 2011; Zheng et 
al. 2015). När patienterna eller anhöriga var nöjda med vårdinsatserna upplevde flertal 
sjuksköterskor tillfredsställelse (Johansson & Lindahl 2012). 
 
Etiska dilemman 
Huvudkategorin beskriver sjuksköterskornas upplevelser av etiska dilemman och svårigheter. 
Sjuksköterskorna fann det svårt när de tvingades undanhålla viktiga besked på grund av 
läkare, kultur eller patienten själv. Sjuksköterskorna upplevde även svårigheter när patienten 
själv eller anhöriga hade bristande insikt i det försämrade hälsotillståndet.  
	  
Att undanhålla sanningen 
Flertalet sjuksköterskor upplevde etiska dilemman när de tvingades undanhålla information 
om viktiga resultat av undersökningar och tester tills det att läkaren själv berättade för 
patienten. Det framkom även händelser där patienten fick en dödlig diagnos och valde att inte 
informera familjen. Sjuksköterskorna upplevde det då svårt eftersom patientens vilja alltid 
borde respekteras, samtidigt som det var viktigt att familjen var medvetna om situationen, 
både för deras egna och patientens skull (Periyakoil et al. 2013). Flera sjuksköterskor uppgav 
stor frustration då deras kultur inte alltid tillät dem att berätta sanningen för patienten 
(Periyakoil et al. 2013; Zheng et al. 2015), exempelvis om patienten fick en obotlig diagnos 
(Periyakoil et al. 2013). Vissa sjuksköterskor upplevde dock att det var till fördel att 
undanhålla sanningen eftersom de ansåg att det kunde orsaka depression och suicidtankar hos 
patienten (Zheng et al. 2015).  
 
Svårigheter 
Flertalet sjuksköterskor upplevde svårigheter i situationer där patienterna hade bristande insikt 
i den obotliga sjukdomen och kände sig pigga. Sjuksköterskorna försökte i sådana situationer 
vara ärliga mot patienterna och ge dem insikt, samtidigt som de inte fick ta hoppet ifrån dem. 
Flera sjuksköterskor upplevde etiska och moraliska svårigheter när patienter inte längre velat 
ta emot livsuppehållande behandling och anhöriga motsatt sig beslutet. Sjuksköterskorna 
upplevde det svårt att stå mitt emellan patientens och de närståendes önskan (Browall et al. 
2014). Flertalet sjuksköterskor ville inte undanhålla information från patienten angående deras 
försämrade hälsotillstånd, eftersom det upplevdes medföra svårigheter att få reda på 
patientens sista önskningar. Patienterna upplevdes dock mycket motvilliga i försök till att 
samtala enligt flertalet sjuksköterskor (Zheng et al. 2015). 
 
Vara otillräcklig 
I den här huvudkategorin redogörs sjuksköterskornas upplevelser av tidsbrist och hög 
arbetsbelastning, bristande kompetens samt konflikter bland kollegor. Samtliga komponenter 
orsakade känslor av att inte räcka till hos sjuksköterskorna. 
 
Tidsbrist och hög arbetsbelastning  
Trots sjuksköterskors starka vilja att vårda patienter i livets slutskede, kände de sig ibland 
avskräckta och otillräckliga på grund av tidsbristen och brist på personal (Iranmanesh et al. 
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2009b; Johansson & Lindahl 2012). Vård i livets slutskede upplevdes av flertalet 
sjuksköterskor vara mycket tidskrävande (Johansson & Lindahl 2012). Sjuksköterskorna 
menade att det fattades riktlinjer om vård i livets slutskede, vilket orsakade sena beslut och 
inre stress hos sjuksköterskorna (Hov et al. 2009; Iranmanesh et al. 2009b). Flertalet 
sjuksköterskor upplevde att de sällan hade tid över till patienten och familjen, vilket skapade 
känslor av otillräcklighet hos flertalet sjuksköterskor (Johansson & Lindahl 2012). 
Sjuksköterskorna kände sig många gånger otillräckliga på grund av den höga 
arbetsbelastningen och såg sig själva vara robotar med programmerade arbetsuppgifter (Mak 
et al. 2013).  

” I feel like we are occupied by routine tasks. We are robots of the wards routines who have 
to adminster drugs, write reports and do ward rounds every day. The things we have done are 

repeated. But are we really nurses? Do we really care for the patients? I don’t think so! 
(Nurse 6)” (Mak et al. 2013, s. 426). 

 
Bristande kompetens 
Flertalet sjuksköterskor upplevde sig ha bristande kunskap och erfarenhet om vård i livets 
slutskede (Croxon et al. 2018; Zheng et al. 2015) och kände sig inte tillräckligt kvalificerade 
för sin yrkesroll (Croxon et al. 2018; Hov et al. 2009; Zheng et al. 2015). Flertalet 
sjuksköterskor upplevde sig ha bristande kompetens vid bemötandet av patienternas 
existentiella frågor och efterfrågade vidareutbildning gällande samtalsteknik (Croxon et al. 
2018; Iranmanesh et al. 2009b; Johansson & Lindahl 2012; Zheng et al. 2015), framförallt 
kände nyexaminerade sjuksköterskor osäkerhet inför detta (Croxon et al. 2018). 
Sjuksköterskorna upplevde att de inte var tillräckligt förberedda gällande hantering av 
emotionella svårigheter i arbetet och ville lära sig kontrollera personlig stress och reaktioner 
(Croxon et al. 2018; Ingebretsen & Sagbakken 2016). Sjuksköterskorna upplevde att både de 
själva och läkare var i stort behov av effektiv kommunikation (Omar Daw Hussin et al. 2018), 
utbildning gällande kommunikation i arbetslaget efterfrågades (Croxon et al. 2018; 
Iranmanesh et al. 2009b; Omar Daw Hussin et al. 2018). 
 
Konflikter bland kollegor  
Enligt sjuksköterskornas upplevelser fanns ett stort behov av samarbete bland 
arbetskollegorna (Omar Daw Hussin et al. 2018; Periyakoil et al. 2013), framförallt gällande 
kommunikation vid beslutsfattning om patientens vård i livets slutskede (Omar Daw Hussin et 
al. 2018). Flertalet sjuksköterskor upplevde sig själva vara en av de vårdgivare som kände 
patienten och dennes behov bäst, men kunde trots det inte påverka besluten som togs om 
patientens vård (Iranmanesh et al. 2009b). Läkare tog vid flera tillfällen egna beslut gällande 
patientens vård som förväntades följas utan vidare diskussion (Hov et al. 2009; Omar Daw 
Hussin et al. 2018). Skilda meningar och dispyter fanns också bland sjuksköterskorna 
emellan. Flera sjuksköterskor upplevde att de blev undervärderade, kritiserade och ifrågasatta 
av andra sjuksköterskekollegor gällande tagna beslut om patientens vård. Sjuksköterskorna 
upplevde sig vara i ständig konflikt med sina kollegor och kände att vad de än gjorde var 
otillräckligt (Hov et al. 2009). 
 
Ge god vård  
Huvudkategorin beskriver sjuksköterskornas upplevelser av betydelsefulla faktorer för att 
kunna ge en god vård i livets slutskede. En god vård i livets slutskede upplevdes bottna i en 
förtroendefull vårdrelation samt tillgodoseendet av patientens välbefinnande.  
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Vårdrelation 
Flertalet sjuksköterskor ansåg att en god vård i livets slutskede krävde en förtroendefull 
relation till patienten och anhöriga (Iranmanesh et al. 2010; Iranmanesh et al. 2011). 
Sjuksköterskornas upplevelse av en vårdrelation var en slags vänskap där både 
sjuksköterskan, patienten och anhöriga kände samhörighet (Iranmanesh et al. 2010; Zheng et 
al. 2015; Iranmanesh et al. 2011). I mötet med patienten och anhöriga upplevdes ett gott 
bemötande vara betydande för vårdrelationen (Iranmanesh et al. 2009b; Iranmanesh et al. 
2010; Iranmanesh et al. 2011; Johansson & Lindahl 2012). Sjuksköterskorna upplevde en 
känsla av trygghet då en vårdrelation hade skapats (Browall et al. 2014).  
 
Välbefinnande  
Flertalet sjuksköterskor upplevde ökat välbefinnande hos patienterna när deras önskningar 
och delaktighet respekterades (Iranmanesh et al. 2010). Förutom tillgodoseendet av patientens 
fysiska komfort (Periyakoil et al. 2013; Zheng et al. 2015), upplevde även flertalet 
sjuksköterskor att bemötandet av patientens existentiella behov var betydande för patientens 
välbefinnande i livets slutskede (Iranmanesh et al. 2009b; Iranmanesh et al. 2010; Iranmanesh 
et al. 2011; Periyakoil et al. 2013; Zheng et al. 2015). Flera sjuksköterskor upplevde en 
emotionellt helande effekt hos patienterna när de uppmärksammade och bekräftade 
patienternas tankar och samtidigt använde sig av beröring (Iranmanesh et al. 2009b; 
Iranmanesh et al. 2010). Sjuksköterskorna upplevde ökat välbefinnande hos patienterna när de 
vårdades i en lugn och harmonisk miljö, vilket även ansågs vara mer välkomnande för 
anhöriga (Johansson & Lindahl 2012). Sjuksköterskorna upplevde det betydelsefullt att vårda 
patienten och anhöriga separat (Iranmesh et al. 2010). Flertalet sjuksköterskor upplevde att 
anhöriga hade svårigheter i hanterandet av döendeprocessen och sjuksköterskorna försökte 
förbereda dem utan att ta ifrån dem för mycket hopp. En fungerande anhörigkonstellation var 
enligt flera sjuksköterskor betydande för en god vård i livets slutskede (Zheng et al. 2015). 
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Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter 
i livets slutskede. Flertalet sjuksköterskor upplevde känslor av otillräcklighet, vilket ansågs 
orsakas av bland annat brist på kunskap och erfarenhet. I arbetet saknade sjuksköterskorna 
riktlinjer och upplevde bristande samarbete med kollegorna. Något som väckte frustration hos 
sjuksköterskorna var då deras kultur tvingade dem undanhålla information från patienten 
angående viktiga sjukdomsbesked. 
 
Resultatdiskussion 
Enligt litteraturstudiens resultat upplevde flertalet sjuksköterskor att de saknade kunskap om 
vård i livets slutskede och kände sig inte tillräckligt kvalificerade för sin yrkesroll. Flera 
sjuksköterskor, framförallt nyexaminerade upplevde bristande kunskap främst vid bemötandet 
av existentiella frågor. Samtal om livet och döden var enligt sjuksköterskorna det allra 
svåraste. Socialstyrelsen (2016) menar att det råder stora brister i den palliativa vården idag 
och även i den nuvarande utbildningen. Bristande kunskap om palliativ vård kan vara ett 
möjligt hinder för vårdutveckling och det praktiska utförandet (Socialstyrelsen 2016). 
Kunskapsbrist om vård i livets slutskede skapade känslor av osäkerhet hos flertalet 
sjuksköterskor (Andersson et al. 2015), framförallt i början av deras karriärer (Keall et al. 
2014) och precis som resultatet beskriver upplevdes osäkerhet huvudsakligen i samband med 
bemötandet av patienters existentiella frågor (Andersson et al. 2015). Känslor av 
otillräcklighet i samband med sårbara möten lyfts även i andra studier (Keall et al. 2014; 
Zheng et al. 2016). En annan studie belyser dock att det var betydande att våga bemöta 
patientens existentiella tankar. Genom att svara på frågor om liv och död eller helt enkelt bara 
lyssna kunde sjuksköterskorna få reda på patients behov och sista önskningar, vilket även 
upplevdes lindra patientens andliga smärtor (Iranmesh et al. 2009a).  

Enligt flertalet sjuksköterskor är utveckling en lärandeprocess (Iranmanesh et al. 2009a). 
Benner (1993), vilket kan bekräftas i Benners (1993) modell gällande sjuksköterskors 
utveckling under fem stadier: novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och expert. Det 
första stadiet handlar om nyexaminerade sjuksköterskor som förväntas prestera trots att de 
inte har mycket erfarenhet. Sjuksköterskor i det första stadiet är i stort behov av regler och 
stöd från medarbetare. Dock kan för mycket regler och stöttning motverka den professionella 
utvecklingen (Benner 1993). Resultatet påvisar bristande kunskap och erfarenhet hos 
sjuksköterskorna, med hjälp av Benners modell kan sjuksköterskan utvecklas i sin roll genom 
stöd och regler från medarbetare samt sina egna erfarenheter. 

Resultatet påvisar ett stort behov av samarbete bland arbetskollegorna. Flera sjuksköterskor 
upplevde sig förbisedda av läkare då de inte fick sina åsikter hörda gällande patientens vård. 
Andra sjuksköterskor upplevde även att de blev undervärderade, kritiserade och ifrågasatta av 
andra sjuksköterskekollegor gällande tagna beslut om patientens vård. En tydlig skillnad ses i 
studien av Wallerstedt & Andershed (2007) då sjuksköterskorna upplevde att läkarna vid 
flertal tillfällen tog beslut utifrån sjuksköterskornas bedömningar. Sjuksköterskorna upplevde 
en osäkerhet från läkarnas sida gällande vård i livets slutskede och de själva var tvungna att 
ansvara för läkarnas involvering i vården av de döende patienterna (Wallerstedt & Andershed 
2007). I jämförelse med resultatet påvisar även Roets et al. (2018) bristande samarbete bland 
arbetskollegor på psykiatriavdelningar. Sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin hade 
inget förtroende för sina arbetskamrater och visade ingen omtanke gällande samarbete, vilket 
ansågs kunna påverka vårdkvalitén negativt (Roets et al. 2018). Bristande samarbete 
upplevdes av nyexaminerade sjuksköterskor som var i stort behov av stöd från kollegor med 
mer erfarenhet och kunskap. Sjuksköterskorna blev vid flera tillfällen lämnade ensamma i 
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vårdandet av den döende patienten, vilket drabbade sjuksköterskorna emotionellt (Zheng et al. 
2016). I Andersson et al. (2018) studie beskrev flertalet sjuksköterskor ett öppet arbetsklimat 
där de kunde reflektera och dela sina erfarenheter tillsammans med deras arbetskamrater. 
Genom teamarbete kunde en gemensam struktur för palliativ vård skapas. Därav upplevde 
många sjuksköterskor att de blev tryggare i sin yrkesroll, vilket förbättrade vårdkvalitén 
(Andersson et al. 2018). Bristande samarbete påverkade sjuksköterskorna emotionellt och 
vårdandet negativt. Istället för att kollegor motarbetar varandra skulle både vården och 
personalen påverkas positivt genom samarbete samt utbyte av erfarenheter genom 
reflekterande samtal. 

Enligt resultatet upplevde sjuksköterskorna att det fattades riktlinjer om vård i livets 
slutskede, vilket orsakade sena beslut och inre stress hos sjuksköterskorna. Ternestedt et al. 
(2017) beskriver att sjuksköterskor och omvårdnadsforskare tillsammans har utvecklat en 
modell för personcentrerad palliativ vård. De 6 S:n är en modell baserad på en humanistisk 
värdegrund och kan vara ett stöd vid planering, dokumentation samt utvärdering i den 
palliativa vården (Ternestedt et. al. 2017). De 6 S:n tar hänsyn till patientens fysiska, 
psykologiska, sociala och existentiella behov. En studie har visat att vårdpersonal som tagit 
hjälp av De 6 S:n fick ökad medvetenhet om patientens individuella behov efter reflektion och 
utvärdering av omvårdnadskvalitén (Ternestedt et. al. 2002). Med hjälp av de 6 S:n kan 
tydligare riktlinjer skapas utifrån en humanistisk värdegrund, vilket ger positiv inverkan hos 
både sjuksköterskan och på vården i livets slutskede.  

Resultatet påvisar att flertalet sjuksköterskor uppgav stor frustration då deras kultur inte alltid 
tillät dem att berätta sanningen för patienten, exempelvis om patienten fick en obotlig 
diagnos. Enligt Chattopadhyay & Simon (2008) finns stora kulturella skillnader gällande 
patientens autonomi inom vården. Till skillnad från Tyskland där patienten har laglig rätt till 
all information gällande sitt sjukdomstillstånd, undanhölls likartad information från patienten 
i Indien om det var familjens önskan (Chattopadhyay & Simon 2008). I Sverige ska patientens 
självbestämmande och integritet respekteras där det bedrivs vård enligt 5 kap. 1§ Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS 2017:30). I arbetet inom vård i livets slutskede är det viktigt att ta med 
sig dessa skillnader så en förståelse och respekt finns för kulturella olikheter i hanteringen av 
döendet. Samtidigt kan det ses som en svårighet om kultur och lag krockar.  
 
Metoddiskussion 
En systematisk litteraturstudie valdes som ger ett översiktligt resultat från nuvarande 
forskning (Forsberg & Wengström 2013). Litteraturstudien genomfördes enligt Polit och 
Becks (2017) nio steg, vilket gjorde att författarna kunde genomföra studien på ett strukturerat 
och systematiskt sätt och möjliggjorde även replikerbarhet. Syftet med studien var att beskriva 
sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Det valda syftet 
involverar området omvårdnad och motiverade valet av databaserna Cinahl och PsychINFO.  
Enligt Polit och Beck (2017) är Cinahl en välkänd databas inom medicin och 
omvårdnadsforskning. PsychINFO är ytterligare en mycket använd databas med fokus på 
psykologisk forskning inom medicin och omvårdnad (Polit & Beck 2017). Författarna 
inkluderade endast två databaser då databassökningarna gav tillräcklig information enligt 
författarna. Vid söktillfället tog författarna hjälp av bibliotekspersonalen och deras kunskap 
för att få fram relevanta sökord. De sökorden som användes diskuterades fram utifrån studiens 
syfte och genom att granska nyckelorden i vetenskapliga artiklar. Med hjälp av 
ämnesordregistret i Cinahl och PsychINFO kunde relevanta sökord utifrån studiens syfte tas 
fram. Sökorden för vård i livets slutskede bestod av flera intilliggande begrepp. I Cinahl 
användes sökorden: terminal care, terminally ill patients, nurse attitudes och användes som 
Major Concept (MM) för att begränsa sökningen till artiklar som har ämnesordet som sitt 
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huvudsakliga innehåll. Funktionen explode användes på sökordet terminally ill patients för att 
inkludera underordnande ämnesord. I PsychINFO användes sökorden: nurses, terminally ill 
patients samt death and dying. Trunkering (*) gjordes på ordet nurs* i båda databaserna och 
experience* i PsychINFO för att få med alla böjelser på ordet, vilket ger en bredare sökning. 
Genom att använda flera närliggande sökord samt trunkering, kunde vård i livets slutskede 
utifrån sjuksköterskans perspektiv sättas i fokus. I Cinahl användes båda booeliska 
operatorerna AND och OR, i PsychINFO användes dock bara AND då OR gav för stort antal 
sökträffar. Innan författarna kom fram till de valda sökorden genomfördes även andra 
sökningar i Cinahl och PsychINFO på exempelvis palliative care. Studien fokuserade på vård 
i livets slutskede och sökordet palliative care resulterade i artiklar som handlade om palliativ 
vård i både tidig och sen fas, därför valde författarna att smalna av sökningen med sökordet 
terminal care. I engelsktalande länder används uttrycket terminal care för sena fasen i 
palliativ vård.   

Ett tidsintervall på tio år valdes för att fånga upp aktuell forskning till litteraturstudien. 
Artiklar på engelska inkluderades då båda författarna har god förståelse för språket. Vid 
behov användes ett lexikon för översättning från engelska till svenska. Samtliga inkluderade 
artiklar var peer-reviewed, vilket innebär att databasernas publicerade material upprätthåller 
en vetenskaplig standard. Review-artiklar exkluderades eftersom litteraturstudiens resultat 
enbart baseras på primärkällor. I Cinahls kombinationssökning två valdes sökfiltret all adult 
eftersom antal sökträffar blev för många utan angivet filter. I Cinahls kombinationssökning tre 
var antal sökträffar utan filter fåtal och därför valde författarna att granska inklusions- och 
exklusionskriterier manuellt. Författarna bedömde att valda inklusions- och 
exklusionskriterier fångade upp relevant material för litteraturstudiens syfte.  

Författarna utförde en granskning för bedömning av artiklarnas vetenskapliga kvalité. Två 
artiklar exkluderades vid granskning av artiklarnas vetenskapliga kvalité eftersom de inte 
bedömdes motsvara de kriterier som efterfrågades. De flesta utvalda artiklar fanns i fulltext, 
två artiklar beställdes då abstraktet var relevant för studiens syfte. För att svara på studiens 
syfte användes sammanlagt 12 artiklar till studiens resultat, vilket författarna ansåg vara 
tillräckligt. 

Majoriteten av resultatets artiklar var kvalitativa, vilket författarna ansåg var en styrka i 
resultatdelen utifrån studiens syfte som var att beskriva sjuksköterskans upplevelser. Enligt 
Polit och Beck (2017) är kvalitativa artiklar passande vid belysandet av upplevelser (Polit & 
Beck 2017). Dock kan det också vara en svaghet eftersom kvalitativa artiklar oftast omfattar 
ett litet urval, vilket kan minska möjligheten för överförbarhet.   

En svaghet i litteraturstudien kan vara att den innehåller fyra artiklar som är skrivna av samma 
författare. Det kan vara en svaghet då författaren riskerar att få för stort inflytande över 
litteraturstudien.   

Artiklarna var skrivna i Sverige, Norge, USA, Australien, Iran, Kina, Thailand och Malaysia. 
Kulturella skillnader mellan länderna kan ses som en styrka eftersom studien grundas på 
många kulturella och religiösa aspekter, vilket gör studien mer djupgående och möjliggör 
överförbarhet. Det kan också ses som en svaghet då bedrivandet av vård i livets slutskede kan 
ha olika förutsättningar beroende på kultur, religion och riktlinjer.  
 
Slutsats 
Sjuksköterskorna upplevde emotionella svårigheter i samband med vård i livets slutskede, de 
fann det svårt att bemöta sårbara situationer och etiska dilemman. I samband med vård i livets 
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slutskede upplevde sjuksköterskorna tidsbrist, hög arbetsbelastning, bristande kompetens och 
konflikter bland kollegor, vilket orsakade känslor av otillräcklighet. Sjuksköterskornas 
upplevelser av en god vård i livets slutskede bottnande i en förtroendefull vårdrelation samt 
tillgodoseendet av patienternas välbefinnande. Trots den emotionella belastningen uppgav 
sjuksköterskorna att deras arbete gav dem meningsfulla erfarenheter och de upplevde 
tillfredställelse när patienterna eller anhöriga var nöjda med vårdinsatserna. 
 
Klinisk betydelse 
Vård i livets slutskede bedrivs i alla länder och enheter, därför är det viktigt att erhålla 
ytterligare förståelse om det komplexa arbetet. En översiktlig bild över sjuksköterskans 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede ger en inblick i hur sjuksköterskan 
påverkas både professionellt och privat. Vidare kan insikt om vårdens hinder och möjligheter 
erhållas, vilket skapar goda förutsättningar för att bedriva vård i livets slutskede av hög 
kvalitet.  
 
Förslag på framtida forskning 
Resultatet visade att vård i livets slutskede kan vara mycket utmanande för sjuksköterskan i 
mötet med den döende patienten och dess anhöriga. Bristande kunskap om vård i livets 
slutskede kan ge en negativ inverkan hos sjuksköterskan och på vårdkvaliteten. Idag finns det 
stora brister i den palliativa vården och även i den nuvarande utbildningen. Fortsatt forskning 
hade varit givande för att se om vidareutbildning gör skillnad i sjuksköterskans upplevelser av 
vård i livets slutskede. 
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Årtal 
Land 

Titel Syfte Metod Resultat 

Browall, M., 
Henoch, I., 
Melin-
Johansson, 
C., Strang, 
S. 
Danielson, 
E. 
  
2014 
  
Sverige 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existential 
encounters: 
Nurses’ 
descriptions of 
critical 
incidents in 
end-of-life 
cancer care. 

Syftet med studien var 
att beskriva 
sjuksköterskornas 
upplevelser av 
existentiella situationer 
vid vård av svårt 
drabbade 
cancerpatienter. 

Metod: Kvalitativ 
metod. 
Urval: 
Randomiserat 
urval. Totalt 83 
sjuksköterskor från 
hospice-, onkologi-
. och 
kirurgavdelningar. 
Inget bortfall 
redovisat. 
Datainsamling: 
Sjuksköterskorna 
fick förfrågan om 
att skriva ner en 
kritisk händelse 
som de erfarit, där 
existentiella 
svårigheter har 
uppstått i samband 
med vård i livets 
slutskede.  
Dataanalys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna ofta kände 
sig osäkra och maktlösa när 
patienterna delade sina tankar 
om livet och döden. 
Sjuksköterskorna omtalade 
framförallt de känslomässiga 
svårigheterna de upplevde i 
mötet med yngre patienter. 
Vissa patienter uttryckte en 
längtan efter döden, vilket 
skapade mycket ångest och 
osäkerhet hos sjuksköterskan, 
som vidare belyste vikten av 
att våga lyssna på patientens 
berättelser och svara på deras 
frågor gällande liv och död. 

Croxon, L., 
Deravin, L. 
& Anderson, 
J. 
  
2018 
  
Australien 

Dealing with 
end of life - 
New 
graduated 
nurse 
experiences. 

Syftet var att undersöka 
hur nyexaminerade 
sjuksköterskors 
uppfattning är av deras 
färdigheter för när de 
träffar på död och 
döende på arbetsplatsen, 
speciellt 
landsortssjukhus och 
inom kommunala 
verksamheter. 

Metod: Studien är 
gjord utifrån en 
kvalitativ, 
förklarande metod. 
Urval: Totalt 
deltog 7 
sjuksköterskor. 
Inget bortfall 
redovisades. 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Tematisk 
analysmetod.  

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna inte kände 
sig tillräckligt förberedda 
inför vård av patienter i livets 
slutskede. Vidare upplevdes 
bristande kunskap och 
erfarenheter om vård i livets 
slutskede. 
 



 

	  
	  

Hov, R., 
Athlin, E., 
Hedelin, B. 
  
2009 
  
Norge 
Sv 
erige 

Being a nurse 
in a nursing 
home for 
patients on 
the edge of 
life. 

Syftet med studien var 
att erhålla en djupare 
förståelse av hur det är 
att vara en sjuksköterska 
i ett vårdhem för 
patienter i livets 
slutkant. 

Metod: En 
kvalitativ studie 
med ett 
fenomenologiskt 
tillvägagångssätt. 
Urval: Totalt 14 
sjuksköterskor från 
två olika vårdhem. 
Inga bortfall 
redovisades. 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
Dataanalys: 
Hermeneutisk 
analysmetod. 

Resultatet visade att mötet 
med den döende patienten 
utmanade sjuksköterskan 
både professionellt och 
personligt. De paradoxer 
som yrket förde med sig 
hotade sjuksköterskerollen 
samt skapade stora 
belastningar i den 
professionella prestationen. 
Det fanns ett stort behov av 
vidareutbildning och stöd till 
sjuksköterskor som bedrev 
vård i livets slutskede. 

Ingebretsen, 
L., P., 
Sagbakken, 
M. 
  
2016 
  
Danmark 

Hospice 
nurses’ 
emotional 
challenges in 
their 
encounters 
with the 
dying. 

Syftet med studien var 
att utforska 
sjuksköterskors 
emotionella utmaningar i 
vården för döende 
patienter på hospice. 

Metod: Studien 
hade en kvalitativ 
design med 
inspiration av 
hermeneutisk och 
fenomenologisk 
inriktning. 
Urval: Tio 
sjuksköterskor 
deltog.  
Inga bortfall 
redovisades. 
Datainsamling: 
Djupgående 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Systematisk och 
fenomenologisk 
textkondensation.	  

Resultatet påvisade att 
sjuksköterskorna berördes 
personligen och 
professionellt av de döende 
patienterna. Det var en 
balansgång för att hitta 
lagom djup på relationerna 
med patienterna, relationen 
skulle vara professionell och 
inte för privat enligt 
sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna upplevde 
ett behov av samarbete med 
kollegorna. 

Iranmanesh, 
S., 
Abbaszadeh, 
A., Dargahi, 
H., Cheraghi, 
M. 
  
2009 
  
Iran 

Caring for 
people at the 
end of life: 
Iranian 
oncology 
nurses’ 
experiences.  
 

Syftet var att utforska 
iranska 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter i livets 
slutskede. 

Metod: Kvalitativ 
metod med ett 
fenomenologisk 
hermeneutiskt 
tillvägagångssätt. 
Urval: Totalt 15 
sjuksköterskor som 
jobbar på 
onkologiska 
sjukhusavdelningar. 
Inget bortfall 
redovisat. 
Datainsamling: 
Djupgående 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Hermeneutisk 
analysmetod. 

Resultatet visade att flertalet 
sjuksköterskor kände sig 
otillräckliga på grund av hög 
arbetsbelastning och 
tidsbrist. Sjuksköterskorna 
upplevde bristande kunskap i 
bemötande av patienternas 
existentiella frågor och 
efterfrågande 
vidareutbildning.  



 

	  
	  

Iranmanesh, 
S., Axelsson, 
K., 
Sävenstedt, 
S., 
Häggström, 
T. 
  
2010 
  
Iran 
Sverige 

Caring for dying 
and meeting 
death: 
Experiences of 
Iranian and 
Swedish nurses. 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter i livets 
slutskede med de 
kulturella skillnaderna 
från Iran och Sverige. 

Metod: Kvalitativ 
metod med 
fenomenologiskt 
hermeneutiskt 
tillvägagångssätt. 
Urval: Totalt 8 
sjuksköterskor från 
Iran som arbetar på 
onkologiavdelning 
och 8 
sjuksköterskor som 
arbetar i 
hemsjukvården. 
Inga bortfall 
redovisade. 
Datainsamling: 
Strukturerade 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Hermeneutisk 
analysmetod. 

Resultatet tydde på att 
vård i livets slutskede 
krävde ett ökat etiskt 
förhållningssätt hos 
sjuksköterskorna, 
oberoende kön, kultur och 
sammanhang. Skapandet 
av en vårdrelation var 
viktigt för en god vård i 
livets slutskede enligt 
sjuksköterskorna. 
Bemötandet av 
existentiella frågor ansåg 
vara betydande för 
patientens välbefinnande.  
  

 

Iranmanesh, 
S., K., 
Ghazanfari, 
Z., K., 
Sävenstedt, 
S. & 
Häggström, 
T. 
  
2011 
  
Iran & 
Sverige 

Professional 
development: 
Iranian and 
Swedish nurses’ 
experiences of 
caring for dying 
people. 

Syftet var att klargöra 
svenska och iranska 
sjuksköterskors 
upplevelser av deras 
professionella utveckling 
i vården i livets 
slutskede 

Metod: Studien var 
kvalitativ och 
transkulturell med 
en fenomenologisk 
ansats.  
Urval: Totalt 16 
sjuksköterskor 
deltog. 
Inga bortfall 
redovisades. 
Datainsamling:  
Kvalitativa 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Fenomenologisk 
och hermeneutisk 
analysmetod. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna erhöll 
meningsfulla erfarenheter 
genom vårdandet av 
döende patienter och 
upplevde sig utvecklas 
båda professionellt och 
privat. Sjuksköterskorna 
upplevde att stöd från 
kollegor och gemensamma 
reflektioner var betydande 
för utveckling. 
 
 

Johansson, K. 
& Lindahl, B. 
  
2012 
  
Sverige  
 
 

Moving between 
rooms - moving 
between life and 
death: nurses’ 
experiences of 
caring for 
terminally ill 
patients in 
hospitals. 

Syftet var att beskriva 
betydelsen av 
allmänsjuksköterskors 
upplevelser av vården av 
palliativa patienter på 
sjukhusets allmänna 
avdelningar.  
 

Metod: Ansatsen 
var kvalitativ och 
fenomenologisk.  
Urval: Totalt 
deltog 8 
sjuksköterskor. 
Inget bortfall 
redovisades. 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
Dataanalys: 
Fenomenologisk 
och hermeneutisk 
analysmetod. 
 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna upplevde 
både positiva och negativa 
upplevelser i arbetet. 
Sjuksköterskornas relation 
till patienten, anhöriga och 
kollegorna upplevdes 
påverka vården. 
Sjuksköterskorna ansåg 
sig inte vara kvalificerad 
nog för att vårda patienten 
i livets slutskede. 



 

	  
	  

Mak, Y., 
Chiang, V., 
Chui W. 
  
2013 
  
Kina  
 
 

Experiences 
and 
perceptions 
of nurses 
caring for 
dying 
patients and 
families in 
the acute 
medical 
admission 
setting. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskans 
erfarenheter och 
upplevelser av att vårda 
döende patienter och 
familjer i det akuta 
skedet.  
 
 

Metod: Kvalitativ 
deskriptiv metod. 
Urval: Totalt 15 
sjuksköterskor från 
sjukhus. Inga 
bortfall redovisade. 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Tematisk 
analysmetod. 

Resultatet visade att 
sjuksköterskorna upplevde 
emotionell belastning i 
vården av döende patienter. 
Sjuksköterskorna kände sig 
otillräckliga på grund av hög 
arbetsbelastning och 
bristande beredskap om vård 
i livets slutskede. 

Omar Daw 
Hussin, E., 
Ping Wong, 
L., Chan 
Chong, M., 
Subramanian, 
P. 
  
2018 
  
Malaysia 

Nurses’ 
perceptions 
of barriers 
and 
facilitators 
and their 
associations 
with the 
quality of 
end-of-life 
care. 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om hinder 
och facilitatorer för vård 
i livets slutskede, liksom 
deras samband med 
kvalitén på vård i livets 
slutskede. 

Metod: Kvalitativ 
metod med 
tvärsnittsdesign. 
Urval: Totalt 553 
sjuksköterskor.  
255 bortfall 
redovisade. 
Datainsamling: 
Demografiska 
frågeformulär. 
Dataanalys: 
Deskriptiv 
analysmetod.  
 
 

Resultatet visade att de flesta 
sjuksköterskor fann det svårt 
att bemöta anhörigas sorg vid 
vårdandet av den döende 
patienten. De ansåg också att 
det fanns 
kommunikationssvårigheter 
inom vårdteamet. Enligt 
sjuksköterskorna fanns det 
inte tillräcklig med personal 
och inte heller kunskap 
gällande vård i livets 
slutskede. Sjuksköterskorna 
ansåg att dessa brister 
påverkade vårdkvalitén 
negativt. 
 

Periyakiol, V, 
S., Stevens, 
M., Kraemer, 
H. 
  
2013 
  
USA 

Multicultural 
Long-term-
care nurses’ 
perceptions 
of factors 
influencing 
patient 
dignity at the 
end of life. 

Syftet 
Syftet med studien var 
att ge del av 
multikulturella 
långvårdssjuksköterskors 
upplevelser om 
patientens värdighet i 
livets slutskede. 

Metod: Mixad 
metod genom en 
beskrivande 
tvärsnittsstudie. 
Urval: Totalt 45 
sjuksköterskor som 
arbetade i 
långvården och 26 
sjuksköterskor som 
arbetade i 
terminalvården. 
Sjuksköterskorna 
hade olika kulturer, 
religioner och 
etniska bakgrunder. 
Inga bortfall 
redovisade. 
Datainsamling: 
Intervjuer. 
Dataanalys: 
Kvantitativ och 
kvalitativ 
innehållsanalys.  

Resultatet visade att 
patientens värdighet 
främjades genom att behandla 
patienten med respekt, låta 
patienten vara delaktighet i 
vårdprocessen, hjälpa till med 
förberedelser inför livets 
slutskede samt ge vård av hög 
kvalité. Sjuksköterskorna 
ansåg att patientens värdighet 
underkastades när dennes 
önskan inte blev uppfylld och 
vid bristande respekt.  



	  

	  
	  

Zheng, 
R-S., 
Guo, Q-
H., 
Dong, F-
Q. & 
Owens 
R., G. 
  
2015 
  
Kina 

Chinese 
oncology 
nurses’ 
experience on 
caring for 
dying patients 
who are on 
their final days: 
A qualitative 
study. 

Syftet var att tydliggöra 
kinesiska 
onkologisjuksköterskors 
upplevelser av vårdandet 
av döende 
cancerpatienter. 

Metod: En 
kvalitativ och 
deskriptiv design 
användes.  
Urval: Totalt 
deltog 28 
sjuksköterskor.  
Inget bortfall 
redovisades. 
Datainsamling: 
Semi-strukturerade 
intervjuer. 
Dataanalys: 
Tematisk och 
kvalitativ 
analysmetod. 

Resultatet visade att dödstabut i 
kinesisk kultur påverkar 
sjuksköterskans kommunikation 
med patienten och hens familj. 
Vård i livets slutskede drabbade 
sjuksköterskorna emotionellt. 
Sjuksköterskorna ville ge bra 
vård men moraliska problem 
uppstod p.g.a. individuella 
begränsningar, bristande 
kunskaper, bristande 
självförtroende och kompetens.  

	  


