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Abstrakt  

Bakgrund: Vård i livets slutskede bygger på att lindra lidande samt förbättra 

livskvaliteten för patienten, vilket är en del av sjuksköterskors grundläggande 

ansvarsområden och ingår i den personcentrerade vården. Beroende på vilket 

stadie i sjukdomen patienten befinner sig i påverkas vilka vårdinsatser som 

behövs. Sjuksköterskor ställs inför stora utmaningar och har en definitiv roll i 

omvårdnaden av patienten i livets slutskede.  

Syfte: Att sammanställa kunskap om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter 

av vård i livets slutskede på sjukhus.  

Metod: En litteraturöversikt som sammanställer både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar från databaserna PubMed och CINAHL.   

Resultat: Resultatet baseras på vetenskapliga artiklar från olika delar i världen. 

Uppsatsförfattarna har valt att dela in resultatet i huvudkategorier: Känslomässiga 

reaktioner hos sjuksköterskor, Tids- och resursbrist för att stödja patienten i livets 

slutskede, Påverkbara aspekter i vårdmiljön, Kommunikation mellan 

sjuksköterskor och patienten och Behov av kunskap och utbildning i palliativ vård. 

Sjuksköterskor upplever blandade känslor och delade meningar om att vårda 

patienter i livets slutskede och möta deras behov i slutet av livet vilket beror på 

sjuksköterskors yrkeserfarenhet.   

Slutsats: Sjuksköterskor upplever känslomässiga reaktioner, tids-och resursbrist, 

brist på utbildning samt olika nivåer av erfarenheter vilket är faktorer som 

försvårar deras arbete av vård i livets slutskede. Detta gav känslor av 

otillräcklighet. Sjuksköterskor upplevde även att kommunikationen var svår vilket 

oftast grundade sig i att sjuksköterskorna kände sig otrygga i sina roller i arbetet 

med patienter i livets slutskede medan sjuksköterskor med längre erfarenhet och de 

som hade högre kunskap inte hade några svårigheter att möta dessa patienter.  

 

Nyckelord: Erfarenheter och Upplevelser, Litteraturöversikt, Livets slutskede, 

Sjukhus och Sjuksköterskor. 

 
 

 

 



 

  

Abstract 

Background: End of life care based on relieving suffering and improving the 

quality of life for the patient´s, which is the nurses basic responsibilities, which are 

part of the person centered care. Depending on the stage of the disease the patient 

is in, the helath care needs are affected. The nurse´s faces major challenges and 

has a definite role in nursing care in the final end of life. 

Aim: To compile the nurse's experiences about palliative care in hospitals 

Method: A literature review which compiles qualitative and quantitative articles 

from databases PubMed and CINAHL.  

Results: The result is based on scientific articles from various parts of the world. 

The authors have chosen to divide the results into main categories: Emotional 

responses in nurses, Time and resource shortages to support end-life patients, 

Impactable aspects of the health environment, Communication between nurses and 

patients and the need for knowledge and training in palliative care. Nurses 

experience mixed feelings and shared opinions about caring for patients in the end 

of life and meeting their needs at the end of life, which is due to the nurse's 

professional experience 

Conclusion: Nurses experience emotional responses, lack of time and resources, 

lack of education, and different levels of experience are factors that complicate 

their work of care at the end of life, which gave feelings of inadequacy. Nurses 

also felt that communication was difficult, which was mostly based on the fact that 

nurses felt insecure in their role in working with patients in the final stages of life 

while nurses with longer experience and those with higher knowledge had no 

difficulty in meeting these patients. 

 

Keyword: End of life care, Experience, Hospital, Literature review, Nurse’s  
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Inledning 

Uppsatsförfattarna anser att det är av stor betydelse att patienter i livets slutskede 

får en god vård. Verksamhetsförlagd utbildning har gett en inblick i att vårda 

patienter i livets slutskede. Påfrestande och känslomässiga utmaningar för 

sjuksköterskor observerades vilket gav en nyfikenhet om att ta reda på vad 

sjuksköterskor har för upplevelser och erfarenheter av vård i livets slutskede på 

sjukhus.  

 

Bakgrund 

I Sverige har människor behov av palliativ vård och 80 % av dessa människor 

behöver lindrande vård men många erbjuds inte den vården. Detta resulterar i att 

många människor inte får den hjälp som de är i behov av. År 2010 avled ungefär 

90 000 människor och många av dessa var i behov av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013). Socialstyrelsen (2016) utnämner att det finns brister av 

vård i livets slutskede. Många patienter får inte sina behov tillfredsställda fullt ut 

detta kan bland innebära att patienten inte får kunskap om inriktningen på vården i 

form av samtal. Sjuksköterskor får heller inte den utbildning och stöd som krävs 

för att vårda dessa patienter  

 

Kurativ vårdform  

Jakobsson, Andersson och Öhlén (2014) beskriver att kurativ och palliativ vård ses 

som olika förhållanden. Definitionen av kurativ vård är botande behandling 

(Regionala cancercentrum, 2012). Behandlingen syftar till att få patienten att bli 

frisk vilket är att sjuksköterskor utför åtgärder som kan förlänga patientens liv. Vid 

övergången från kurativ till palliativ vård handlar det om att byta inriktning på 

vården samt åtgärderna kring patienten (Jakobsson et al., 2014). Övergången ska 

ske på ett professionellt sätt samt att patienten ska förstå målet med behandlingen 

och få den information som krävs för att bli införstådda med den nya vårdformen 

(Moir, Roberts, Martz, Terry & Tivis, 2015).  
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Palliativ vårdform  

Ordet palliativ kommer från det tidigare latinska namnet pallium, vilket betyder 

mantel. Manteln beskrivs som en symbol med innebörden att åtgärderna ska vara 

lindrande. Palliativ vård är en vårdfilosofi där helhetsvård innebär att skapa 

livskvalitet för patienten (Strang & Beck-Friis., 2012). Palliativ vård beskrivs som 

fyra dimensioner vilka är fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Denna vård 

bygger på fyra hörnstenar som är symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och 

kommunikation. Tillsammans utgör dimensionerna och de palliativa hörnstenarna 

grunden till det förhållningssätt som arbetet med palliativ vård utgår från, det vill 

säga att kunna hjälpa patienten att uppnå god livskvalitet oavsett obotlig sjukdom 

(Strang, 2012). Den palliativa vården inriktar sig mer på åtgärder utifrån patientens 

individuella behov och önskemål (Jakobsson et al., 2014). Målet med palliativ 

vård enligt Världshälsoorganisationen (WHO, 2018) är att förbättra livskvaliteten 

samt förebygga och lindra lidande hos patienter med obotlig sjukdom. 

Omvårdnaden i palliativ vård är krävande och medför stor belastning för 

sjuksköterskor och för andra professioner (Mak, Chiang & Chui, 2013).  

 

I vården ska tre brytpunkter till palliativ vård i livets slutskede identifieras vilket är 

en del av den fortsatta vården för patienten. Den första brytpunkten sker när 

patienten får kunskap om den obotliga sjukdomen. När sjukdomen framskrider och 

patienten inte klarar sig självständigt infaller den andra brytpunkten. Tredje 

brytpunkten sker när patienten är döende och när patienten enbart har timmar eller 

dagar kvar att leva. Inom hälso- och sjukvården utförs brytpunktsamtal med 

patienten som är under palliativ vård samt med dess anhöriga (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009). Vid brytpunktssamtal är det viktigt att sjuksköterskor är lyhörd 

om hur patienten tänker om sin sjukdom och införskaffar sig kunskap om 

patientens eventuella önskemål men även för att kunna säkra en kontinuitet för 

patientens fortsatta vård (Palliativa registret, u.å).   

 

Palliativ vård delas in i två faser, den tidiga och den sena fasen. Den tidiga fasen 

fokuserar på palliativa insatser till exempel livsförlängande behandling samt 

livskvalitet, i jämförelse med den sena palliativa fasen som fokuserar på 
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symtomlindring, livskvalitet och närståendestöd (Regionala cancercentrum, 2016). 

I den sena palliativa fasen har sjukdomen framskridit och patienten befinner sig i 

livets slutskede och därmed förväntas inte leva så länge till, därför fokuserar 

sjuksköterskor på att se till att patienten får ett värdigt slut (Lindqvist & 

Rasmussen, 2009).  

 

Livets slutskede  

Skillnaden mellan palliativ vård och livets slutskede är att olika vårdinsatser sätts 

in under palliativ vård till skillnad från livets slutskede där döden är en naturlig 

utväg (Socialstyrelsen, 2013). Det finns inte någon egentlig definition av ”sista 

tiden i livet” men i litteraturen beskrivs det som ett uttryck – livets slutskede. Det 

innebär att botande och bromsande behandling avslutas för patienten. När 

människor lider av en eller fler kroniska sjukdomar och når livets slutskede kan det 

innebära kroppsliga och kognitiva försämringar i allmäntillståndet. Detta gör att de 

blir beroende av vård vilket oftast innebär sjukhusvård (Jacobsson et al., 2014; 

Socialstyrelsen, 2016). När patienter kommer till en punkt i sjukdomstillståndet 

bör vården övervägas att övergå till vård i livets slutskede (Broom et al, 2014). 

Strang och Beck-Friis (2012) menar att både vård i livets slutskede och palliativ 

vård bygger på att lindra symtom och förbättra livskvaliteten.  

 

Sjukdomsförloppen ser olika ut och varierar beroende på sjukdom. De olika 

sjukdomsförloppen påverkar behovet hos patienten och vilka vårdinsatser som 

behövs i livets slutskede. Beroende på sjukdomstillståndet görs en skillnad i var 

patienten befinner sig i sjukdomen som bland annat kan innebära ett tidigt skede i 

sjukdomen eller en långt framskriden sjukdom (Jakobsson et al., 2014). I arbete 

med vård i livets slutskede krävs utbildning för att kunna hantera vården så bra 

som möjligt och därav behöver sjuksköterskor samt andra professioner arbeta i ett 

nära samarbete (Broom et al., 2014; White & Coyne, 2011).  
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Omvårdnad i livets slutskede  

Att som sjuksköterska ha rätt förhållningsätt till patienter i livets slutskede är 

viktigt och har en stor betydelse för patienten. Ett intresse och engagemang krävs 

av sjuksköterskor för att en god omvårdnad ska kunna ges till dessa patienter samt 

inneha kunskap i området. Det innebär stora utmaningar för sjuksköterskor i vård 

av patienter i livets slutskede då de ställs inför stora dilemman. Omvårdnaden 

byggs på en grundläggande filosofi och baseras på teamarbete där kommunikation 

mellan professionerna är nyckeln till en god omvårdnad. Kontinuitet i vården är av 

stor betydelse i då det skapar trygghet för patienten samt att sjuksköterskor ska 

vara trygga i sin roll att vårda dessa patienter som befinner sig i livets slutskede. 

Att som sjuksköterska bidra till en värdig avslutning på livet är ett kännetecken av 

omvårdnad av hög kvalitet (Hjort, 2010). Omvårdnadsmålet i livets slutskede 

innebär att lindra symtom och se till patientens bästa för att uppnå god livskvalitet 

vid obotlig sjukdom (Jakobsson et al., 2014). Vid beslut om medicinsk behandling 

ska hänsyn tas till vilka vinster som kan uppnås med behandlingen samt riskerna 

för biverkningar och utifrån patientens ålder, allmäntillstånd samt önskemål 

(Bruun Lorentsen & Grov, 2011). I studien skriven av Roche-Fahy och Dowling 

(2009) beskrevs det att sjuksköterskor på sjukhus arbetar under tidspress för att 

hinna med att ge en komfortabel, holistisk vård till patienter i livets slutskede. 

Samtidigt såg sjuksköterskor att vårdmiljön behövde anpassas utifrån patientens 

enskilda behov vilket även krävde tid från sjuksköterskor. 

 

Kommunikation i livets slutskede  

Peterson et al (2010) beskrev att god kommunikation mellan sjuksköterskor och 

patienter är en del av stödprocessen i livets slutskede. Även artikeln skriven av 

Garner, Goodwin, McSweeney och Kirschner (2013) belyste kommunikationens 

betydelse mellan dem olika professionerna för patienter i livets slutskede. 

Jakobsson et al. (2014) beskriver att det finns problem i kommunikationen vad det 

gäller att tala öppet om döden. Detta handlar om kommunikationen mellan 

sjuksköterskor och patienten. Sjuksköterskor undviker att tala om döden med 

patienten och därmed får inte patienten information om hur sjukdomstillståndet är. 

Medvetenheten om döden delas in i olika kategorier vilka är: sluten medvetenhet, 
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misstänkt medvetenhet, ömsesidig undanflykt, medvetenhet och öppen 

medvetenhet. När sjuksköterskor för samtal med patienten innebär detta att 

sjuksköterskor ska anpassa samtalen utifrån patientens förutsättningar och ta 

hänsyn till fysiska, psykiska, social och existentiella behov (Friedrichsen, 2012). 

 

Sjuksköterskors ansvar och roll 

Sjuksköterskor har skyldighet att vårda i enlighet med vetenskaplig kunskap och 

beprövad erfarenhet och innefattar ett etiskt förhållningssätt där all omvårdnad ska 

bygga på respekt för de mänskliga rättigheterna. Även att ta hänsyn till människors 

värderingar, integritet och värdighet ingår i sjuksköterskors ansvar (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2017a). Etiska koden, International Council of 

Nurses (SSF, 2017b) beskriver att sjuksköterskor har fyra grundläggande 

ansvarsområden vilka är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 

lindra lidande.  

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden vid livets slutskede innebär att ha kompetens 

basalt och specifikt för att kunna vårda patienten. Det fanns skillnader i 

tillhandahållandet av omvårdnaden för patienter på sjukhus enligt Hou et al 

(2014). Förutom detta är det centralt att kunna agera efter patientens 

omvårdnadsbehov. Utmaningar inom sjuksköterskans roll är att hitta en balans och 

stabilitet som gynnar patienten. Detta kan göras genom att sjuksköterskan skapar 

en god relation, är stöttande, kommunikativ samt samordnar vården. Inom denna 

vård ska sjuksköterskan även kunna kommunicera i tysthet genom att bara vara 

närvarande hos patienten (Friedrichsen, 2012).  

 

Teoretisk referensram- personcentrerad vård  

I föreliggande teoretisk referensram används personcentrerad vård som fokus då 

detta handlar om att se hela patientens behov. Begreppet personcentrerad vård har 

vuxit fram både nationellt och internationellt och innebär en humanistisk och god 

omvårdnad. Grundsynen för personcentrerad vård är att fokusera på existentiella, 

andliga, sociala, psykiska samt fysiska behov hos patienten. Personcentrerad vård 

består av olika grundantaganden, ett av dessa handlar om att patienten fortfarande 
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är en person och inte själva sjukdomen eller symtomen (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2016). Personcentrerad vård bidrog till en bättre 

interaktion mellan sjuksköterskor och patienter. Dock saknades en helhetsbild av 

patienten vilket kunde underlättas om personcentrerad vård implementerades. 

Detta skulle kunna leda till att samhällets resurser används på ett mer effektivt sätt 

vilket visade på kortare vårdtider och en ökad trygghet för patienten (Ekman et al, 

2011). Ekman et al (2011) lyfter nyckelbegreppen partnerskap, patientberättelse 

och dokumentation där partnerskapet är det mest centrala för personcentrerad vård. 

Partnerskapet handlar om att det ska finnas en ömsesidig respekt mellan 

sjuksköterskan och patienten i relation till kunskap om sjukdom samt vård och 

behandling. Personcentrerad vård inkluderar även patientens berättelse där 

sjuksköterskan ska inneha förmåga att lyssna till patienten och tillsammans ska 

båda parterna utföra en plan som innehåller mål och strategier för hur vården 

kommer att se ut för patienten. Patientens plan och berättelse ska sedan 

dokumenteras av sjuksköterskan vilket är den tredje komponenten i 

personcentrerad vård.  

 

I patientlagen 1§, kap. 4, i SFS 2014:821 fastställs att sjuksköterskor ska främja 

patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Att tillåta patienten att 

göra sina egna val och att inneha egna önskemål är något som sjuksköterskor 

måste ta hänsyn till för att kunna ge bästa möjliga vård utifrån patientens egna 

förutsättningar, vilket är av största vikt när sjuksköterskor tillhandahåller god 

palliativ vård (SSF, 2016). När sjuksköterskor arbetar personcentrerat innebär 

detta en eftersträvan att respektera och bekräfta patientens upplevelse för att kunna 

främja hälsa med utgångspunkt att identifiera den enskilda patientens behov. 

Beroende på vilket förhållningssätt sjuksköterskor har är av betydelse för om 

vården blir personcentrerad eller inte. Viktiga aspekter för sjuksköterskor är 

lyhördhet, öppenhet och att de visar en vilja att vårda patienter. Sjuksköterskor ska 

arbeta för att göra det möjligt för patienten att genomföra det som patienten 

önskar. Att aktivt leda hälsoarbetet för patienten innebär att se till att patienten har 

kontroll över sitt liv (SSF, 2016).   
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Problemformulering  

Det finns stora brister i vården av palliativa patienter då sjuksköterskor ställs inför 

svåra känslomässiga situationer. Det betonas även att det finns skillnader i vården 

som behöver utvecklas och förbättras för patienter i livets slutskede på sjukhus. 

Sjuksköterskor kommer att möta flertal patienter i sitt yrkesliv som befinner sig i 

livets slutskede. Det ställs höga krav på sjuksköterskor för att patienterna ska få 

den vården som de är i behov av i livets slutskede eller för de patienter som är 

under palliativ vård på sjukhus. Det anses därför viktigt att inhämta kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av palliativ vård i syfte att förbättra 

vården och där med livskvaliteten för patienter i livets slutskede.  

 

Syfte 

Att sammanställa kunskap om sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 

vård i livets slutskede på sjukhus. 

 

Metod 

Design  

Examensarbetet genomfördes som en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2017a) 

bygger litteraturöversikter på att studera aktuell forskning vilket ska ge en god 

överblick över det omvårdnadsrelaterade området. 

 

Urval  

Artiklarna har sökts i databaserna PubMed och CINAHL och de flesta artiklarna 

till resultatet hittades i CINAHL. De valda databaserna användes för att hitta 

vetenskapliga artiklar inom vårdvetenskap relaterat till litteraturöversiktens syfte. 

För att inte få ett för omfattande resultat begränsades antalet databaser då det fanns 

ett stort utbud av artiklar inom området. Sökorden som har använts är: Palliative 

care, Experience, Hospital, End of life, Nursing, Hospital och Nurse. Booleska 

sökoperatorerna AND och OR har använts för att avgränsa sökningarna. Detta 

innebär att databaserna styrs genom att antingen söka på det ena eller det andra 

sökordet eller de båda i kombination (Östlundh, 2017). Avgränsningar på 



 

8 
 

artikelsökningar har genomförts med filtrering för att minska antalet träffar samt 

utförts med olika sökordskombinationer. Avgränsningar som blev aktuella var 

följande ”English Language”, ”Full text”, ”Peer Review” samt publicerade mellan 

åren 2008–2018. Enligt Östlundh (2017) innebär Peer Review att artiklar kan 

sorteras efter om de är publicerade i vetenskapliga tidskrifter och därmed är 

artiklarna granskade (Bilaga 1).  

Inklusionskriterierna för artiklarna var originalartiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och skrivna på engelska. Studierna skulle vara genomförda i olika 

länder och vara publicerade mellan åren 2008–2018. Artiklarna skulle även 

motsvara litteraturöversiktens syfte samt inkludera personer äldre än 18 år. De 

inkluderade artiklarna skulle uppnå medel till hög kvalitetsgrad. I ett första urval 

av artiklar lästes titlar och vid relevant sådan lästes även abstrakten för att få en 

överblick om artiklarna motsvarade litteraturöversiktens syfte (Forsberg & 

Wengström, 2015).  Uppsatsförfattarna analyserade och granskade enligt Polit och 

Beck (2017) samt gemensamt läst artiklarna ett flertal gånger vilket är en styrka då 

misstolkningar och feluppfattningar reduceras eftersom artiklarna enbart var 

skrivna på engelska. Litteraturöversikten innehåller kvalitativa och kvantitativa 

artiklar vilket kan ses som en styrka då de gav olika perspektiv på forskningen 

(Forsberg & Wengström, 2015).  

Tillvägagångssätt  

Under litteraturöversiktens arbetsprocess fått bytt syfte vid flertalet tillfällen som 

resulterade i att sökord och sökordskombinationer fick bytas ut. Detta i sin tur gav 

uppsatsförfattarna en överblick av de redan inkluderade artiklarna vilka fick 

exkluderas då det inte svarade på det nya syftet. Resultatet av det blev att 

uppsatsförfattarna fick börja om med artikelsökningar med olika kombinationer för 

att hitta nya artiklar som motsvarade det aktuella syftet.  

 

Sökningar av artiklar har genomförts gemensamt och på enskilt håll. Därefter har 

uppsatsförfattarna diskuterat de sökta artiklarna och kvalitetsgranskat dem 

tillsammans utifrån lästa titlar och abstrakt. Sedan valdes aktuella artiklar till både 

bakgrunden och resultatet. Under arbetets gång har de kommunicerat via telefon, 

mail och fysisk kontakt. Uppsatsförfattarna har använt ett och samma Word-
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dokument under hela arbetsprocessen och vid tillfällen då uppsatsförfattarna suttit 

på varsitt håll och gjort justeringar har dessa markerats i texten. Detta för att enkelt 

kunna se de justeringar som gjorts. Arbetet delades upp i problemformulering, 

design och urval där förslag angavs och diskuterades gemensamt.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet  

Uppsatsförfattarna till litteraturöversikten har tillsammans granskat artiklarna 

utifrån granskningsmallarna av Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström 

(2016). Mallarna användes för att bestämma kvalitet på artiklarna. Kvantitativa 

mallen innehåller 29 ja och nej-frågor vilket är maxpoängen (Bilaga 2). I den 

kvalitativa mallen är maxpoängen 25 med ja och nej svar (Bilaga 3). Endast ja-

svaren summerar poängen i respektive granskningsmall. Poängen räknades om till 

procent för att avgöra kvaliteteten för respektive artikel. Artiklarna har resulterat i 

hög (100–70%) medel (69–48%) eller låg (47–0%) kvalitet. Valda artiklar består 

av medel och hög kvalitet  

 

Analys  

Uppsatsförfattarna har analyserat respektive artiklar genom att läst igenom 

resultaten ett flertal gånger för att få en uppfattning om innehållet och det andra 

steget bestod av att hitta nyckelfynd i artiklarnas resultatdelar. Resultatet 

sammanställdes och sorterades utifrån artiklarnas resultat och skrevs ner i Word-

dokument vilket gav en schematisk översikt för att få en bild över vad som skulle 

analyseras. Likheter och skillnader identifierades i artiklarnas syften och resultat 

för att kunna skapa olika kategorier. Avslutningsvis redovisades resultatet i 

löpande text under fem stycken kategorier samt i resultattabell se Bilaga 4 

(Friberg, 2017b). 

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Helsingforsdeklarationen ska allmänna principer för medicinsk forskning 

följas. Patientens hälsa ska komma i första hand, säkerställa patientens rättigheter 

och följa etiska standarder (The World Medical Association [WMA], 2014). Även 

svensk sjuksköterskeförening (SSF, 2017a) menar att innan utveckling av ny 
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forskning genomförs ska dessa aspekter tillämpas. Polit och Beck (2017) beskriver 

att etiskt överväganden handlar om att skydda deltagarnas rättigheter och kräver 

informerat samtycke. Valet av deltagare i en studie bör vara rättvist fördelat. 

Lämpliga förhållningssätt av forskningen måste tillgodoses för att säkerställa 

deltagarnas säkerhet. Uppsatsförfattarna har eftersträvat att granska artiklarna 

objektivt för att inte förvränga resultatet, de har även valt ut artiklar som var etiskt 

godkända. Artiklarna översattes från engelska till svenska med noggrannhet och 

diskuterades då uppsatsförfattarna inte har engelska som modersmål.  

 

Resultat  

Resultatet baseras på 16 vetenskapliga artiklar, elva kvalitativa och fem 

kvantitativa. Artiklarna är från Saudiarabien (1), Sverige (1), Spanien (1), 

Australien (2), USA (3), Skottland (2), Vietnam (1), Turkiet (1), Iran (2), Portugal 

(1), Norge (1). Resultattabellen redovisas i (Bilaga 4) samt i löpande text. Utifrån 

analysarbetet av studierna som litteraturöversiktens resultat bygger på framkom 

det fem kategorier:  

• Känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskor 

• Tids-och resursbrist för att stödja patienten i livets slutskede  

• Påverkbara aspekter i vårdmiljön 

•  Kommunikation mellan sjuksköterskor och patient 

• Behov av kunskap och utbildning i palliativ vård  

 

Känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskor  

Flera studier visade att sjuksköterskor har olika känslomässiga reaktioner om hur 

det är att ge vård i livets slut (Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar & 

Richardson, 2012; Holms, Milligan & Kydd, 2014; Lange, Thom & Kline, 2008; 

Nguyen Thuy, Yates & Osborne, 2014; Tornøe, Danholt, Kvigne, & Sørlie, 2015).  

Vid omhändertagandet av patienter i livets slutskede påverkades sjuksköterskor av 

emotionella upplevelser såsom ilska, frustration, rädsla och sorg. Andra känslor 

var att sjuksköterskor kunde förmedla tröst till patienterna och det upplevdes då 

istället som rofylldhet (Arantzamendi et al., 2012; Holms et al., 2014; Lange et al., 

2008; Nguyen Thuy et al., 2014; Tornøe et al., 2015). Att lindra lidande upplevdes 
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av sjuksköterskor i Norge som komplext och utmanande. Den mest känslomässiga 

upplevelsen hos sjuksköterskor beskrevs som att uthärda tillsammans med 

patienten vilket upplevdes som hjälplöshet och otillräcklighet samt att 

sjuksköterskorna kände sig sårbara (Tornøe et al., 2015).  

 

Flera studier visade att sjuksköterskorna upplevde ångest och depression inför att 

ge emotionellt stöd till patienter på grund av att de inte kände sig förberedda utan 

mer belastade av tanken att möta patienter i livets slutskede (Andersson, Alickiene 

& Rosengren, 2016; Arantzamendi et al., 2012; Croxon, Deravin & Anderson, 

2017; Ozlem et al, 2017). Nyutbildade sjuksköterskor upplevde att det var 

skrämmande och ovisst om hur de skulle reagera när någon avlidit samt att de 

upplevde att ansvaret i dessa situationer låg på dem. Däremot upplevde 

sjuksköterskor att det var lättare att hantera sorgen om de hade utvecklat en 

relation med patienten (Andersson et al., 2016; Arantzamendi et al., 2012; Croxon 

et al., 2017). Sjuksköterskor upplevde även utbrändhet relaterat till arbetsmiljön då 

kontinuerlig förlust av patienter hör till vardagen i Turkiet (Ozlem et al., 2017). I 

studien skriven av Nguyen Thuy et al. (2014) beskrevs det att majoriteten av 

sjuksköterskorna i Vietnam upplevde att de inte var rädda för att etablera en god 

kontakt med patienter i livets slutskede, medan hälften upplevde att det var svårt 

att få en nära relation med patienten.  

 

Tids- och resursbrist för att stödja patienten i livets slutskede  

Flera studier visade att sjuksköterskor upplevde tids- och resursbrist av vård i 

livets slutskede på sjukhus (Croxon et al., 2017; Dillworth et al, 2015; Nguyen 

Thuy et al., 2014; Ozlem et al., 2017 & Tornøe et al., 2015). Hos nyutbildade 

sjuksköterskor upplevdes svårigheter att få tiden att räcka till att vårda patienter i 

livets slutskede. Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede på sjukhus 

upplevde att de var i behov av mer tid och resurser för att kunna stödja sina 

patienter (Croxon et al., 2017; Dillworth et al., 2015). Otillräckliga 

personalresurser relaterade till en hög patientbelastning bidrog till att 

sjuksköterskor upplevde en minskad tid för patienterna. Sjuksköterskor tvekade på 

att fråga om patienternas behov då det medförde en risk att bli avbruten i pågående 
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arbetet (Nguyen Thuy et al., 2014; Tornøe et al., 2015). I en annan artikel skriven 

av Holms et al. (2014) upplevde sjuksköterskorna från Skottland att stress var en 

nyckelfaktor som framkom av bristen på stöd från annan vårdpersonal.  

 

Påverkbara aspekter i vårdmiljön 

Två studier visade att sjuksköterskor upplevde både negativa och positiva aspekter 

i vårdmiljön beroende av vilken miljö de arbetade (Holms et al., 2014; McKeown, 

Cairns, Cornbleet, & Longmate, 2010). En negativ aspekt som sjuksköterskor 

upplevde på en intensivvårdsavdelning var att vårdmiljön inte var optimal på 

grund av bristen på enkelrum för patienter i palliativ vård samt den bullriga miljön. 

För att lyfta sjuksköterskors positiva upplevelser utgick deras arbetssätt från att 

arbeta nära patienterna vilket ledde till mer tid för patienten. Sjuksköterskor 

upplevde att det var viktigt att skapa en avskildhet för patienten vilket ledde till att 

sjuksköterskor kunde öka patientens integritet. Detta innebar att sjuksköterskor 

behövde bli medvetna om patientens enskilda behov (Holms et al., 2014). 

 

Kommunikation mellan sjuksköterskor och patient  

Flera studier visade att sjuksköterskor upplevde att god kommunikation med 

patienten i beslutsprocessen var viktigt för att kunna stödja de (Arantzamendi et 

al., 2012; Croxon et al., 2017; Dillworth et al., 2015; Holms et al., 2014; Pavlish & 

Ceronsky, 2009; Razban, Iranmanesh & Rafiei, 2013; Santoz et al, 2017). 

Sjuksköterskor upplevde det obehagligt att kommunicera om patientens 

hälsotillstånd. Genom god kommunikation blev interaktionen mellan 

sjuksköterskor och patienter bättre (Arantzamendi et al., 2012). Enligt 

sjuksköterskor fanns det brister i kommunikationen vilket upplevdes som ett 

problem. Detta ledde till att kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter 

blev otillräcklig. En bidragande orsak till detta var att sjuksköterskor upplevde 

svårigheter att tillgodose patientens önskemål trots detta visste sjuksköterskor att 

deras roll var att respektera och vara lyhörd gentemot patienten (Croxon et al., 

2017; Dillworth et al., 2015; Holms et al., 2014; Pavlish & Ceronsky., 2009; 

Santoz et al., 2017). Razban et al. (2013) tar upp att ungefär hälften av 

sjuksköterskorna i Iran var obekväma med att berätta sanningen om patientens 
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sjukdomstillstånd. Trots detta inledde sjuksköterskorna en dialog med patienter i 

livets slutskede. I jämförelse med studien skriven av Arantzamendi et al. (2012) 

där sjuksköterskor i Turkiet upplevde att det var obehagligt med dessa samtal 

vilket ledde till att de avstod från att föra en dialog.  

 

Behov av kunskap och utbildning i palliativ vård 

Flera studier visade att sjuksköterskor erfar ökad brist på utbildning i de 

grundläggande principerna av vård i livets slutskede på sjukhus vilket påverkade 

kvaliteteten på vården (Abudari, Zahreddine, Hazein, Assi & Emara, 2014; 

Andersson et al., 2016; Arantzamendi et al., 2012; Croxon et al., 2017; Michael et 

al, 2016; Nguyen Thuy et al., 2014; Ozlem et al., 2017; Razban et al., 2013; 

Santoz et al., 2017; Taleghani, Shahriari & Alimohammadi, 2018; Tornøe et al., 

2015). Sjuksköterskor upplevde att god kunskap och erfarenhet av palliativ vård 

gav en bättre interaktion mellan sjuksköterskor och patienter samt förbättrade 

kvaliteteten på vården (Taleghani et al., 2018). Det framgick även att det fanns 

behov av utbildning om palliativ vård vilket var det vanligaste hindret till skillnad 

mot om sjuksköterskor hade utbildning då kunskapsnivån ökade och medförde 

positiva erfarenheter (Abudari et al., 2014; Nguyen Thuy et al., 2014; Ozlem et al., 

2017; Razban et al., 2013). Sjuksköterskor önskade även mer utbildning för 

emotionellt stöd för att lättare kunna hantera och förbättra tillhandahållandet av 

vård i livets slutskede på sjukhus (Abudari et al., 2014; Arantzamendi et al., 2012).  

 

Positiva upplevelser fanns hos äldre sjuksköterskor som hade en längre 

yrkeserfarenhet och kunskap vilket i sin tur ökade engagemanget i arbetet för 

patienter samt resulterade i större vilja och mod att möta patienter i livets slutskede 

(Andersson et al., 2016; Tornøe et al., 2015). Nyutbildade sjuksköterskor ansåg att 

deras otillräckliga erfarenheter handlade om att de inte var förberedda på att vårda 

patienter i livets slutskede. Äldre sjuksköterskor beskrev att de hade erfarenheter 

av att nyutbildade sjuksköterskors roll utgavs vara mer krävande vid vård av livets 

slutskede. Detta berodde på att de nyutbildade sjuksköterskorna inte hade 

tillräckligt lång yrkeserfarenhet och kunskap. Sjuksköterskor hade även olika 

erfarenheter om vilket stöd de fick av andra erfarna sjuksköterskor i svåra 
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situationer som uppkom (Arantzamendi et al., 2012; Croxon et al., 2017). 

Sjuksköterskor i studien av Andersson et al. (2016) menade att grundutbildningen 

bör utvecklas i Sverige för att de skulle bli mer skickliga i sina färdigheter att 

utföra vårdaktiviteter vilket skulle leda till en förbättrad palliativ vård. 

 

Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultat  

Syftet med denna litteraturöversikt var att sammanställa kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård i livets slutskede på sjukhus. 

Resultaten visade att sjuksköterskornas upplevelser och erfarenheter påverkades av 

vårdandet i livets slutskede på grund av återkommande känslor av otillräcklighet. 

Otillräckligheten uppkom i relation till tids- och resursbrist samt brist på kunskap, 

erfarenhet och kommunikation. Känslomässiga upplevelser hos sjuksköterskor var 

varierande, men den mest återkommande upplevelsen var hjälplöshet, frustration 

samt ilska.  

 

Resultatdiskussion 

Känslomässiga reaktioner hos sjuksköterskor  

Litteraturöversiktens resultat visade att sjuksköterskor blev emotionellt påverkade 

i omvårdnaden av patienter i livets slutskede på sjukhus (Arantzamendi et al., 

2012; Holms et al., 2014; Lange et al., 2008; Nguyen Thuy et al., 2014; Tornøe et 

al., 2015). Sjuksköterskor kände sig deprimerade och fick ångest (Arantzamendi et 

al., 2012). Uppsatsförfattarna reflekterar över att sjuksköterskor inte har tillräcklig 

kompetens att hantera sina känslor i vården av patienter i livets slutskede.  

På grund av att de troligtvis inte fått utbildning inom området kan det vara en 

orsak till att sjuksköterskor känner sig oförberedda att ge vård till patienter i livets 

slutskede. Genom att främja utveckling och kompetens inom området skulle 

stödjande miljö samt utbildning kunna bidra till ett bättre förhållningssätt till vård i 

livets slutskede. Jakobsson et al. (2014) menar att sjuksköterskor känner sig osäkra 

och frustrerade i mötet med patienten på grund av rädsla för att inte kunna 

tillgodose patientens existentiella behov. Ett annat resultat visade att otillräcklighet 

och hjälplöshet var vanligt återkommande känslor som sjuksköterskor upplevde. 
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Detta skulle påverka vårdandet hos patienter då sjuksköterskor inte kände sig 

trygga i sin roll att ge tröst vid existentiellt lidande. Sjuksköterskor måste våga ta 

kontakt och finnas hos patienten när denne kände existentiellt lidande för att kunna 

stödja patienten (Tornøe et al., 2015).  

 

De dimensioner som ska tillgodoses vid vård i livets slutskede är psykiska, fysiska, 

sociala och existentiella vilket sjuksköterskor ska vara medvetna om i arbetet med 

dessa patienter (Friedrichsen, 2012). Förhållningssättet till dimensionerna är extra 

viktiga att ta hänsyn till då denna vård berör hela patientens behov. Om inte 

dimensionerna beaktas i vården kan heller inte SSF (2016) :s riktlinjer för 

personcentrerad vård uppfyllas. Dock menar Lange et al. (2008) att 

sjuksköterskors erfarenheter och ålder var av betydelse i hanteringen av patienter i 

livets slutskede då patienternas tillfredsställelse förbättrades. Eftersom att 

sjuksköterskor ser på döden utifrån olika perspektiv beroende på erfarenhet kan 

sjuksköterskor med längre erfarenhet lättare hantera patienter som befinner sig i 

livets slutskede. Sjuksköterskor skulle behöva få handledning och stöd i svåra 

situationer och i hantering av existentiella frågor och behov, speciellt de med 

kortare yrkeserfarenhet. Detta för att känna sig tryggare i sin roll i vården av 

patienter i livets slutskede. Jakobsson et al. (2014) tydliggör sjuksköterskors 

upplevelser av mötet med patienter i livets slutskede utifrån att det ställs höga krav 

på sjuksköterskors profession vilket handlar om att möta patientens existentiella 

livsdimensioner.  

 

Tids- och resursbrist  

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde brist på tid- och resurser vid 

vårdandet av patienter i livets slutskede (Arantzamendi et al., 2012; Dillworth et 

al., 2015; Michael et al., 2016). Michael et al. (2016) betonade att mycket av tiden 

gick åt till att lära sig nya medicintekniska utrustningar vilket ledde till att 

sjuksköterskors stress ökade och det blev mindre tid över för patienten. 

Sjuksköterskor var i behov av tid- och resurser för att kunna vårda sina patienter 

på ett värdigt sätt och främja livskvaliteten hos patienterna (Dillworth et al., 2015). 

Uppsatsförfattarna har läst Landstinget Dalarnas verksamhetsplan (LD, 2015) där 

det framgår att mer tid för patienten prioriteras genom att använda resurserna på 
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rätt sätt utan att riskera patientens säkerhet. Uppsatsförfattarna reflekterar även 

över att arbetsfördelningen och prioriteringar troligtvis skulle kunna bidra till att 

underlätta arbetsbelastningen. För att motverka tidsbrist krävs ökad förståelse och 

bättre kommunikation mellan professionerna. Detta tyder på att sjuksköterskor 

behöver mer tid, resurser, stöd i sitt arbete samt utbildning för att tillgodose 

patientens vårdbehov i livets slutskede. Enligt sjuksköterskors etiska kod (SSF, 

2017b) beskrivs ansvarsområdena vilka är följande: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande som även lyfts fram i tidigare 

beskrivning. I patientsäkerhetslagen 1 §, kap. 1 i SFS 2018:402 fastställs det att 

sjuksköterskor är skyldiga att bedriva patientsäker vård. Detta gör det svårt att 

tillgodose patientens behov på grund av tids- och resursbristen som finns på 

sjukhus. Att ständigt bli avbruten i arbetet samt bristen på stöd skapade stress hos 

sjuksköterskor vilket ledde till att arbetet med patienterna inte blev patientsäkert 

(Tornøe et al., 2015).  

 

Dillworth et al. (2015) menade att det fanns brist i kommunikationen mellan olika 

yrkesprofessioner vilket relateras till resursbristen. I relation till utgångspunkter 

för livets slutskede diskuterar uppsatsförfattarna att det är viktigt att hålla en öppen 

och lyhörd dialog med patienten för att få en kunskap om patientens mål samt få 

en helhetsbild över deras behov och värderingar. För att sjuksköterskor ska förstå 

och stötta patientens omvårdnadsbehov bör de inneha god förmåga att 

kommunicera med patienten. Jakobsson et al. (2014) & Lindqvist och Rasmussen. 

(2009) beskriver att inom palliativ vård ska ett brytpunktsamtal utföras av läkare 

där information om vårdens inriktning ges. Samtalet ska sjuksköterskor vara 

medvetna om för att kunna tillfredsställa patientens önskemål och behov i livets 

slutskede. Enligt Socialstyrelsen, (2013) är god kommunikation central för vård i 

livets slutskede vilket även är symtomlindrande för patienten. Målet med en god 

kommunikation är att föra en diskussion med patienten om svåra frågor där 

förståelse och stöd kan delas.  

 

Behov av kunskap och utbildning i palliativ vård 

Brist på utbildning och kunskap om sjuksköterskors roll visades som ett resultat i 

flera studier vilket hade betydelse för sjuksköterskors arbete med patienter i livets 
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slutskede (Abudari et al., 2014; Taleghani et al., 2018). Vidare menade Taleghani 

et al. (2018) att sjuksköterskor upplevde att god kunskap och utbildning 

förbättrade interaktionen mellan sjuksköterskor och patient vilket ökade kvaliteten 

på vården. Uppsatsförfattarna anser att lösningen skulle kunna vara att 

kontinuerligt utveckla vården i livets slutskede samt att utbildningar för 

verksamheten ska ordnas för sjuksköterskor. Eftersom tillgängligheten på 

utbildning är varierande kan detta tolkas som att det finns stora skillnader mellan 

sjuksköterskors tidigare erfarenheter, kompetens och kunskap. Abudari et al. 

(2014) menade att sjuksköterskors kunskaper och färdigheter förbättrades om det 

infördes utbildningar om vård i livets slutskede. Flera faktorer som påverkar 

sjuksköterskors kunskaper är bland annat tidigare vårdupplevelse av vård i livets 

slutskede och möjlighet till utbildning i området. Varje profession som arbetar 

inom vård i livets slutskede har en viktig uppgift, där utveckling är av stor 

betydelse för att kunna ge den bästa möjliga vården till patienter i livets slutskede 

(Jakobsson et al., 2014). Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad 

sjuksköterska (SSF, 2017a) fastställs det att sjuksköterskor ska inneha utbildning 

för att ge patienten en trygg och jämlik vård.  

 

Metoddiskussion 

Arbetet utfördes som en litteraturöversikt med syfte att sammanställa kunskap om 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård i livets slutskede på sjukhus 

vilket gav överblick över det valda området. Uppsatsförfattarna har strävat efter att 

vara objektiva i sitt förhållningssätt i litteraturöversikten för att undvika egna 

värderingar. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar hittades och användes till 

litteraturöversiktens resultat, vilket kan enligt uppsatsförfattarna ses som en styrka 

då syftet besvarades utifrån olika synvinklar med både mätbara och beskrivande 

resultat från artiklarna.  

 

Booleska sökoperatorerna AND och OR användes för att avgränsa sökningarna 

och filtrering har använts för att minska antalet träffar. Sökorden användes i olika 

sökordskombinationer vilket även presenteras i söktabellen (Bilaga 1). Artiklarna 

valdes från olika geografiska länder för att få ett bredare perspektiv av 
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sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av vård i livets slutskede på sjukhus. 

Styrkan gav ett bredare resultat och svagheten var att resultatet kunde tolkas och 

jämföras på olika sätt då socioekonomiska, kulturella och religiösa omständigheter 

kunde föreligga. Uppsatsförfattarna har intresse över hur forskningen ser ut i andra 

delar av världen inom det specifika område.   

 

Kvalitetsgranskning har gjorts med den modifierade granskningsmallen för 

kvalitetsbedömning Willman et al. (2011) av artiklarna och utifrån Forsberg och 

Wengström (2016). Artiklarna innehar en kvalitetsgradering mellan 62–92 % 

vilket innebär medel och hög kvalitet, detta kan styrka pålitligheten i artiklarna. 

Endast två av de sexton valda artiklarna visade på medel kvalitet och de resterande 

artiklarna resulterade i hög kvalitet vilket gjorde att uppsatsförfattarna ansåg att 

dessa artiklar besvarade litteraturöversiktens syfte. Svagheten med 

granskningsmallarna var att vid vissa tillfällen blev uppsatsförfattarna begränsade 

då relevanta artiklar visade på låg kvalitet. Dessutom genomsyrade 

granskningsmallarnas frågeställningar brister i artiklarna vilket ledde till att 

poängbedömningen blev lägre. Detta gjorde att uppsatsförfattarna fick en större 

förståelse över vilka artiklar som var mest relevanta för litteraturöversiktens syfte 

samt att artiklarna med låg kvalitet valdes bort. De kvalitativa studierna forskar på 

ett mindre antal deltagare vilket ger ett mer beskrivande resultat. Studier baserade 

på kvantitativ metod har ett större antal deltagare vilket resulterar i ett bredare 

resultat? 

 

Etikdiskussion  

Artiklarna till resultatet valdes ut och skulle vara etiskt godkända, vilket 

uppnåddes. Detta innebar att deltagarna fick ge samtycke till att delta i studierna 

som var frivilligt. Studierna uppfyller WMA (2014) :s krav på de etiska reglerna 

och riktlinjerna som stödjer forskning. Utifrån sjuksköterskans etiska kod (SSF, 

2017b) beskrivs det att forskning ska utveckla professionen och tillämpa rättvisa 

för socioekonomiska villkor. Sjuksköterskors förhållningssätt ska även beakta 

mänskliga rättigheter och etiska riktlinjer som ger stöd till forskning. Informerat 

samtycke ska tillgodoses samt att sjuksköterskor ska arbete utifrån en säker vård. 

Uppsatsförfattarna reflekterar över valda artiklar till litteraturöversikten. Eftersom 
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dessa är utförda i flertal geografiska länder kan det innebär att sjuksköterskor med 

olika kulturella bakgrunder kan ha olika förutsättningar till palliativ integration 

beroende på vilket land de härstammar från. Detta kan bero på möjligheten samt 

tillgängligheten av utbildning och kunskap i respektive land. Uppsatsförfattarna 

tror att socioekonomiska skillnader kan variera från land till land. Vilket kan 

påverka kvalitet på utbildning. Även tillgången på utrustning och material på 

sjukhusen kan ha en betydelse för hur patienter i livets slutskede kan vårdas vilket 

relateras till otillräckliga resurser.  

 

Klinisk betydelse för samhället  

Denna litteraturöversikt sammanställer kunskap om sjuksköterskors upplevelser 

och erfarenheter av vård i livets slutskede på sjukhus. Det framkommer i 

litteraturöversikten att sjuksköterskor blir emotionellt påverkade i vården av 

patienter i livets slutskede. Utbildning och kunskap har klinisk betydelse genom att 

bidra med att sjuksköterskor får stöd i hanteringen av sina känslor som i sin tur 

leder till ett bättre förhållningssätt. Kontinuerlig utveckling, utbildning och 

kunskap leder till att sjuksköterskors roll förbättrar kvaliteten på vården i livets 

slutskede.  

 

Behovet av sjuksköterskor är stort vilket framkommer i litteraturöversikten. Detta 

har klinisk betydelse för samhället då det inte kan tillgodose patientens behov 

relaterat till tids-och resursbrist för sjuksköterskor. Upplevelser av detta hos 

sjuksköterskor är att stress skapas vilket leder till att vården inte blir patientsäker. 

 

Slutsats  

Faktorer som försvårar sjuksköterskors arbete av vård i livets slutskede upplevs 

som känslomässiga reaktioner. Tids- och resursbrist samt brist på utbildning är 

andra påverkande faktorer i arbetet med patienter i livets slutskede på sjukhus. 

Detta resulterar i känslor av otillräcklighet hos sjuksköterskor. I resultatet speglas 

yrkeserfarenheter som något som leder till att sjuksköterskor känner sig tryggare i 

sin roll och ser inte svårigheter i att vårda patienter i livets slutskede. Att föra 

samtal med patienter i livets slutskede upplever sjuksköterskor som obehagliga 
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och obekväma vilket grundar sig i en känsla av otrygghet i rollen som 

sjuksköterska.  

 

Förslag till vidare forskning  

Uppsatsförfattarna förslår en vidare forskning inom upplevelser och erfarenheter 

hos sjuksköterskor av vård i livets slutskede på sjukhus för att ta reda på hur 

läroplaner i sjuksköterskeutbildningar är upplagda och vilka skillnader som finns. 

Detta för att få den kunskap som krävs för sjuksköterskeprofessionen samt att 

sjuksköterskor ska känna en större trygghet i att vårda patienter i livets slutskede.  

 

Eftersom denna litteraturöversikt sammanställer sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter vore det intressant att istället forska utifrån ett patientperspektiv för att  

få kunskap om hur patienter upplever och erfar vård i livets slutskede.  
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Hospital  
 

 
 
 
 
 
 
English  
Full text 
10 Years 

 

37 704 

 

 

1711 

 

80 

 

0 

 

 

0 

 

80 

 

0 

 

 

0 

 

27 

 

 

 

 

 

 

1 

CINAHL End of life 

nursing  

AND  

Nurse 

perspective  

AND  

Experience 

 
 
 
 
 
 
 

 

4780 

 

 

233 

 

112 

 

0 

 

 

0 

 

73 

 

0 

 

 

0 

 

32 

 

 

 

 

 

 

1 

CINAHL End of life care  

AND  

Nurse  

AND  

Experience  

 
 
 
 
10 Years  
English 
Full text  

14 670 

 

3063 

 

150 

0 

 

0 

 

138 

0 

 

0 

 

57 

 

 

 

 

2 

CINAHL Nursing  

AND  

Experience of 

palliative care  

AND  

Hospital  

 
 
 
 
 
English 
10 Years 

 

 

 

 

 

205 

 

 

 

 

 

170 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

1 
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Bilaga 2 

Granskningsmall för Kvantitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och 

analyserats? 

  

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   



 

1 
 

Bilaga 3 

Granskningsmall för Kvalitativa studier 

 
Fråga 

Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens 

syfte? 

  

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras 

av studieresultatet? 

  

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 



 

1 
 

Bilaga 4 

Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitet
sgrad 

Abudari, G., 

Zahreddine, H., 

Hazein, H., Assi, 

M., & Emara, S.  

2014 

Saudiarabien 

 

Knowledge of and attitudes 

towards palliative care 

among multinational nurses 

in Saudi Arabia 

Att fastställa palliativa 

vårdkunskapen hos 

sjuksköterskor och de 

påverkade faktorer 

Kvantitativ  

 

Frågeformulär.  

n= 395  

 

 

Sjuksköterskor har 

upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede. 26 

% hade inte fått någon 

utbildning. Sjuksköterskor 

med erfarenhet hade ett högre 

medelvärde än sjuksköterskor 

som inte hade erfarenheter. 

Brist på kunskap finns på 

sjukhus. Behov av förbättrad 

utbildning finns. 

69% 

Medel 
 

Andersson, E.,  

Salickiene, Z., &  

Rosengren, K. 

2016 

Sverige 

 

 

 

To be involved: A  

qualitative study of  

nurses’ experiences of  

caring for dying patients 

 

Att beskriva  

sjuksköterskors  

upplevelser av  

omvårdnad av  

döende  

patienter på  

kirurgavdelning 

 

Kvalitativ studie. 

Intervjuer 

 

n= 6 

 

 

Sjuksköterskorna blir 

känslomässigt påverkade av 

att vårda patienter i livets 

slutskede på grund av att de 

känner sig oförberedda.  

Brist på kunskap och 

erfarenhet leder till frustration. 

Utbildning och färdigheter 

behöver utvecklas. 

 

 

 

 

 

88% 

Hög 
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Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design  

 

Metod 

Deltagare Resultat  Kvalitet

sgrad 

Arantzamendi, 

M.,  

Addington-Hall, 

J., Saracibar, M., 

& Richardson,A.  

2012 

Spanien  

Spanish  

nurses ́preparedness to  

care for hospitalised  

terminally ill patients  

and their daily  

approach to caring 

 

Att beskriva spanska  

sjuksköterskors  

beredskap i att ta hand 

om svårt sjuka  

patienter 

 

Kvantitativ  

  

Halvstrukturerade  

Intervjuer och 

frågeformulär  

 

n= 21  

 

n= 165  

 

bortfall: 70 

 

 

Sjuksköterskor saknar stöd i 

den emotionella omvårdnaden. 

Utbildning för detta saknas. 

Ångest och depression är 

vanliga reaktioner. 

Sjuksköterskor upplever brist 

på kunskap.  

86% 

Hög 

  

Croxon, L., 

Deravin L., & 

Anderson, J.  

2017 

Australien  

 

 

 

Dealing with end of life—

New graduated nurse 

experience 

Undersöka 

uppfattningen för 

nyutbildade 

sjuksköterskor kring 

deras beredskap för att 

träna när de möter döden 

och döende på 

arbetsplatsen, särskilt på 

landsbygds sjukhus och i 

samhällsomsorg. 

Kvalitativ  

 

Halvstrukturerade 

intervjuer  

n=7 Sjuksköterskorna var 

förvånade att deras roll var 

viktig för patienter i livets 

slut. De ansåg att de inte var 

tillräckligt förberedda för att 

vårda patienter i livets 

slutskede. Nya sjuksköterskor 

upplevde svårigheter att få 

tiden att räcka till på grund av 

brist på erfarenhet. 

Kommunikation är en viktigt 

del.  

80% 

Hög 

 

Dillworth et al,  

2015 

USA 

Nurses’ perspectives:  

Hospitalized older  

patients and end-of-life  

decision making 

 

Att undersöka problem  

identifierade av  

sjuksköterskor,  

angående  

beslutstagande i vård i  

livets slutskede. 

 

Mix-metod.  

 

Kvalitativ  

 

Frågeformulär och 

undersökning  

n=393 

 

Sjuksköterskor behöver tid 

och resurser för att stödja 

patienter i palliativ vård. 

Luckor i kommunikationen. 

Otillräcklig och otydlig mellan 

patient och sjuksköterska 

upplevs. Sjuksköterskor ska 

respektera patientens 

önskemål och självständighet.  

 

80% 

Hög 

  

Författare   
År   

Titel Syfte  Design  

 

Deltagare  Resultat Kvalitet

sgrad  



 

3 
 

Land  Metod 

Holms, N., 

Milligan, S., & 

Kydd, A. 

2014 

Skottland 

 

A study of the lived 

experiences of registered 

nurses who have provided 

end-of-life care within an 

intensive care unit 

Att undersöka 

erfarenheterna hos 

sjuksköterskor som 

lämnat vården av 

patienter i livets 

slutskede 

Kvalitativ 

  

Fenomenologiska 

tillvägagångssätt 

  

Halvstrukturerade 

intervjuer 

n= 5 Sjuksköterskor beskriver 

emotionella känslor.  

Vårdmiljön påverkar 

sjuksköterskor i vården av 

patienter i form av bullrig 

miljö och brist på enkelrum. 

 

 

 

 

 

92% 

Hög 

Lange, M., 

Thom, B., & 

Kline, N. 

2008 

USA 

 

Assessing Nurses’ Attitudes 

Toward Death and Caring 

for Dying Patients in a 

Comprehensive Cancer 

Center 

Att bedöma hur 

sjuksköterskor på 

sjukhus 

känner om döden och 

vårdar döende patienter 

och undersöka relationer 

mellan deras attityder 

och demografiska 

faktorer. 

Kvantitativ 

  

Beskrivande  

  

Frågeformulär 

 

n=355 Äldre sjuksköterskor ser 

döden med en neutral syn 

jämfört med yngre. De visade 

mer positiva attityder av att ta 

hand om döende patienter än 

yngre sjuksköterskor.  

 

62% 

Medel 

McKeown, A., 

Cairns, C., 

Cornbleet, M., & 

Longmate, A. 
2010 

Skottland 

Palliative care in the 

intensive care  

unit: an interview-based 

study of  

the team perspective 

 

Att utforska djupet av  

vårdpersonalens åsikter 

och erfarenheter av 

svårigheterna med 

tillhandahålla palliativ 

vård på 

intensivvårdsavdelning 

avdelning 

 

 

Kvalitativ 

 

Intervjuer  

n=25  

 

 

Sjuksköterskor upplevde 

svårigheter i att identifiera de 

behov som patienter i palliativ 

vård önskar. Även 

arbetsmiljön påverkade arbetet 

i vården.  

76% 

Hög 

  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design  

 

Metod 

Deltagare Resultat Kvalitet

sgrad 



 

4 
 

Michael et al 

2016 

Australien 

Introducing a model  

incorporating early  

integration of specialist  

palliative care: A  

qualitative research  

study of staff’s  

perspectives 

Utforska personalens 

upplevelser kring 

övergången till en ny 

vårdmodell i livets slut 

skede 

 

 

Kvalitativ studie 

 

Intervjuer, fokusgrupper 

och frågeformulär 

 

n= 32 Tids-och resursbrist var en 

faktor till att sjuksköterskor 

blev stressade. vilket även 

gjorde att vården inte blev 

säker och patienterna blev 

lidande.  

84% 

Hög 

Nguyen Thuy, 

L., Yates, P., & 

Osborne, Y. 

2014 

Vietnam 

 

 

Palliative care knowledge, 

attitudes and perceived self-

competence of nurses 

working in Vietnam 

Att utforska palliativ 

vårdkunskap, attityder 

och uppfattningar 

Självkompetens för 

sjuksköterskor som 

arbetar inom onkologi. 

 

Kvantitativ 

 

Frågeformulär. 

n= 249 Sjuksköterskor upplevde att 

tids-och resursbrist gjorde att 

det blev mindre tid för 

patienten. Utbildning och 

erfarenhet gav positivare 

upplevelser av den palliativa 

vården på sjukhus   

 

79% 

Hög 

  

Ozlem et al,   

2017 

Turkiet  

 

 

Examination of the 

Perceptions of Nurses 

Working in 

a University Hospital  

towards the Palliative Care 

and the Obstacles in Pr 

actices  

 

 

 

 

 

Undersöka 

sjuksköterskor 

uppfattning om palliativ 

vård och vilka hinder 

som finns i praktiken  

Kvalitativ  

 

Frågeformulär.  

Beskrivande statistik  

n=120  Vårdpersonalen hade 

otillräcklig kunskap i palliativ 

vård och påverkades 

emotionellt vilket oftast 

berodde på brist på utbildning  

 

 

 

 

 

 

 

 

84% 

Hög 

  

Författare   
År   
Land  

 

Titel Syfte  Design  

 

Metod 

Deltagare Resultat  Kvalitet

sgrad 



 

5 
 

Pavlish, C., & 

Ceronsky, L.  

2009 

USA  

 

 

 

Oncology Nurses’ 

Perceptions  

of Nursing Roles and 

Professional  

Attributes in Palliative Care 

 

Var att utforska 

onkologiska 

sjuksköterskor 

perspektiv på palliativ 

vård genom berättande 

analys av deltagarnas 

beskrivningar av 

livserfarenheter. 

Kvalitativ 

 

Semistrukturerade 

intervjuer  

 

n= 33  Sjuksköterskors kunskap i 

palliativ vård var något som 

hjälpte till att kunna hantera 

de känslomässiga reaktioner 

som kunde uppstå i olika 

situationer i den vården.  

 

82%  

Hög 

Razban, F., 

Iranmanesh, S., 

& Rafiei, H.  

2013  

Iran  

 

 

Nurses’ attitudes toward 

palliative care  

in south-east Iran 

 

Den här studien 

försökte undersöka 

sjuksköterskor för 

onkologi och 

intensivvård (ICU) 

attityder mot palliativ 

vård i sydöstra Iran 

Kvantitativ  

 

Tvärsnittsbeskrivande 

design  

 

Frågeformulär  

n=121 

 

Brist på utbildning hos 

sjuksköterskorna var stort 74,8 

% samt att attityderna för den 

palliativa vården var negativa. 

Erfarenhet var även en 

bidragande faktor.  

 

79% 

Hög 

 

 

Santoz, B et al.  

2017 

Portugal  

 

 

The perception of nurses of 

a general hosptial on 

palliative care  

Att identifiera 

uppfattningen av 

sjuksköterskor i en 

sjukhusenhet om 

palliativ vård  

Kvalitativ  

 

Intervjuer. Beskrivande 

studie och frågeformulär 

 

n= 10  Sjuksköterskors 

förhållningssätt för patienter i 

livets slutskede var av 

betydelse och behovet av 

utbildning var stor området.  

 

 

 

 

 

76% 

Hög 

  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design  

 

Metod  

Deltagare Resultat Kvalitet

sgrad 



 

6 
 

Taleghani, F., 

Shahriari, M., & 

Alimohammadi, 

N. 

2018 

Iran  

Empowering Nurses in 

Providing Palliative Care to 

Cancer Patients: Action 

Research Study 

Att ge sjuksköterskor 

möjlighet att 

tillhandahålla 

palliativ vård för 

patienter 

Kvalitativ 

 

Grupp- och individuella 

intervjuer 

n= 33  Att inneha kunskap om 

palliativ vård gav bättre 

samspel mellan sjuksköterskor 

och patient samt att kvaliteten 

på vården blev bättre. 

88% 

Hög 

 

 

 

Tornøe, K., 

Danbolt, L., 

Kvigne, K., & 

Sørlie, V. 

2015 

Norge 

The challenge of 

consolation: nurses’ 

experiences with spiritual 

and existential care for the 

dying-a phenomenological 

hermeneutical study 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter 

med andlig och 

existentiell vård för 

döende patienter 

Kvalitativ 

  

Fenomenologisk 

hermeneutisk 

tolkningsmetod med 

intervjuer 

N=6 Sjuksköterskor upplevde 

känslomässiga svårigheter av 

att vårda döende patienter där 

tid-och resursbrist var en stor 

faktor.  

92% 

Hög 

 

 

 


