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Abstrakt 
Bakgrund: Palliativ vård ska förebygga och lindra lidande genom att tidigt identifiera, bedöma 

och behandla smärta samt se till de fysiska, psykosociala och andliga behoven. Omvårdnaden 

fokuserar på smärtlindring, stöd och information till patienten och dess närstående. 

Sjuksköterskan har en stark påverkan på livskvaliteten hos patienter som vårdas i livets slutskede 

men det kan vara en krävande utmaning både kompetensmässigt, tidsmässigt och emotionellt att 

vårda patienter i livets slutskede.  

 

Syfte: Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av patientens 

omvårdnadsbehov vid livets slutskede.  

 

Metod: Studien är en litteraturöversikt grundad på 15 vetenskapliga studier publicerade mellan 

åren 2009–2016. Studierna var av både kvantitativ och kvalitativ design och blev funna via 

databaserna Pubmed och Cinahl via specifika sökord.  

 

Resultat: Sex kategorier som belyser sjuksköterskans upplevelser av patientens 

omvårdnadsbehov vid livets slutskede identifierades vilka var: Få en god kommunikation, Få 

stöd i aktiviteter i dagliga livet, Få anhöriga involverade i vården, Få rätt vård i rätt tid, Få 

känna genuint närvarande samt Få andlig omvårdnad.  

 

Slutsats: Resultatet belyser ett omvårdnadsbehov hos patienter i livets slutskede i form av god 

kommunikation, närvaro och andlig omvårdnad. Dessutom belyses vikten av att låta anhöriga 

vara delaktiga i patientens vård samt vikten av stöttning i dagliga aktiviteter och smärtlindring. 

 

Nyckelord: livets slutskede, litteraturöversikt, sjuksköterskans upplevelser, palliativ vård. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 
Background: Palliative care should prevent and alleviate suffering by identifying, assessing and 

treating pain early, and addressing the physical, psychosocial, and spiritual needs. The nursing 

focuses on pain relief, support and information for the patient and his / her relatives. The nurse 

has a strong impact on the quality of life of patients being cared for at the end of life, but it can be 

a demanding challenge both in terms of competence, time and emotionally to care for patients at 

the end of life.  

 

Aim: The aim of this study is to illustrate nurses' experiences of the patient's nursing needs at the 

end of life.  

 

Method: The study is a literature review based on 15 scientific studies published between the 

years 2009–2016. The studies were of both quantitative and qualitative design and were found 

through the Pubmed and Cinahl databases via specific keywords.  

 

Result: Six categories that illustrate the nurse's experiences of the patient's need for care at the 

end of life were identified which were: To receive good communication, To receive support in 

activities in daily life, To receive family members involved in the care, To receive the right care 

at the right time,To receive the feeling of genuine presence as well as To receive spiritual care. 

 

Conclusion: The result illustrate a need for nursing of patients at the end of life in the form of 

good communication, presence and spiritual care. In addition, the importance of allowing 

relatives to be involved in the patient's care as well as the importance of support in daily activities 

and pain relief is also illustrated in the study. 

 

Nyckelord: end of life care, literature review, nurses experience, palliative care. 
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Inledning  
Hälso- och sjukvårdspersonal arbetar ständigt för att främja hälsa och rädda liv och det är lätt att 

glömma bort att även döden är en del utav livets gång. Författarna till denna litteraturöversikt 

upplevde under sin verksamhetsförlagda utbildning att flertalet palliativa patienter inte erhöll en 

värdig sista tid i livet. Anledningarna till detta upplevdes vara en brist på både kunskap och 

resurser. Detta startade en tankeprocess hos författarna som lett till att vi idag väljer att skriva om 

ämnesområdet palliativ vård där vi vill inrikta oss på sjuksköterskans upplevelser kring området. 

 

Bakgrund 
I följande bakgrund beskrivs de områden som grundläggande berör denna litteraturöversikt. 

Dessa områden innefattar Den goda döden, Palliativ vård, Sjuksköterskans roll vid livets 

slutskede och Sjuksköterskans förutsättningar för den palliativa vården. Vidare beskrivs den 

teoretiska referensram som litteraturöversikten präglats av; Jean Watsons omsorgsteori och 

avslutningsvis definieras centrala begrepp. 

Den goda döden  

I den här litteraturöversikten kommer den goda döden att användas som begrepp för målet med 

vården som ges i livets slutskede. I Srinonprasert et. al. (2019) beskrivs den goda döden av 

patienter som en död där patienten är fullt medveten om hela sanningen om sin sjukdom och sin 

kommande tid, att patienten får möjlighet att vara delaktig i alla beslut rörande dennes vård, att 

patienten får god symtomlindring och inga behandlingar som förlänger lidandet i onödan, samt 

att patienten får ha sina nära och kära närvarande vid dödsögonblicket.  

I Stegmann et. al. (2019) studie beskrivs behovet av känslomässigt stöd hos patienten i livets 

slutskede. Ofta handlar det om att patienten önskar stöttning vid de psykosociala frågorna som 

kan uppkomma. Ytterligare har det visat sig i Sandsdalen et al., (2015) att det viktigaste för 

patienten i livets slutskede är att få behålla sin personlighet och vara sig själv, att få göra de saker 

de tycker om samt att få umgås med de människor som de älskar. Stöd från vänner och familj 

värderas allra högst hos patienterna och ses som en av de viktigaste delarna i vården vid livets 

slutskede (Sandsdalen et al., 2015). Patienter som inte har kunskap och förståelse för sin situation 

i livets slutskede känner existentiell oro när kroppen förändras (Karlsson, Friberg, Wallengren & 

Öhlén, 2014). Genom att erhålla god palliativ vård i tid får patienten chans att lära känna sina 

symtom. Patienten får också tid till att ställa viktiga frågor som kan uppstå (Hannon, Swami, 

Rodin, Pope & Zimmermann, 2017). Genom att få vetskap om sin situation och hur framtiden 
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kommer se ut inser patienten oftare hur viktigt det är att leva i nuet och att inte skjuta upp saker 

som patienten till exempel vill uppleva (Karlsson et al., 2014). 

Palliativ vård 

Palliativ vård historiskt 

Samhällen har ständigt försökt ge en likvärdig vård och stöd till sjuka och döende människor. 

Fram till mitten av 1900-talet fanns det små möjligheter till att ge effektiv smärt- och 

symtomlindring. Under 1950-talet utvecklades farmakologin kombinerat med en större förståelse 

för de psykosociala och existentiella behoven hos döende patienter, vilket gjorde att den 

palliativa vården kunde utvecklas. Dame Cicely Saunders - sjuksköterska, läkare samt kurator, 

grundade den moderna hospicefilosofin som idag ligger till grund för vår palliativa vård. I slutet 

på 1960-talet startade hon St. Christophers moderna Hospice i England. Saunders identifierade 

det tomrum som fanns runt döende patienter och dess anhöriga. Hon såg behovet av familjens 

närvaro och delaktighet samt vikten av det stöd de gav i sorgearbetet (Nationella rådet för 

palliativ vård, u.å). Den palliativa vården kom från början att handla om vård av personer med 

cancer (Törnquist, Andersson & Edberg, 2012). Men idag har begreppet utökats och palliativ 

vård ska gälla alla som har behov av den helhetsvård som den palliativa vården innebär, oavsett 

diagnos (Nationella rådet för palliativ vård, u.å). 

 

”Du betyder något därför du är DU.  

Du betyder något tills det sista ögonblicket i ditt liv och vi skall göra allt vi kan för att inte bara 

hjälpa dig att dö i frid, utan leva tills du dör”. Dame Cicely Saunders (s.8) (Fridegren & 

Lyckander, 2009). 
 

Palliativ vård idag 

Varje år avlider cirka 90 000 människor i Sverige till följd av ålder, sjukdomar eller olyckor. Av 

dessa är 70 000–75 000 människor i behov av någon form av palliativ vård (Socialstyrelsen, 

2016). Enligt Världshälsoorganisationen (WHO), är palliativ vård ett förhållningssätt för att ge 

bästa möjliga livskvalitet för patienter och dess anhöriga i samband med livshotande sjukdom. 

Palliativ vård ska förebygga och lindra lidande genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla 

smärta samt se till de fysiska, psykosociala och andliga behoven. Omvårdnaden fokuserar på 

smärtlindring, stöd och information till patienten och dess närstående (Socialstyrelsen, 2016). 
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En god palliativ vård bygger på fyra hörnstenar: 

1. Att lindra svåra symtom som smärta, illamående och oro. 

2. Teamarbete mellan olika professioner. 

3. Kontinuitet i vården och bra kommunikation mellan sjuka, närstående och vårdpersonal 

oavsett huvudman. 

4. Stöd till närstående, eftersom vård i livets slutskede ofta bygger på stora insatser från 

närstående. Vården ska därför ges i samverkan med dem och deras önskemål så mycket 

som möjligt. De närstående måste känna att de får information och att deras närvaro och 

medverkan är betydelsefull (Thulesius, 2019a).  

 

Inom palliativ vård ska livet bekräftas och döden ses som en naturlig process som varken ska 

fördröjas eller påskyndas (World Health Organization, 2019). Socialstyrelsen (2016) beskriver att 

den palliativa vården sedan har utvecklats till att täcka vård av människor i alla åldrar med olika 

livshotande sjukdomar. Cancersjukdomar är den största diagnosgruppen inom den palliativa 

vården. Även andra patientgrupper som exempelvis patienter med kronisk obstruktiv 

lungsjukdom (KOL), demenssjukdomar och hjärtsvikt, har behov av den palliativa vårdens 

förhållningssätt och kompetens (Socialstyrelsen, 2016). Även inom vård av äldre finns behovet 

av palliativ vård där kommunernas legitimerade sjuksköterskor, ofta utan vidare 

specialistutbildning, är nyckelpersonerna för den palliativa omvårdnaden (Törnquist, Andersson 

& Edberg, 2012). Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut utkom 2001 som ett förslag 

från Kommittén om vård i livets slutskede. I skrivelsen fastslogs det att ingen skulle behöva dö i 

ensamhet vilket är ett mål vid palliativ vård. Ändå rapporterades det enligt Svenska 

palliativregistret (u.å) att över 7000 människor dog ensamma utan att ha någon vid sin sida 

mellan september 2018 och september 2019. I skrivelsen beskrivs även stora brister inom den 

palliativa vården. Kommitténs huvudförslag är att alla patienter oavsett diagnos i livets slutskede 

skall tillförsäkras en palliativ vård på lika villkor över hela landet. De konstateras även att det 

finns en otillräcklig och ojämn fördelning av utbudet inom palliativ vård (Kommittén om vård i 

livets slutskede, 2001). Trots detta beskriver Socialstyrelsens nationella kunskapsstöd för god 

palliativ vård i livets slutskede från år 2013, mer än tio år senare, fortsatta brister inom den 

palliativa vården (Socialstyrelsen, 2013). Till exempel smärtskattades endast 38 procent av 

patienterna under deras sista levnadsvecka år 2018 och endast hälften av alla patienter får det så 

kallade brytpunktssamtalet då patientens tillstånd nått den punkt då vården övergår till palliativ 

vård i livets slutskede. Brytpunktsamtal sker i den sena fasen inom palliativ vård. Vid 
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brytpunktsamtal diskuteras svåra beslut, till exempel att en viss behandling ska avbrytas då det ej 

längre går att förlänga livet och döden är nära. Flera personer inom teamet kring den sjuke bör 

vara delaktig samt familj och närstående. Oftast är det sjuksköterskan som tar initiativet till 

brytpunktssamtalet trots att det är läkaren som har det medicinska ansvaret (Thulesius, 2019b). 

Socialstyrelsen beskriver även vikten av fortbildning för att personalen ska kunna erbjuda god 

palliativ vård till patienterna. Trots detta finns det sjukhuskliniker som inte erbjuder någon 

fortbildning alls. Enligt Socialstyrelsen (2016) finns mest fortbildning inom onkologin där sju av 

tio sjuksköterskor erbjuds fortbildning. Inom kommunerna däremot erbjuds endast fyra av tio 

detsamma (Socialstyrelsen, 2016) 

Sjuksköterskans roll vid livets slutskede 

Sjuksköterskan har ett stort ansvar för livskvaliteten hos patienter som vårdas i livets slutskede. 

För att kunna lindra lidande bör patientens lidande bekräftas genom att sjuksköterskan finns 

närvarande och tillgänglig (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

En god omvårdnad i livets slutskede ska ske genom att sjuksköterskan är uppmärksam på de 

viktigaste punkterna; patienten ska ligga bekvämt så att trycksår ej uppstår, munvård är viktigt 

och blås- och tarmtömning måste övervakas. Sjuksköterskan bör även vara uppmärksam på och 

lindra lidande genom läkemedel när patienten upplever oro, ångest, förvirring, smärta, 

illamående, andnöd samt rosslig andning (Kirkevold, Brodtkorb & Hylen Ranhoff, 2010). 

Törnquist, Andersson och Edberg (2012) beskriver vikten av sjuksköterskans roll inom den 

palliativa vården för att tillgodose patientens omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan ska även vara ett 

stöd åt patienten, inge förtroende och få patienten att känna en mening och betydelse under 

dennes sista tid i livet. Sjuksköterskan ansvarar dessutom för att samordna vården då många 

patienter i det palliativa skedet ofta har flera inblandade vårdgivare vilket gör att det kan bli 

otydligt vem som ansvarar för vad (Törnquist, Andersson & Edberg, 2012).  

Sjuksköterskans förutsättningar för den palliativa vården 

Psykosocial kompetens 

Walshe och Luker (2010) uppmärksammar främst bristen på skicklighet i att lindra symtom och 

handskas med det psykologiska hos patienten. Sjuksköterskan beskriver att de blir obekväma och 

tycker att det är svårt att samtala med döende patienter då de har svårt att veta hur de ska svara. 

På grund av detta riskeras det att meningsfulla samtal missas där chans att utreda patientens oro 

annars hade infunnit sig. Sjuksköterskorna anser att de inte har fått den psykologiska 
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utbildningen som krävs för att hantera dessa situationer (Walshe & Luker, 2010). Att samtala 

med patienten om döden kan även vara svårt om patienten inte berättar vad den vill eller inte vill. 

Istället får erfarenhet i att läsa kroppsspråk eller känna av situationer användas för att försöka få 

patienten att känna sig lugn och trygg (Ecarnot et. al., 2018). Speciellt i början av sin karriär som 

sjuksköterska upplever många sjuksköterskor att det är obekvämt att diskutera känsliga 

samtalsämnen med patienter (Keall, Clayton & Butow, 2014). 

 

Tid och resurser 

Många sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med tid för att diskutera patientens oro 

och bekymmer. De upplever att när patienter väl börjar öppna upp sig måste de gå vidare för de 

är upptagen med flera saker samtidigt. Vissa sjuksköterskor är dessutom rädda att råka förolämpa 

patienter med andra religioner och kulturer än de själva har och därmed har detta försvårat för 

djupare samtal med patienten (Keall, Clayton & Butow, 2014).  

Walshe och Luker (2010) belyser den känslomässiga stressen som sjuksköterskor upplever när de 

vårdar patienter i livets slutskede. Studien belyser det som en självklar sak att det är en stressig 

situation att ta hand om en döende individ. Walshe och Luker menar att sjuksköterskan ska ta 

hand om patienten i livets slutskede samtidigt som andra patienter och vårdpersonal väntar på 

sjuksköterskans tid och uppmärksamhet (Walshe & Luker, 2010).  

Jean Watsons omsorgsteori 

Den teoretiska referensramen som kommer att tillämpas i följande litteraturöversikt är delar av 

Jean Watsons teori. Detta för att bredda förståelsen för betydelsen av sjuksköterskans 

omvårdnadsarbete inom den palliativa vården. I Watsons teori är sjuksköterskans perspektiv en 

central del vilket har gjort det lämpligt att tillämpa teorin i denna litteraturöversikt då den ska 

beskriva sjuksköterskans upplevelser av omvårdsbehoven i livets slutskede (Watson, 1993).  

 

Omvårdnad består enligt Watson av omsorg, omtanke, ansvar, kunskap, filosofi, handlingar och 

hängivenhet och omvårdnadsbegreppet är dynamiskt och har olika betydelser för olika 

människor. Enligt Watson styrs omvårdnaden av hur sjuksköterskan använder sitt unika jag vid 

omvårdnaden genom till exempel beröring, ljud och sinnen. För att ge omsorg krävs en 

skyldighet att skydda individens värdighet samt att bevara det mänskliga hos denne. I de 

mänskliga omsorgshandlingarna är sjuksköterskan en aktiv och engagerad person (Watson, 

1993).  Watson & Smith (2002) nämner det transpersonliga vårdandet i sin studie som fungerar 
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som en ram för att vägleda kunskapsutveckling relaterat till omvårdnad vilket skapar 

omtänksamma möjligheter mellan patient och sjuksköterska just i det unika ögonblicket. 

Watson beskriver hur en sjuksköterskas äkta intention och medvetenhet om vård har en högre 

frekvens av energi än icke-vårdande medvetande, det öppnar upp anslutningar till det universella 

medvetandet och ger större tillgång till ens inre botemedel. Transpersonell vård främjar 

självkunskap, självkontroll och självhelande mönster och möjligheter. Avancerade 

transpersonliga vårdmetoder innebär flera sätt att känna till och vara vilket omfattar etisk och 

relationell omtänksamhet tillsammans med energierna såsom form, färg, ljus, ljud, beröring, 

visuell, lukt etc. som förstärker helheten, läkningen, komforten och välbefinnande (Watson & 

Smith, 2002). 

 

I och med att Watson (1993) beskriver omsorg, caring, som hjärtat i omvårdnaden har det i 

hennes teori om den mänskliga omsorgen utvecklats tio omsorgsfaktorer, carative factors. 

Carative factors översätts till karativa faktorer och är enligt Watson 10 interventioner som sker i 

en omsorgsprocess. De tio karativa omsorgsfaktorerna innefattar handlingar och åtgärder som 

berör:  

1. Ett humanistiskt och altruistiskt värdesystem.  

2. Att etablera tro och hopp.  

3. Känslighet gentemot självet och andra.  

4. Att utveckla en hjälpande och förtroendefull relation.  

5. Att ge uttryck för positiva och negativa känslor och acceptera dem.  

6. Kreativ, problemlösande omsorgsprocess.  

7. Transpersonell undervisning och inlärning.  

8. Stödjande, skyddande och/eller förbättrande av psykisk, fysisk, social och andlig miljö.  

9. Tillgodoseende av mänskliga behov.  

10. Existentiell, fenomenologisk, andliga krafter (Watson, 1993). 

Karativa faktorer har till syfte att hjälpa patienter att nå eller bevara hälsa samt att få en fridfull 

död (Watson, 1993). 
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Definitioner av centrala begrepp 

Omvårdnad - Omvårdnad är sjuksköterskans ansvarsområde och innefattar kunskap om 

människan, hennes utveckling, hälsa och välbefinnande i samband med födelse, ohälsa, lidande 

och död. Omvårdnad innebär att individer tillförsäkras en god och säker vård utifrån individens 

behov och den aktuella situationen (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Omsorg - Enligt filosofen Martin Heidegger ligger omsorg till grund för människans 

beteendemönster. Omsorg är ett grundläggande beteende hos människan och betraktas allmänt 

som en komponent i omvårdnaden. Omsorg beskrivs på en rad olika sätt, till exempel som ett sätt 

att vara eller som ett moraliskt ideal. God omvårdnad inrymmer omsorg och handlar om att bry 

sig om den andre (Ung & Lützén, 2014). 

 

Livets slutskede - Den palliativa vården kan delas in i en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen 

börjar när läkaren ger patienten beskedet att diagnosen/sjukdomen inte går att bota och en 

livsförlängande behandling sätts in. Den sena fasen börjar sedan när det inte längre går att 

förlänga livet (Fridegren, 2016). I denna litteraturöversikt definieras livets slutskede som den 

sena fasen av den palliativa vården. 

 

Problemformulering 

Människor som vårdas i livets slutskede är en utsatt grupp med specifika omvårdnadsbehov. 

Sjuksköterskorna beskriver ofta detta som en krävande utmaning både kompetensmässigt, 

tidsmässigt och emotionellt att vårda patienter i livets slutskede. Idag finns det studier som 

beskriver vad som krävs av sjuksköterskan samt studier som beskriver utmaningar som 

sjuksköterskan kan stöta på inom den palliativa vården. Det finns också studier som beskriver 

patientens syn på den goda döden. Trots detta samt ansträngningar från WHO och Socialstyrelsen 

rapporteras det fortfarande att människor med vård i livets slutskede inte får sina 

omvårdnadsbehov tillfredsställda och att många människor dör i ensamhet.  

Till vår kännedom saknas det sammanställning av kunskapsläget kring sjuksköterskans egna 

upplevelser av patientens omvårdnadsbehov i livets slutskede. Genom att sammanställa 

sjuksköterskors upplevelser av patientens omvårdnadsbehov i livets slutskede kan det bidra till en 

ökad kunskap kring god omvårdnad vid livets slutskede.  
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Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa sjuksköterskors upplevelser av patientens omvårdnadsbehov 

vid livets slutskede. 

 

Frågeställning 

Hur upplever sjuksköterskan att hon eller han tillgodoser patientens omvårdnadsbehov? 

 

Metod 
I kommande metodavsnitt beskrivs arbetets design, datainsamling och urval av litteratur, 

värdering av artiklarnas kvalitet, inklusionskriterier, tillvägagångssätt, analys och tolkning av 

data och slutligen författarnas etiska överväganden. 

Design 

Studien är en litteraturöversikt enligt Friberg (2012). Syftet med en litteraturöversikt är att skapa 

en överblick över befintlig forskning inom ett specifikt område. Detta skapas genom grundlig 

kritisk analys av befintlig forskning som hittas via en systematisk litteratursökning i relevanta 

databaser. Funnen data analyseras och sammanställs för att bilda ett resultat för att  slutgiltigen en 

bilda en slutsats.  

Datainsamling och urval 

Studier har hämtats från databaserna PubMed samt CINAHL. För att göra en strategisk sökning i 

databaserna har boolesk sökteknik använts. Enligt Friberg (2012) innebär en boolesk sökteknik 

att man använder flera sökord i kombination med booleska termer mellan orden. Booleska termer 

som använts är “AND” och “OR”. Syftet med att använda booleska termer var att få sökträffar 

där artiklarna innehåller alla ord i sök-kombinationen (Friberg, 2012). Sökord som har använts är 

följande: Nurs*, Palliative Care OR End of life care OR Terminal care OR dying, Experience, 

Caring in nursing och Nursing interventions (bilaga 1).  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
 
Artiklarnas kvalitet har granskats enligt granskningsmallarna för kvalitativa och kvantitativa 

studier av Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2006 och Forsberg & Wengström, 2008. 

Granskningsmallen omfattas av tjugofem frågor som besvaras med ja eller nej (bilaga 2 och 3). 
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Frågor som ger ett ja svar tilldelas ett poäng, nej svar ger noll poäng. Totalt ger 

granskningsmallen tjugofem poäng. Den totala summan omräknas i procent, 0–100%. Samtliga 

artiklar redovisas sedan i en artikelmatris (bilaga 4). Sextio-sextionio procent bedöms vara av låg 

kvalitet, 70–79% bedöms vara medel och 80–100% bedöms som hög kvalitet. Artiklar av medel 

samt hög kvalitet kommer inkluderas i resultatet.  
 

Inklusionskriterier: studier rörande den palliativa vården, oberoende av bakomliggande sjukdom, 

vetenskapliga artiklar granskade enligt ”peer review”, studier skrivna på engelska, studier skrivna 

utifrån sjuksköterskans perspektiv samt både kvalitativa samt kvantitativa studier. Studier 

publicerade mellan åren 2009 och 2019.  

Tillvägagångssätt 

Arbetet med litteraturöversikten har fördelats på två studenter där arbetet har skrivits, planterats, 

diskuterats och reviderats tillsammans genom både fysiska möten samt via kontakt över 

nätbaserade tjänster. Arbetet har skrivits i ett gemensamt Google dokument. Datainsamling och 

granskning av artiklar skedde initialt individuellt för att senare vid sammanställning av resultatet 

träffas fysiskt och diskutera det. Datainsamlingen utfördes på det sätt att författarna sökte artiklar 

var för sig. När författarna fann intressanta abstrakt som svarade på litteraturöversiktens syfte 

lästes även dessa var för sig. När abstraktet uppfyllde litteraturöversiktens syfte togs artikeln fram 

i fulltext för att läsas igenom. Därefter skrevs artikeln ut på papper för att läsas mer noggrant, 

kvalitetsgranskas samt analyseras av båda författarna. 

Arbetet har genomförts enligt den tidsplanering som upprättades vid skrivandet av PM till 

litteraturöversikten och med hjälp av handledande träffar ungefär en gång varje vecka under 

skrivandeprocessen. 

 

Analys och tolkning av data 

Efter datainsamlingen har studiernas innehåll analyserats och tolkats. Friberg (2012) beskriver att 

textens olika delar ska klarläggas för att se hur de hör ihop. Friberg (2012) föreslår att artiklarna 

ska läsas flertalet gånger för att förstå sammanhang och innehåll. Artiklarna har därmed lästs 

upprepade gånger för att få en känsla av helhet. Likheter och skillnader i artiklarna har sedan 

analyserats och de centrala fynden har sammanställts.  
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Etiska överväganden 

Författarna har under arbetets gång haft etiska överväganden och ställningstagande i beaktning 

vid val av artiklar. Inga resultat har uteslutits eller förvanskats, vilket Polit och Beck (2012) 

betonar är viktigt. Författarna har förhållit sig kritiskt till sin egen förförståelse och strävat efter 

att inte välja artiklar som enbart svarar på författarnas egen ståndpunkt till ämnet eftersom 

författarna sedan innan har en uppfattning om att kunskap, resurser och emotionell vård saknas 

inom den palliativa vården. Författarna har inte medvetet förvrängt eller förvridit information 

från forskningsresultaten samt har förhållit sig opartiska till använd data. 

 

Författarna har även strävat efter att kritiskt förhålla sig till de utvalda studierna skrivna på 

engelska. Detta då författarna till denna litteraturöversikt kan ha begränsade kunskaper inom det 

engelska språket varpå det kan ha förekommit en risk för feltolkningar. Det har därmed krävts 

språkliga kunskaper för att författarna ska kunnat göra rättvisa bedömningar av de artiklar som 

resultatet innefattar och författarna använde sig av ett svensk-engelskt lexikon (FAR, 2017) för 

att på det mest korrekta viset som möjligt översätta studiernas resultat. 

 

Använda artiklar i litteraturstudien är godkända av en etisk kommitté. Studiens etiska principer 

grundas utifrån Helsingforsdeklarationens etiska riktlinjer för forskning på människor där 

frivillighet och möjlighet att när som helst avbryta deltagandet ses som bärande aspekter i 

litteraturöversikten samt där omsorgen om individen ska gå före vetenskapen och samhällets 

intressen (World Medical Association, 2013). 

 

Resultat 
I denna litteraturöversikt ingick 15 artiklar varav 13 stycken hade kvalitativ design, en hade 

kvantitativ design och en hade en mixad metod som design. Studierna i artiklarna är utförda i 17 

länder; Kina (1), USA (2), Kanada (2), Norge (2), Sverige (4), Finland (1), Iran (1), England (1), 

Irland (1), Spanien (1) och Brasilien (1). Studierna var publicerade mellan åren 2009 och 2016. 

Genom analysarbete av studierna för att besvara syftet identifierades sex huvudkategorier som 

belyser sjuksköterskans upplevelser av patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede vilka 

var: Få en god kommunikation, Få stöd i sina dagliga aktiviteter, Få anhöriga involverade i 

vården, Få rätt vård i rätt tid, Få känna en genuin närvaro samt Få en andlig omvårdnad. Vissa 

kategorier skapades utifrån ett antal subkategorier vilka beskriver hur sjuksköterskorna upplever 



 
 

11 
 

 

att de tillgodoser patientens omvårdnadsbehov i livets slutskede. Dessa kommer att beskrivas i 

mer detalj nedan. 

Få en god kommunikation 

Att en god kommunikation upplevdes som ett viktigt omvårdnadsbehov för patienter i livets 

slutskede var det som fick stöd i flest studier (Boyd et al., 2011; Dahlborg-Lyckhade & Lidén, 

2009; Daines et al., 2013; Griggs, 2010; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström 2010; 

Janzen & Perry, 2015; Peterson et al., 2010; Tornöe, Danbolt, Kvigne & Sörlie, 2015; Tse, Hung 

& Pang, 2014). När kommunikationen inte fungerar mellan sjuksköterskor och patienter så 

beskrevs det kunna leda till okunnighet om patientens behov, en brist på kunskap som kan orsaka 

onödigt lidande (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009).  

Sjuksköterskan upplevde sig ha ansvar för konstant och konsekvent kommunikation mellan 

kollegor, patienten, patientens familj och andra hälsovårdgivare. I en studie beskrivs det hur 

sjuksköterskan upplevde att det fanns en förväntan hos dem att koordinera och navigera vården 

(Daines et. al., 2013). Sjuksköterskan upplevde att dessa kommunikativa färdigheter är av stor 

vikt för omvårdnaden hos patienten (Tse, Hung & Pang, 2014). I Arantzamendi, Addington-Hall, 

Saracibar & Richardsons studie (2012) framgår att sjuksköterskorna ofta upplevde att patienterna 

vid livets slutskede fick god fysisk omvårdnad. Den psykologiska omvårdnaden som att finnas 

där för patienten, lyssna och prata upplevdes vara desto sämre. Sjuksköterskorna upplevde att 

patienter vid livets slutskede behöver mer känslomässig vård,  att de till exempel behövde få 

prata om känslor och tankar som uppkommer när döden närmar sig. Sjuksköterskorna upplevde 

att patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede i form av god kommunikation tillgodoses 

genom att få höra sanningen (Boyd et al., 2011; Griggs, 2010; Peterson et al., 2010), att vara 

patientens röst (Daines et al., 2013; Janzen & Perry, 2015; Peterson et al., 2010) samt genom att 

vara en god lyssnare (Boyd et al., 2011; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström 2010; 

Tornöe, Danbolt, Kvigne & Sörlie, 2015). 

 

Att få höra sanningen  

Sjuksköterskor i flera studier belyser att ärlighet till både patienten och familjen vid livets 

slutskede var en viktig aspekt för att bidra till en god död (Boyd et al., 2011; Griggs, 2010; 

Peterson et al., 2010). Sjuksköterskorna upplevde att de patienter som var medvetna om sin 

prognos bättre kunde acceptera döden och hantera sina symtom. Sjuksköterskorna i studien ansåg 



 
 

12 
 

 

att en god kommunikation nås när det finns en öppenhet för att diskutera vad som händer med 

patienten, var patienten vill vara och vad patienten vill ska hända. Det ska inte finnas några 

hemligheter eller svårigheter vid livets slut. Även ärlighet med familjemedlemmarna anses 

förbättra relationen och göra det möjligt att kommunicera mer effektivt eftersom det inte finns 

risk för att överraskningar ska överrumpla familjen (Griggs, 2010). 

 

Att vara patientens röst 

En viktig aspekt inom kommunikationen upplevdes vara att vara patientens röst. Janzen och 

Perry (2015) beskriver hur sjuksköterskorna upplevde att de behövde försvara patienterna genom 

att vara patientens röst och uppmuntra dem till att be om det de behövde eller önskade. Ibland när 

de försvarade patienten kände de behov av att kringå given ordination, ignorera regler och 

riktlinjer eller ifrågasätta auktoriteter för att kunna ge patienten det den behövde. 

Sjuksköterskorna upplever även behov av att hjälpa patienterna med deras känsla av skuld genom 

att prata om detta med patienten och familjen, sjuksköterskan upplever sig fungera som en 

förmedlare (Daines et al., 2013). Sjuksköterskan upplevde att det var av största vikt att patientens 

röst gjordes hörd och togs på allvar över familjemedlemmarnas röst. Sjuksköterskorna upplevde 

att patienter i livets slutskede många gånger har svårt att nå fram till både läkare och 

familjemedlemmar om vad de egentligen önskar på grund av skuldkänslor och brist på energi 

vilket lett till att sjuksköterskan känner behovet av att vara patientens röst (Peterson et al. 2010).  

 

Att vara en god lyssnare 

En viktig del i den goda kommunikationen var utifrån sjuksköterskans upplevelser att de lyssnade 

till patienten. Sjuksköterskornas fysiska omvårdnad kombinerades ofta med känslomässig 

omvårdnad genom att de lyssnade till patienterna och blev medveten om dennes önskningar. Det 

hela handlar om att bli medveten om personens behov och inställning vid mötet av livets slut 

(Iranmanesh et al., 2010). Förutom att se till att patienten hade tillräcklig smärtlindring under 

livets slutskede upplevdes aktivt lyssnande till patienten som den omvårdnadsåtgärd som oftast 

utfördes av sjuksköterskan (Boyd et al., 2011). Att ha förmågan att förstå när patienter önskade 

och hade behov av att prata upplevdes som en väsentlig färdighet hos sjuksköterskan. Det 

upplevdes också viktigt att ha förmågan att förmedla till patienten att det finns tid till att lyssna. 

Sjuksköterskorna beskrev sig själva som “känslomässiga behållare” då de uppmanade patienter 

och familjemedlemmar att lufta sina tankar och känslor (Tornöe et al., 2015). 
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Få stöd i sina dagliga aktiviteter 

Ett viktigt omvårdnadsbehov som sjuksköterskan upplevde att patienten hade var att få stöd i sina 

dagliga aktiviteter, såsom att få smärtlindring, hjälp att hålla en god hygien och hjälp att få i sig 

tillräckligt med nutrition. Sjuksköterskan upplevde att detta omvårdnadsbehov tillgodosågs 

genom att de stöttade patientens egna funktioner och den friska delen av patientens kropp 

(Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009).  

Smärtlindring 

Sjuksköterskor beskrev att de upplevde att det mest betydelsefulla och vanligast förekommande 

omvårdnadsbehovet för att uppnå en god död var effektiv symtomlindring (Griggs, 2010). 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att tidigt identifiera symtom av smärta och sjuksköterskans 

efterföljande hantering av den. Hanteringen av smärta upplevdes behöva genomföras på ett 

snabbt och effektivt sätt, helst förebyggande för att behålla patienternas välbefinnande och 

värdighet (Griggs, 2010; Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009). Att efterfråga ökad dos av 

smärtlindrande läkemedel upplevdes som ett av de omvårdnadsbehov som sjuksköterskan oftast 

utförde för patienten i livets slutskede (Boyd, Merkh, Rutledge & Randall, 2011). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var av stor vikt att vara uppmärksam på eventuella 

biverkningar vid medicinsk smärtlindring liksom att informera patienten om eventuella 

biverkningar som kan uppstå i samband med medicinering (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009). 

Det upplevdes vanligast att använda sig av opioider för smärtlindring, särskilt hos patienter med 

malignitet. Vissa sjuksköterskor uttryckte dock oro över ökad dos eftersom de trodde att för stora 

doser opioidläkemedel skulle påskynda livets slutskede, andra menade istället att högre doser gav 

en mer effektiv smärtlindring och på detta vis mindre lidande under patientens sista tid i livet 

(Tse, Hung, & Pang, 2014). Sjuksköterskorna i Tse, Hung & Pangs studie (2014) upplevde 

dessutom att det fanns andra metoder att ta till som alternativ till smärtlindrande läkemedel. Till 

exempel genom att ändra patientens läge i sängen kunde sjuksköterskan lindra patientens lidande 

bättre än att öka dosen läkemedel. 

  

Parenteral nutrition 

Enligt sjuksköterskor i Holmdahl, Sävenstedt & Imoni studie (2014) kunde parenteral nutrition 

via infusion till patienter i livets slutskede upplevas som ett omvårdnadsbehov som genererade 

både positiva och negativa känslor hos sjuksköterskan. Det positiva var att det associerades med 

förlängande av livet vilket innebar mer tid för patienten med familjen, ökat hopp, styrka och 
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livskvalitet. Det negativa upplevdes vara risken för ödem, en minskad känsla av välmående och 

ökat illamående för patienten (Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2014).  Patienterna blev dessutom 

mer begränsade aktivitetsmässigt och ofta sängbundna då de gavs parenteral nutrition via 

infusion. Även sömnen påverkades eftersom infusionen oftast gavs på natten och patienten 

därmed behövde gå på toaletten oftare nattetid. Sjuksköterskorna upplevde en meningslöshet då 

parenteral nutrition gavs i ett för sent skede då effekten av styrka och livskvalitet inte längre 

upplevdes uppnås (Holmdahl, Sävenstedt & Imoni, 2014). 

I Holmdahl, Sävenstedt & Imonis studie (2014) beskriver sjuksköterskorna dilemmat av att 

koppla på infusioner då de tyckte sig få signaler från patienten av att de inte längre ville leva. 

Sjuksköterskorna belyser då vikten av att skapa en god relation byggd på självtillit, tillgänglighet 

och förtroende med patienten för att senare kunna diskutera avslutandet av infusionen (Holmdahl, 

Sävenstedt & Imono, 2014).  

Att hålla god hygien 

Genom att bevara patientens goda hygien upplevde sjuksköterskorna att de också bevarade 

patientens komfort och värdighet i livets slutskede (de Albuquerque, 2016). Genom att hjälpa 

patienten med en dusch vårdas den fysiska kroppen och sjuksköterskan upplevde även att det gav 

tröst till patientens själ. Sjuksköterskorna upplevde att de kunde nå människans inre själ via 

kroppen och beröring utav den (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009). Genom att främja 

patientens hygien upplevdes det främja patientens välbefinnande då en dålig hygien upplevdes 

göra patienten osäker och obekväm (de Albuquerque, 2016; Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009). 

En dålig hygien kunde ses som ett hinder för patienten att stå upp för sig själv och våga tala om 

sin oro och sina bekymmer (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009). 

Få anhöriga involverade i vården 

Flera studier belyser sjuksköterskans upplevelser av att patienten i livets slutskede har ett behov 

av att sjuksköterskan både agerar utifrån ett patientperspektiv samtidigt som de är 

uppmärksamma på familjemedlemmarnas behov och ser till att anhöriga känner sig involverade i 

vården (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009; Janzen & Perry, 2015; Iranmanesh et al., 2010; 

Tornöe et al., 2015). Sjuksköterskorna upplever att patienter och anhöriga vid livets slutskede är 

som en enhet som inte bör separeras eller vårdas skilda från varandra. För att dela tid och rum 

med patienten och de anhöriga måste sjuksköterskan skapa en nära relation med dem och möta 

deras andliga behov (Iranmanesh et al., 2010). Att skapa relationer med patienter och familjer gav 
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en känsla av intimitet som sjuksköterskorna upplevde förbättra kvaliteten av patientens 

omvårdnad och inspirera sjuksköterskorna att vidta omvårdnadsåtgärder (Janzen & Perry, 2015). 

Eftersom patienten och hennes eller hans familj sågs som en enhet upplevde sjuksköterskan att ett 

omvårdnadsbehov för patienten är att även involvera familjemedlemmarna i vården. Det handlar 

om att möta familjemedlemmarnas personliga behov och oro med rådgivning och support 

(Iranmanesh et al., 2010). Sjuksköterskor lägger dessutom stor vikt vid att uppmuntra 

familjemedlemmar att prata med varandra för att dela sin sorg och minska sin ångest över att säga 

adjö. Sjuksköterskorna såg att patienter ibland tenderar att dölja sin förestående död eftersom de 

önskade skona sina nära och kära. Sjuksköterskorna försökte därmed uppmana dessa patienter att 

tala mer öppet med sina familjer för att de inte skulle gå miste om ett fridfullt adjö (Tornöe et al., 

2015). 

 

Att balansera mellan patientens behov och familjens önskan 

Sjuksköterskan identifierade flera känslor vid vård av patienter och familjer inom den palliativa 

vården såsom: osäkerhet, rädsla, känsla av börda och skuldkänslor. Sjuksköterskorna beskriver 

patientens osäkerhet för det okända som är på väg och hur det påverkar dennes familj (Daines et 

al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde att ett omvårdnadsbehov hos patienterna var att hjälpa dem 

med deras känsla av skyldighet genom att prata om detta med patienten och familjen. 

Sjuksköterskorna belyste en upplevelse av att de konstant utmanades av att hitta rätt balans 

mellan patientens omvårdnadsbehov samt familjens åsikter om vad som var det bästa för 

patienten (Daines et al., 2013). 

 

I Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren & Söderlund studie (2012) belyser 

sjuksköterskan upplevelser av etiska dilemman inom palliativ vård i hemmet. Sjuksköterskorna 

upplevde att patientens integritet påverkades negativt av att ha omvårdnadsutrustning i sitt hem. 

Utrustningen i hemmet upplevdes inte ge någon känsla  “lugn och ro” vilket sjuksköterskorna 

också upplevde vara ett av patientens viktiga omvårdnadsbehov (Karlsson et al., 2012). 

 

Få rätt vård i rätt tid 

I Boyd et al. studie (2011) upplevde sjuksköterskorna att patienter ibland inte övergår till palliativ 

vård i rätt tid. De upplevde dessutom att palliativ vård borde ha använts hos flera av patienterna 
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där det inte gjorde det där man ansåg att patienten redan befann sig i livets slutskede. Det visade 

sig att övergången till palliativ vård hos flera patienter ansågs borde ha skett tidigare. Att 

patienten erhöll ett brytsamtal där vården övergick från behandlande till palliativ upplevdes av 

sjuksköterskor som en förutsättning för patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede.  

Anledningar till att kroniskt sjuka patienter inte övergått till palliativ vård i rätt tid upplevdes bero 

på olika orsaker såsom förnekelse, en önskan om att fortsätta kämpa och fortsätta med 

behandling, att familjen inte har möjlighet att ta med sig patienten hem eller att patienten själv 

önskar att stanna på sjukhuset. Det upplevdes även kunna bero på en missuppfattning eller rädsla 

för den palliativa vården. Sjuksköterskorna upplevde att många inte har förståelsen för att om 

behandlingen fortskrider,  kan det innebära en sämre livskvalitet för patienten även om livet 

visserligen förlängs i viss mån. Det upplevdes även finnas läkare som inte var beredda på att 

avsluta eller ge upp behandlingen vilket kunde orsaka att palliativa insatser sattes in för sent, 

liksom särskilda omständigheter för patienten som att patienten inte var kommunikativt 

mottaglig, eller att personalen inväntade provsvar (Boyd et al., 2011).   

Få känna en genuin närvaro 

Genuin närvaro handlar om att finnas där för patienten genom att skapa en förtroendefull 

och nära relation och på detta sätt kunna möta patientens fysiska och känslomässiga behov. 

Relationer upplevdes skapas genom att spendera tid och lyssna till den döendes och dennes 

familjs ängslan, att använda beröring och att prata med dem (Iranmanesh et al., 2010).  

För patienter som känner sig övergivna upplevs den genuina närvaron som ett viktigt 

omvårdnadsbehov för patienten (Janzen & Perry, 2015; Iranmanesh et al., 2010). 

Sjuksköterskorna kan befinna sig fysiskt i rummet med patienten och vårda dem, genuin närvaro 

däremot handlar om något djupare än så. Sjuksköterskorna beskriver den genuina närvaron som 

att göra mer än endast sina arbetsuppgifter som sjuksköterska, att spendera tid med patienten 

(Janzen & Perry, 2015).  

 

“I know that many times when there seems no way to help them, I can still give them some of me” 

(Janzen & Perry, 2015, s. 182).  

 

Sjuksköterskorna belyser att även vid den fysiska omvårdnaden så kan en känslomässig kontakt 

ske. Med det menar de att det tar inte längre tid att skapa ögonkontakt med patienten och ge 

honom eller henne ett leende vid omvårdnaden. En annan sjuksköterska upplevde att den genuina 
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närvaron handlade om att lyssna och att göra patienten hörd (Janzen & Perry, 2015). 

Sjuksköterskor talade om deras privilegium att kunna ta hand patienter och deras familjer. De 

talade om att "de små sakerna" kunde vara av stor betydelse. En sjuksköterska tog med en patient 

utanför för att känna solskenet en sista gång. En annan talade om att tvätta och binda tillbaka en 

kvinnas hår när hennes familj skulle träffa henne en sista gång (Vanderspank-Wright et al., 

2011). Sjuksköterskorna upplevde att patientens omvårdnadsbehov i form av genuin närvaro 

kunde tillgodoses genom att sjuksköterskan tog sig tid (Bailey, Moran & Graham, 2009; 

Iranmanesh et al., 2010; Janzen & Perry, 2015; Peterson et al., 2010) samt genom att 

sjuksköterskan gav tröst (Tornöe et al., 2015).  

 

Att ta sig tid 

Peterson et al. (2010) och Iranmanesh et al. (2010) beskriver hur sjuksköterskorna uttryckte en 

oro över att vårda en döende patient. På en personlig nivå var sjuksköterskorna bekymrade över 

tiden och deras prestationer. Sjuksköterskorna var oroliga för patientens bekvämlighet såväl som 

att se till att deras informationsbehov uppfylldes. Tid var ett vanligt problem för 

sjuksköterskorna. Med andra patienter att ta hand om var det svårt för många av dem att ge 

tillräckligt med sin tid till den döende patienten (Iranmanesh et al., 2010; Peterson et al., 2010). 

Tiden beskrivs som avgörande för att kunna ge andligt stöd till patienten i livets slutskede 

(Bailey, Moran & Graham, 2009). Att försöka finna den där extra tiden att spendera med 

patienten upplevdes dock som utmanande. Sjuksköterskorna hittade ändå sätt att skapa lite extra 

tid med patienten genom att sakta ner arbetstakten direkt de steg in i patientens rum eller genom 

att arbeta med ett sken av lugn. Sjuksköterskorna menar att även vid den fysiska omvårdnaden, 

kunde en känslomässig kontakt ske vilken inte behövde innebära att det blev mer tidskrävande. 

Med det menar sjuksköterskorna att det tar inte längre tid att skapa ögonkontakt med patienten 

och ge honom eller henne ett leende vid den fysiska omvårdnaden (Janzen & Perry, 2015). 

Att ge tröst 

Sjuksköterskorna strävade efter att hjälpa patienter och familjemedlemmar att uppnå frid och 

lugn samt att acceptera döden, lösa sina praktiska saker och uppnå försoning med deras förflutna. 

Sjuksköterskorna kände att de hade kunnat ge tröst när de såg att deras ansträngningar hade hjälpt 

patienter att uppleva en god, fridfull och harmonisk död. Detta upplevdes som mycket givande 

och uppfyllande. Att bara sitta och hålla en hand, stryka lätt över håret och pannan, säga några 

ord för att veta att patienten inte är ensam. Att vittna om en patients stillsamma bortgång beskrivs 



 
 

18 
 

 

som ett speciellt ögonblick som fyllde dem med vördnad. Sjuksköterskorna betonade att förmedla 

tröst och bekräfta andra människors känslor krävde personligt mod, mognad och en vilja att 

beröras av patientens tårar och känslor (Tornöe et al., 2015).  

Få en andlig omvårdnad 

Griggs (2010) samt Bailey, Moran & Graham (2009) beskriver hur flera sjuksköterskor ägnade 

särskild uppmärksamhet åt holism, med betoning på andlighet. Sjuksköterskorna upplevde att ett 

av patientens omvårdnadsbehov i livets slutskede var att få dö med värdighet där patienten får ett 

fridfullt och värdigt avslut. Bailey, Moran & Graham (2009) förklarar att andlig omvårdnad ses 

som en del av sjuksköterskans roll och sjuksköterskorna beskrev andlig omvårdnad som nyckeln 

till god omvårdnad och en god död. En sjuksköterska beskrev den andliga omvårdnaden som 

något som står över läkemedel och läkare, att om patienten kan få trygghet på ett andligt plan, har 

sjuksköterskan kommit tre fjärdedelar fram för att patienten ska känna fullt välbefinnande i den 

palliativa fasen. Griggs (2010) beskriver att välbefinnande ansågs vara viktigt, där de fick en 

chans att tänka på sina tidigare erfarenheter, både positiva och negativa. Sjuksköterskorna 

upplevde att symtomlindring var en viktig aspekt vid palliativ vård, det fanns också ett starkt 

underliggande tema för andlighet, med särskild hänvisning till "frid". Det beskrivs att en bra död 

var där patienten har kommit överens med det faktum att de ska dö vilket gör att de är i fred med 

sig själva (Griggs, 2010). 

Att möta patientens andliga behov vid livets slutskede ses som en viktig del av sjuksköterskans 

dagliga omvårdnad. Det handlar om att söka efter meningen med livet och döden tillsammans 

med patienten och dennes familj. Sjuksköterskor upplever att det är det bästa sättet att handskas 

med den svåra situationen som de står inför och upplevs därför som ett viktigt omvårdnadsbehov 

hos patienten (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010). För att lindra den döende 

personens andliga smärta och ångest kan värderingar, tro och existentiella frågor diskuteras. 

Vissa sjuksköterskor samtalade gärna och mötte patientens andliga behov själva, medan andra 

sjuksköterskor lämnade dessa frågor till prästen som fick möta patienten (Iranmanesh et al., 

2010). Döden upplevs ofta som hänsynslös och som något som för med sig smärta, sorg och 

förlust. Eftersom döden inte går att undvika upplevde sjuksköterskorna att patienten kunde känna 

den som mindre smärtsam genom att sjuksköterskan hjälper patienten att acceptera den (de 

Albuquerque, 2016).  
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Diskussion  
Diskussionsavsnittet består utav en sammanfattning av huvudresultatet, resultatdiskussion, 

metoddiskussion samt en etikdiskussion. 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa sjuksköterskans upplevelser av patientens 

omvårdnadsbehov vid livets slutskede. I resultatet framkom sex olika kategorier som påverkade 

patientens omvårdnadsbehov vid livets slutskede. Omvårdnadsbehoven som sjuksköterskan 

upplevde finnas hos patienten i livets slutskede var; Få en god kommunikation - i de flesta studier 

beskrevs upplevelsen av en god kommunikation som ett viktigt omvårdnadsbehov hos patienter i 

livets slutskede, brister inom kommunikationen kunde leda till onödigt lidande för patienten. Få 

stöd i aktiviteter i dagliga livet - sjuksköterskan upplevde stor vikt av att stärka patientens egna 

funktioner genom att stödja den friska delen av hans eller hennes kropp. Sjuksköterskorna belyste 

vikten av att skapa en god relation byggd på självtillit, tillgänglighet och förtroende med 

patienten för att senare kunna diskutera fortsatt behandling. Få anhöriga involverade i vården - 

sjuksköterskorna upplevde att patienter och anhöriga vid livets slutskede är som en enhet som 

inte bör separeras eller vårdas skilda från varandra. Att sjuksköterskan agerar utifrån ett 

patientperspektiv samtidigt som de är uppmärksamma på familjemedlemmarnas behov. Få rätt 

vård i rätt tid - sjuksköterskorna upplevde att patienter ibland inte övergår till palliativ vård i rätt 

tid, att palliativ vård borde ha använts hos flera av patienterna där det inte gjorde det. Få känna 

genuint närvarande - handlade om att finnas där för patienten genom att skapa en förtroendefull 

och nära relation och genom detta upplevde sjuksköterskorna kunna möta patientens fysiska och 

känslomässiga behov.  Få andlig omvårdnad - andlig omvårdnad sågs som en del av 

sjuksköterskans roll och sjuksköterskorna upplevde andlig omvårdnad som nyckeln till en god 

omvårdnad och en god död.  

Resultatdiskussion  

En återkommande upplevelse som belystes från artiklarnas resultatdel var vikten av en god 

kommunikation (Dahlborg-Lyckhade & Lidén, 2009; Daines et al., 2013; Tse, Hung & Pang, 

2014; Griggs, 2010; Boyd et al., 2011; Peterson et al., 2010; Janzen & Perry, 2015; Tornöe, 

Danbolt, Kvigne & Sörlie, 2015; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström 2010). 

Brister inom kommunikationen mellan patient och sjuksköterska leder till okunskap om 
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patientens behov, vilket i sin tur leder till svårigheter att lindra lidande och främja välbefinnande 

som är huvudfokus inom den palliativa vården (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009). Att skapa en 

omsorgsrelation där patienten känner tillit till sjuksköterskan är viktigt och gör att patienten kan 

känna sig trygg i omvårdnaden. När patienten litar på sjuksköterskan ökar öppenheten och 

möjligheterna till att kommunikationen ska fungera. Genom en öppen kommunikation ökar också 

chansen för att sjuksköterskan ska kunna ha ett holistiskt synsätt i mötet med patienten (Watson, 

1993). Författarna menar att kommunikationen och bemötandet skapar en relation som är 

grunden till hur omvårdnaden kommer att upplevas av patienten. Genom att skapa en god 

kommunikation och relation mellan parterna skapas också förutsättningarna för patientens 

delaktighet i vården. 

Patienter beskriver själva den goda döden som en död där patienten blir medveten och delaktig i 

sin sjukdom och sin kommande tid i livets slutskede (Srinonprasert et. al., 2019). Även 

sjuksköterskor i Yang et al. studie (2019) belyser tre huvudområden som beskriver en god död 

vilka var att respekteras som en individ, att ha en bra relation till sjuksköterskan, att patienten 

känner ett fysiskt och psykologiskt välbefinnande, ett spirituellt och andligt välbefinnande samt 

att få dö på sin trygga plats. Litteraturöversiktens resultat visar att även sjuksköterskor upplevde 

ärlighet till patienten som en viktig aspekt för att bidra till en god död för patienten. De upplevde 

att patienter som fick vara medvetna om sin prognos lättare kunde acceptera situationen och 

hantera sina symtom i livets slutskede (Boyd et al., 2011; Griggs, 2010; Peterson et al., 2010). 

Däremot upplevde sjuksköterskorna att anhöriga ibland önskade att prognosen skulle 

hemlighållas för patienten (Griggs, 2010). Man kan anta att de anhöriga hade denna önskan i tron 

om att de skyddar sin sjuka familjemedlem genom att låta henne eller honom behålla hoppet. 

Enligt Watsons andra och fjärde karativa omsorgsfaktorer ska sjuksköterskan etablera tro och 

hopp samt skapa en förtroendefull relation till patienten (Watson, 1993). Medvetenheten om sin 

prognos kan tänkas göra att patienten hinner uträtta det där sista, till exempel ringa det där 

samtalen till sin vän som bor långt borta, se havet en sista gång samt hinna ta farväl av sina nära 

och kära i tid och till slut försonas med sin död och välkomna den i frid. Genom att 

sjuksköterskan är ärlig om patientens prognos skapar sjuksköterskan den viktiga förtroendefulla 

relationen till patienten som Watson (1993) beskriver i sin fjärde karativa omsorgsfaktor. Motsatt 

effekt kan tänkas ske om sjuksköterskan skulle hemlighålla information om patientens prognos i 

tron om att detta skulle skapa hopp och välbefinnande hos patienten. Ärligheten varar längst.  
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Enligt patienterna i Srinonprasert et. al. (2019) studie beskrivs den goda döden dessutom som en 

död där patienten får god symtomlindring och inga behandlingar som skulle förlänga lidandet i 

onödan. Sjuksköterskor i Holmdahl, Sävenstedt & Imonis studie (2014) kunde undra för vems 

skull och för vems behov som infusioner gavs till personer i livets slutskede. Ibland kunde det 

upplevas som att infusioner försågs enbart för att behaga familjen och undvika argument med 

dem (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009).  Nutrition upplevdes vara en källa till konflikt mellan 

patienternas familjer och vårdpersonal, sjuksköterskorna hade förståelse för att orsakerna till 

sådana konflikter berodde på omtänksamhet och kärlek (Tse, Hung, & Pang, 2014).  Eftersom 

sjuksköterskorna upplevde att familjerna såg på infusionen som ett tecken på överlevnad ansågs 

det kunna skapa ett verklighetsfrämmande hopp hos både patienten och familjen, vilket enligt 

Watsons (1993) andra karativa faktor är av vikt. I Peterson et al., studie (2010) belyser 

sjuksköterskorna känslan av att känna sig tvungen att medla i konflikter mellan patienten och 

dennes familjemedlemmar för att bringa välbefinnande till dem alla. Inte sällan rörde dessa 

konflikter beslut gällande behandlingen eller vården till patienten. Sjuksköterskorna förstod att 

önskemål som avvisades skulle kunna påverka familjerna negativt under deras sorg och därför 

försökte de utbilda familjer om frågor som hör till det palliativa vårdandet (Tse, Hung, & Pang, 

2014). Watson (1993) belyser sjuksköterskans uppgift i att fungera som stöd och skydd för 

patienten i dennes situation för att patienten ska nå en fridfull död. Sjuksköterskor i Daines et al. 

(2013) studie belyser upplevelsen av att behöva balansera mellan vad de upplevde var patientens 

omvårdnadsbehov och vad anhöriga ansåg var det bästa för patienten. Genom mer kunskap kan 

sjuksköterskan öka förståelsen hos både patienten och dennes anhöriga vilket skulle öka chansen 

till en bättre interaktion mellan alla parter i sådana situationer (Watson, 1993). För att uppnå en 

god balans mellan patienten och dess anhöriga kan Watsons femte och sjätte karativa faktor 

(1993) vara av betydelse; att ge uttryck för positiva och negativa känslor och acceptera dem, samt 

ha en kreativ och problemlösande omsorgsprocess (Watson, 1993). 

 

Att få stöd från anhöriga var något som patienterna ansåg som en av de viktigaste delarna i livets 

slutskede (Sandsdalen et al., 2015). Enligt Watsons fjärde karativa faktor ska sjuksköterskan 

utveckla en hjälpande och förtroendefull relation (Watson, 1993) vilket kan appliceras både på 

patient- och anhörigperspektivet. Just vikten av goda relationer mellan sjuksköterskan och 

patienten i livets slutskede är ett påstående som får stöd av sjuksköterskor i flera studier (Ecarnot 

et. al., 2018; Keall, Clayton & Butow, 2014 & Walshe & Luker, 2010; ). Goda relationer har 

visat sig förbättra omvårdnaden och ökar tillfredsställelsen hos patienten (Walshe & Luker, 
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2010). Dobrina, Tenze och Palese (2014) beskriver att genom att skapa en god relation med 

patienten och familjen har sjuksköterskan en viktig roll för att skapa ett realistiskt hopp hos 

patienten och dennes familj. Således kan sjuksköterskan hjälpa dem att gå från målet om att 

behandla till att istället lindra lidande hos patienten i det palliativa vårdandet. Det medför att 

patienten och familjen får större möjlighet att acceptera livets slutskede och istället fokusera på 

kvalitet i livets slutskede (Dobrina, Tenze & Palese, 2014).  

 

Sjuksköterskans närvarande upplevdes ha stor betydelse för personer i livets slutskede (Janzen & 

Perry, 2015; Vanderspank-Wright et al., 2011; Peterson et al. 2010; Iranmanesh et al., 2010; 

Tornöe, Danbolt, Kvigne & Sörlie, 2015; Griggs, 2010).  Närvaron innebar att finnas där för 

patienten genom att skapa en förtroendefull och nära relation och på det viset kunna möta 

patientens fysiska, och känslomässiga behov (Janzen & Perry, 2015; Iranmanesh et al., 2010). 

Genom att en öppen dialog, empatisk kommunikation och närvaro kan sjuksköterskorna 

underlätta för patienten och dennes familj att våga diskutera sina bekymmer och frågor kring 

livets slutskede och på det viset få en större förståelse för döden och döendet (Dobrina, Tenze & 

Palese, 2014). Flera studier som undersöker betydelsen av relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten skulle behövas då det finns få studier inom detta område. En förtroendefull och nära 

relation till sjuksköterskan är viktigt för både patienten och patientens familj som kan tänkas 

känna sig mer trygga om sjuksköterskan är lätt att tala med. 

Den andliga omvårdnaden som beskrivs i resultatet kan innebära en relation med en patient som 

är arg och bitter, att få patienten att förstå att det är tillåtet och accepterat att känna ilska och sorg, 

och genom det få patienten att öppna upp sig för sjuksköterskan (Bailey, Moran & Graham, 

2009). Sjuksköterskorna ansåg att religion var en mycket privat och personlig fråga. De var 

därför osäkra på hur de skulle ta itu med patienternas andliga problem utan att påtvinga sig dem 

(Tornöe et al., 2015 & Bailey, Moran & Graham, 2009). Sjuksköterskor beskrev även att de 

ibland tvekade att fråga om patienternas andliga eller existentiella behov på grund av brist på tid 

samt otillräckliga personalresurser (Tornöe et al., 2015). Andliga och existentiella behov hos 

patienten kan kopplas till Watsons tionde betydelsefulla karativa faktorer; existentiella, 

fenomenologiska samt andliga krafter (Watson, 1993). Tidsbristen kan tänkas göra att 

sjuksköterskorna känner sig otillräckliga och stressade situationer kan uppstå då sjuksköterskorna 

förväntas vara tillgängliga för flera patienter samtidigt. Dessutom är det inte bara patienten själv 

som är i behov av närvaro av sjuksköterskan inom den palliativa vården utan även anhöriga har 

ett stort behov av sjuksköterskans närvaro, tid, kunskap och empati (Tornöe et al., 2015). 
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Sjukvårdspersonalen bör ha ett humanistiskt- altruistiskt värdesystem för att värdera patienten 

som en medmänniska och inte döma den för dess sjukdom (Watson, 1993).  

 

Idag dör människor i ensamhet och det saknas resurser inom den palliativa vården (Kommittén 

om vård i livets slutskede 2001). Enligt Socialstyrelsen (2013) råder brister inom den palliativa 

vården och finns det dessutom skillnader i hur personalen utbildas kring omvårdnad vid palliativ 

vård. I en av studierna som presenteras i resultatet belyses att sjuksköterskorna upplevde att de 

fått en bra utbildning för att ta hand om de fysiologiska omvårdnadsbehoven hos patienterna. 

Däremot upplevde sjuksköterskorna att de saknade utbildning för att vårda de känslomässiga och 

andliga omvårdnadsbehoven hos patienter vid livets slutskede vilket kunde få dem att känna sig 

osäkra eller rädda för att ta kontakt med patienten (Arantzamendi et al., 2012). Enligt Watson bör 

sjuksköterskan inte bara hjälpa patienten med tillgodoseendet av de mänskliga behoven utan även 

genom att stödja patientens psykiska och andliga miljö (Watson, 1993). Författarna till 

litteraturstudien bedömer detta som något som bör uppmärksammas. Genom att granska 

utbildningen till sjuksköterska skulle det eventuellt gå att se om en förändring redan där bör ske 

genom att utbildning för att vårda det emotionella prioriteras oftare. 

 

Sjuksköterskan kan behandla patienten av moralisk skyldighet eller av pliktkänsla. Detta betyder 

dock inte att hon eller han visat patienten omsorg. För att ge omsorg krävs en grundläggande 

värdering hos sjuksköterskan av att vilja ge omsorg. Det som kännetecknar en god sjuksköterska 

enligt Watson är att hon eller han ser personen som en unik individ, skiljer på det ordinära och 

uppmärksammar dennes känslor. Den mänskliga omsorgen innebär att hjälpa individen finna 

mening i sin tillvaro av lidande, ohälsa och smärta (Watson, 1993).  

Metoddiskussion 

Valet att genomföra litteraturöversikten med både kvalitativa och kvantitativa studier berodde på 

att få ett så brett resultat som möjligt. I efterhand hade litteraturöversikten eventuellt enbart 

kunnat baseras på kvalitativa studier eftersom majoriteten av studierna riktade in sig på 

sjuksköterskans upplevelser var av kvalitativ metod. Studierna av kvalitativ metod var dessutom 

mer beskrivande för sjuksköterskans upplevelser och gav således ett mer intressant resultat till 

studien eftersom det ger djupare upplevelser och tolkningar från sjuksköterskans perspektiv till 

resultatet. 
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Forskning har sökts fram från relevanta databaser (Pubmed & Cinahl) med sökord som varit 

relevanta för syftet. Efter sökningen har författarna själva valt vilken forskning som ska 

inkluderas och exkluderas av olika faktorer vilket påverkar litteraturstudiens resultat. En faktor 

till att en artikel exkluderades kunde vara att den inte gick att få tag på online eller kostade 

pengar. En annan faktor kunde vara att artikeln inte var skriven på svenska eller engelska. Detta 

kan ha resulterat i att relevanta studier av hög kvalitet exkluderats och kan därför ha påverkat 

resultatet. 

 

För att litteraturstudiens resultat ska kunna tillämpas i nutid bör forskningen vara relativt aktuell, 

därför har sökningarna inkluderat forskning mellan år 2009–2019. Att forskningen är ny behöver 

dock inte innebära att den är av hög kvalitet. Genom att kvalitetsbedöma alla inkluderade artiklar 

i resultatet har risken för ett felaktigt resultat minimerats. Till resultatet fann författarna 15 

relevanta vetenskapliga artiklar som var granskade enligt peer-review vilket ökar trovärdigheten 

av studien. Litteraturstudien har dessutom fortlöpande granskats och analyserats av handledare 

och andra studenter i och med planerade handledarträffar vilket ökar trovärdigheten av studien 

ytterligare. Till vår kännedom finns det idag få studier om sjuksköterskors egna upplevelser vid 

vård i livets slutskede. Därför har sökningarna inkluderat alla patienter inom palliativ vård 

oberoende bakomliggande sjukdom för att inte bli begränsade i antal studier samt för att få ett 

bredare perspektiv. Hade sökningarna begränsats inom en specifik sjukdom hade detta resulterat i 

svårigheter i att finna studier. 

 

Många av litteraturstudiens artiklar kommer fram till samma resultat och är återkommande vilket 

kan stärka studiens trovärdighet. Litteraturstudiens resultat inkluderar forskning från olika delar 

av världen vilket kan begränsa studiens överförbarhet på grund av exempelvis kulturella 

skillnader, prioriteringar och skillnader i sjukvårdens utveckling i olika länder jämfört med den 

skandinaviska sjukvården. Det kan dock även ses som en fördel att ny och bred kunskap från 

andra delar av världen tillförs och kan utveckla sjuksköterskans arbete inom palliativ vård. Det 

kan tyckas att författarna skulle behövt vara mer specifika i resultatet om vilket resultat som rör 

vilken världsdel för att detta ska kunna tillämpas dock. 

Etikdiskussion 

Författarna har under arbetets gång strävat efter att återge sanningsenliga fakta utan att vinkla 

eller dölja information. Ett objektivt förhållningssätt har genomsyrat litteraturstudien för att inte 
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förvrida personernas egna upplevelser i studien som annars riskerat att förvränga resultatet.  Vid 

en litteraturöversikt läses forskning i artiklar som tolkas, analyseras och formuleras om innan ett 

resultat sammanställs. Denna process kan medföra att omedvetna misstolkningar framställs i 

studien. Artiklarna har därför lästs och analyserats flertalet gånger med ambitionen om att 

framföra en korrekt tolkning av resultatet. Trots att författarna har goda kunskaper i det engelska 

språket och att engelskt lexikon har använts finns också risken att feltolkningar av forskning 

gjorts då engelska ord kan översättas till flera olika betydelser på det svenska språket. 

 

I enlighet med Helsingforsdeklarationen (2013) har deltagarna i studierna som använts till 

litteraturöversikten deltagit frivilligt och samtycke har givits vilket gör att resultatet troligt 

baseras på upplevelser som beskrivits av intresserade deltagare för ämnet. Som sjuksköterska har 

du även ett etiskt ansvar som beskrivs i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

Sjuksköterskeföreningen, 2014). Där beskrivs de fyra grundläggande ansvarsområdena som är att 

främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Inom den palliativa vården 

har sjuksköterskan ett övergripande etiskt ansvar att främja hälsa samt lindra lidande.  

 

Klinisk betydelse för samhället 
Kommunikation, stödjandet av aktiviteter i dagliga livet, att involvera anhöriga i vården, att ge 

rätt vård i rätt tid, att vara genuint närvarande samt att erbjuda andlig omvårdnad var det som 

sjuksköterskorna upplevde var av stor vikt vid omvårdnaden i livets slutskede. 

Litteraturöversikten är således viktig för att skapa en medvetenhet hos sjuksköterskan för att det i 

förlängningen ska kunna erbjudas en förbättrad omvårdnad till människor i livets slutskede.  

I denna litteraturöversikt beskrivs det att ca 90 000 människor enbart i Sverige avlider varje år, 

där många är i behov av någon form av palliativ vård. I litteraturöversikten uppmärksammas de 

brister som finns inom den palliativa vården såsom tidsbrist och stress samt att vården bör vara på 

lika villkor över hela landet. Att det finns ett stort behov av utbildning och resurser för att 

sjuksköterskan ska kunna känna sig trygg och tillräcklig i den vård som ges. Fortbildning behöver 

kontinuerligt ske för att sjuksköterskan hela tiden ska kunna känna sig uppdaterad och kunna 

utveckla sin profession. 

Brist på tid och emotionellt stöd behöver det läggas stort fokus på för att kunna stödja patienterna 

i livets slutskede då de i detta skede är väldigt sårbara. Vikten av god kommunikation har stor 

betydelse inom hälso och sjukvården, då en dålig kommunikation mellan sjuksköterskor, övrig 
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personal, instanser och patienter kan leda till okunnighet om patientens behov och öka lidandet. 

Denna litteraturöversikt bidrar till att skapa en förståelse för de dilemman som sjuksköterskor 

dagligen ställs inför och bör tas i beaktande för att identifiera bristerna och hur dessa ska kunna  

motverkas. Litteraturöversikten bidrar med verktyg som förslag till förbättring, bland annat 

nämns Watsons tio omvårdnadsfaktorer som har till syfte att hjälpa patienter att nå eller bevara 

hälsa samt att få en fridfull död.   

Nästan alla kommer i kontakt med den palliativa vården någon gång i livet, om det så är som 

patient eller närstående. Därför kan denna litteraturöversikt ha betydelse för sjuksköterskor inom 

många områden av hälso- och sjukvården.  

 

Slutsats  
Resultatet belyser ett omvårdnadsbehov hos patienter i livets slutskede i form av god 

kommunikation, närvaro och andlig omvårdnad. Dessutom belyses vikten av att låta anhöriga 

vara delaktiga i patientens vård samt vikten av stöttning i dagliga aktiviteter och smärtlindring. 

Sjuksköterskan behöver vara närvarande, tröstande och visa empati. Att hålla en trygg hand vid 

livets slut bör inte vara en fråga om brist på resurser eller kunskap.   

Vidare forskning 

Litteraturöversiktens resultat bygger på sjuksköterskans upplevelser av patientens 

omvårdnadsbehov vid livets slutskede. Genom att även studera patienternas upplevelser kring 

omvårdnaden vid livets slutskede kan det bidra till en större kunskapsutveckling, då det med 

säkerhet finns patienter som inte får sin talan och sina behov hörda och därmed lider i det tysta. 

Tidsbrist och stress beskrivs vara ett problem inom hälso- och sjukvården som påverkar 

omvårdnaden för patienter negativt. Studier som undersöker faktorer som leder till att omsorgen 

bortprioriteras inom den palliativa vården behöver göras. Detta skulle kunna leda till att 

sjuksköterskan får de förutsättningar som krävs för en hållbar och långsiktig utveckling inom den 

palliativa vården. Det framkommer även i denna litteraturöversikt att involverandet av anhöriga 

är en stor del utav den palliativa vården och ett förslag från författarna för framtida forskning är 

att också fokusera på denna del av vården eftersom hälso- och sjukvården har stor hjälp av 

anhöriga vid vårdandet av den sjuka.
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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?   

Summa    
Maxpoäng: 29 
Erhållen poäng: ? 
Kvalitet:  låg medel hög 
Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 
Wengström (2008).  
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1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
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6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
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8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
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12 Är urvalsmetoden beskriven?   
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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    

 
Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & 

Wengström (2008). 

  



 
 

* 

Bilaga 4. 
 
Tabell 1. Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet  

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare
  

Resultat  Kval
itets
grad 

de Albuquerque, K. A. 
 
2016 
 
Brasilien 

Assistance to 
patients in the final 
phase of life or 
under palliative care 
is inadequate: 
Nurses view 

 

Att utvärdera hur 
vården påverkar 
patienter i slutfasen av 
livet sett ur 
sjuksköterskans 
perspektiv. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer som 

n = 37  
 
Sjuksköterskor 

Studien bekräftar att vårdsituationer inte 
är enkelt för vårdpersonalen p.g.a. den 
specialiserade vård patienterna kräver i 
livtesslutskede. Trots känslan av 
hjälplöshet och att inte vara närvarande, 
så bör sjuksköterskorna åsidolägga 
dessa känslor och istället hjälpa 
patienten och familjen att acceptera att 
döden är nära.Tre analytiska kategorier 
visades i resultatet där stöd till dessa 
patienter ansågs otillräckliga av de flesta 
sjuksköterskor på grund av: brist på 
materiella resurser, mänskliga resurser 
samt fysisk och humaniserade 
strukturer. 
 

76% 
 
Medel 
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 att ta hand 
om patienter i ett 
palliativt skede och hur 
detta resulterar i den 
vård som ges. 
 

Mixad metod - 
kvalitativ 
och kvantitativ 
 
Observationer av 
22 stycken 
sjuksköterskor 
under 
sammanlagt 235 
timmar följt av 
semistrukturerade 
intervjuer med 21 
utav 
sjuksköterskorna 
för att få 
förståelse för 
deras perspektiv. 
 
Dessutom 
skickades ett 
enkätformulär ut 
till 165 stycken 
sjuksköterskor. 

n = 22 
(kvalitativ 
 
n = 165 
(kvantitativ) 
 
Sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna kände sig kompetenta 
att tillhandahålla fysisk men inte 
emotionell vård för patienter i det 
palliativa skedet. Vården kunde 
förbättras, särskilt genom att ge mer 
känslomässig vård. Sjuksköterskorna 
rapporterade brist på stöd för att ta hand 
om patienter med dödlig sjukdom och 
ville ha mer utbildning i känslomässiga 
frågor och att hantera sina egna känslor. 
 
 
 

Kvantit
ativa 
delen 
80 % 
 
Kvalitat
iva 
delen 
80% 
 
Hög 
kvalitet
s grad 

Bailey, M., Moran, S., & 
Graham, M. M. 
 
2009 
 
Irland 
 
 

Creating a spiritual 
tapestry: nurses´ 
experiences of 
delivering spiritual 
care to patients in 
an Irish hospice 

Att beskriva 
sjuksköterskans 
erfarenhet av att ge 
spirituellt stöd på en 
palliativ avdelning.  

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer med 22 
sjuksköterskor 
inom den 
palliativa vården. 

n = 22 
Sjuksköterskor 
 

Tiden beskrivs som väsentlig för att 
kunna ge andligt stöd till palliativa 
patienter. Utmaningarna med att 
bedöma andliga behov och mäta resultat 
av vård rapporterades också. 
Sjuksköterskorna beskriver det som att 
de vill skapa en “spirituell väv” där de 
väver samman vård och medkänsla med 
deras färdigheter och kunskaper. 
 
 

72% 
 
Medel 
kvalitet
s grad 
 
 

Boyd, D., Merkh, K., 
Rutledge, N. D., & 
Randall, V. 
 
2011 
 
USA 

Nurses´perceptions 
and experiences 
with end-of-life 
communication and 
care 

Att karakterisera 
onkologi-
sjuksköterskors 
attityder och 
upplevelser av vård vid 
livets slutskede och 
deras upplevelser av 
vård av patienter i det 
palliativa skedet, 
diskussioner om 
palliativ vård med 
patienter och familj 
samt användandet av 
palliativa praxisar.  

Kvantitativ 
 
Sjuksköterskor på 
en onkologisk 
avdelning 
besvarade frågor 
via en enkät som 
skickades till 
sjuksköterskornas 
mail.  

n = 31 
Sjuksköterskor 
 
Enkäten 
skickades ut till 
66 
sjuksköterskor 
på avdelningen 
varav 31 
stycken 
svarade. 

Sjuksköterskorna hade en relativ positiv 
attityd till palliativ vård och att diskutera 
prognoser med patienter men påpekar 
ändå att man missar möjligheter att föra 
konversationer med patienter och 
familjer om detta. Sjuksköterskorna 
diskuterade endast palliativ vård med en 
tredjedel av sina patienter och man 
tillkännager att patienterna skulle ha till 
fördel att få diskutera detta tidigare. Den 
specifika palliativa vården handlade 
oftast om att aktivt och passivt lyssna 
samt att efterfråga ökat smärtlindrande 
läkemedel. 

72% 
 
Medel 
kvalitet
s grad 
 



 
 

* 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare
  

Resultat  Kval
itets
grad 

Daines, P., Stilos., K., 
Moura, S., Fitch M., 
McAndrew Ashlinder, G., 
& Wright, F. 
 
2013 
 
Kanada 
 
 

Nurses’ 
experiences caring 
for patients and 
families dealing with 
malignant bowel 
obstruction 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda patienter med 
malign bukcancer.  

Kvalitativ 
 
Individuella 
intervjuer med 
sjuksköterskor 
utfördes samt två 
fokusgrupper 
skapades för 
diskussion.  

n = 15 
Sjuksköterskor 
inom en palliativ 
onkologisk 
avdelning 

För att lindra lidande belyses vikten av 
att se patienten och familjens ångest 
samt patient-sjuksköterskerelationen. 
Sjuksköterskan har en viktig roll i att 
identifiera tecken och symtom och att 
handskas med dem, samt att hjälpa 
patienten i övergången från 
behandlande till palliativ vård. 
 
 

80% 
 
Hög 
kvalitet
s grad 
 

Dahlborg-Lyckhage, E. & 
Lidén E. 
 
2009 
 
Sverige 

Competing 
discourses in 
palliative care 

Att beskriva palliativa 
vården i ett 
sjuksköterskeperspekti
v inför genomförandet 
av ett palliativt 
omvårdnadsprogram.  
 
 
 

Kvalitativ 
 
Data samlades in 
via observationer 
av sjuksköterskor 
samt läkares 
arbete samt 
genom att ta del 
av information och 
dokument på 
avdelningen. 

Sjuksköterskor 
och läkare  
 
(Antal 
medverkande 
beskrivs ej i 
studien) 

Patienternas välmående samt att lindra 
lidande var huvudmålet vid palliativ vård. 
Vikten av att stärka patientens egna 
funktioner beskrivs också liksom att 
stötta anhöriga. Studien visar också på 
tillfällen då brist på kommunikation leder 
till att patienten får lida.  
 
 

76% 
 
Medel 
kvalitet
s grad 

Griggs, C. 
 
2010 
 
England 

Community nurses’ 
perceptions of a 
good death: a 
qualitative 
exploratory study 
 

Att försöka få en inblick 
i uppfattningar om hur 
ett "bra" dödsfall ses 
bland sjuksköterskor 
och för att identifiera 
dess centrala 
komponenter. 
Genom att förstå dessa 
faktorer hoppades man 
på att vanliga 
svårigheter kan 
identifieras, vilket 
möjliggör 
rekommendationer för 
att förbättra 
patientvården. 
  
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n = 17  
 
Sjuksköterskor 
med kunskap 
inom palliativ 
vård. 

Åtta nyckel teman identifierades bland 
sjuksköterskorna för att stödja en god 
död: symtomkontroll, patientens 
delaktighet, ärlighet, andlighet, 
professionella relationer, effektiv 
förberedelse och fungerande 
organisationer. När dessa är på plats är 
en god död möjlig. Faktorer som brist på 
nödvändig medicinering / resurser, 
misslyckade professionella relationer 
och brist på lagarbete var betydande 
faktorer för mindre framgångsrik vård. 
 
 

80% 
 
Hög 
kvalitet
s grad 
 

Holmdahl, S., 
Sävenstedt, S., & Imoni, 
R-M.  
 
2014 
 
Sverige 

Parenteral 
nutrition in home-
based palliative 
care: Swedish 
district nurses 
experiences 

 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
distriktssköterskors 
erfarenheter av att ge 
parenteral näring till 
patienter i deras hem 
under palliativ vård. 
  
 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerad
e intervjuer av 
distriktssjuksköte
rskor inom 
primärvården.  

n = 12  
 
Distriksjuksköt
erkor 

Analysen resulterade i ett 
övergripande tema: ångesten med att 
avsluta hopp och tre kategorier: att 
allt fokus är på infusionen, 
sjuksköterskorna kände sig ensamma 
utan stöd, att hitta ett förtroende i 
förhållandet.  Att ta hand om palliativa 
patienter hemma är en utmaning för 
distriktssjuksköterskorna. Parenteral 
näring kan vara nödvändig och 
livslång för vissa patienter, men 
värdet av parenteral näring i palliativ 
vård är kontroversiellt och debatteras 
ofta. 
Svåra diskussioner kring 
avslutningen av infusionen verkade 
vara kopplade till en känsla av ångest 
om att avbryta hoppet hos 
distriktssköterskorna. Alla 
distriktssköterskor uttryckte behov av 
stöd i sitt arbete, och faktorer som 
erfarenhet och utvecklingen av ett bra 
förhållande med patienten och 
familjen kan minska ångesten. 
 

80% 
 
Hög 
kvalitet
s grad 
 



 
 

* 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare
  

Resultat  Kval
itets
grad 

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

Caring for Dying 
and Meeting Death: 
Experiences of 
Iranian and 
Swedish Nurses 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende 
människor i kulturella 
sammanhang i Iran och 
Sverige.  

Kvalitativ 
 
Sjuksköterskor på 
ett onkologiskt 
sjukhus i Iran och 
på ett sjukhus 
samt inom 
hemsjukvård i 
Sveriges 
intervjuades. 
Intervjuerna 
analyserades 
sedan via ett 
fenomenologisk 
tillvägagångssätt. 
Där deltagarna 
ombads berätta 
om sin 
upplevelse/ge 
exempel av att ta 
hand om döende 
människor. 

n = 8 svenska 
sjuksköterskor 
 
n = 8 iranska 
sjuksköterskor, 
(4 var män) 

Studien resulterade i två teman som 
formulerades “Att dela utrymme och tid” 
vilket handlar om att sjuksköterskan 
delar utrymmet med både patienten och 
anhöriga genom att skapa nära 
relationer och möta deras spirituella 
behov, samt “Att vårda” är en lärande 
process” som handlar om att vårdandet 
är en process som man lär sig precis 
som självmedvetenheten är en process 
att lära sig. Att bevittna människors 
lidande fick sjuksköterskorna att granska 
sina egna attityder till livet och acceptera 
att obotlig sjukdom och död är delar av 
livet. De uttryckte detta som att vara 
givande, få en inre styrka och vara mer 
tålamod med sina egna personliga 
problem. 
 
 

76% 
 
Medel 
kvalitet
sgrad 

Janzen, K., & Perry, B. 
 
2015 
 
Kanada 
 
 

Taking action: An 
exploration of the 
actions of 
exemplary oncology 
nurses when there 
is a sense of 
hopelessness and 
futility perceived by 
registered nurses at 
diagnosis, during 
treatment, and in 
palliative situations  

Att beskriva vad 
“exemplariska” 
onkologiska 
sjuksköterskor som 
“gör mer” för patienten 
egentligen gör för 
patienten.  

Kvalitativ 
 
Sjuksköterskor 
från en onkologisk 
avdelning förde 
loggbok över 
deras utövande av 
palliativ vård på 
avdelningen.  

n = 14 
 
Sjuksköterskor Fyra teman identifierades vilket var att 

de försvarade patienten, de gav ej upp, 
de hade en genuin närvaro och bidrog 
med moraliskt mod. 

 

72% 
 
Medel 
kvalitet
sgrad 
 

Karlsson, M., Karlsson C., 
Barbosa da Silva, A., & 
Berggren I. 
 
2013 
 
Finland, Sverige & Norge 

Community 
nurses´experiences 
of ethical problems 
in end-of-life care in 
the patient’s own 
home 

Att få en djupare 
förståelse för 
kommunala 
sjuksköterskors 
upplevelser av etiska 
problem inom vård vid 
livets slutskede i 
patientens hem.  

Kvalitativ 
 
Tio kvinnliga 
sjuksköterskor 
från fem olika 
kommuner med 
erfarenhet av 
palliativ vård i 
patientens hem 
intervjuades. 
Intervjuerna 
analyserades 
med en 
hermeneutisk 
inställning, där 
man ställer 
frågor som leder 
till svar, som ger 
förståelse. Att 
man är beredd 
att ompröva och 
reflektera/diskute
ra över sina 
tidigare 
erfarenheter. 

n = 10 
Sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna upplevde 
obehagliga känslor, brist på 
samarbete och brist på säkerhet 
vilket påverkade vårdandet av 
patienten negativt på olika sätt och 
gav upphov till etiska dilemman inom 
palliativ vård i hemmet 
 
 
 

76% 
 
Medel 
kvalitet
s grad 



 
 

* 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
  
Metod  

Deltagare
  

Resultat  Kval
itets
grad 

Peterson, J., Johnson, M., 
Halvorsen, B., Apmann, L., 
Chang, P-C., Kershek, S., 
Scherr, C.,  Ogi, M., & 
Pincon, D.   

2010 

USA 

What is it so 
stressful about 
caring for a dying 
patient? A 
qualitative study of 
nurses’ experiences  

 

Att undersöka 
erfarenheter från 
sjuksköterskor om hur 
stress och utbrändhet 
leder till oro och hur 
den påverkar den vård 
de ger till den döende 
patienten samt 
anhöriga. 

Kvalitativ 
 
Inledningsvis 
besvarades en 
enkät, sedan 
schemalades 
intervjuer för 
sjuksköterskorna. 
Intervjuerna var 
uppdelade i två 
delar; första delen 
fokuserade på 
sjuksköterskans 
intresse av 
omsorg och andra 
delen fokuserade 
på 
sjuksköterskans 
upplevelser vid 
vård vid livets 
slutskede. 

n = 15 
 
Sjuksköterskor 
och 
sjuksköterskest
udenter 
 
 
Intervjuade 
ansikte mot 
ansikte n = 8. 
 
Online genom 
mail n =  7. 
 
 

Sjuksköterskorna i denna studie 
uttryckte flera olika orosmoment för att 
ta hand om en döende patient. På en 
personlig nivå var sjuksköterskorna 
bekymrade över deras tid att vara 
närvarande och deras prestation. 
Sjuksköterskorna var oroliga för 
patientens välmående såväl som att se 
till att deras behov uppfylldes. 
Sjuksköterskorna kände också oro för 
patientens familj, inklusive vård av 
familjen och kommunikationen mellan 
familjen och patienten. 
 
 
 

80 % 
 
Hög 
kvalitet
sgrad 

Tornöe, K, A., Danbolt, L, 
J., Kvigne, K.,  & Sörlie, V 
 
2015 

Norge  

 

The challenge of 
consolation: nurses’ 
experiences with 
spiritual and 
existential care for 
the dying-a 
phenomenological 
hermeneutical study  

 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser att utföra 
andlig och existentiell 
vård för döende 
patienter på ett 
sjukhus. 
  
 

Kvalitativ 
 
Individuella 
intervjuer med 
sjuksköterskor 
från en medicinsk 
och en onkologisk 
avdelning. 
Intervjuerna 
analyserades 
sedan via en 
fenomenologisk 
metod. Där 
deltagarna 
ombads berätta 
om sin 
upplevelse/ge 
exempel av att ta 
hand om döende 
människor. 
 

n = 6 
 
Sjuksköterskor 
 

Sjuksköterskorna ansåg att det var 
utmanande att framhäva döende 
patienters andliga och existentiella 
lidande, eftersom det vanligtvis 
framträdde som fysisk, emotionell, 
relationell, andlig och existentiell smärta. 
Sjuksköterskorna strävade efter att 
hjälpa patienter att acceptera sitt döende 
genom att lösa praktiska frågor och 
uppnå en försoning med deras förflutna, 
sina nära och kära och med Gud. Det 
gav en bättre tröst när de hade lyckats 
hjälpa patienter att hitta fred och 
försoning den sista tiden i livet. Detta 
upplevdes som givande och uppfyllande, 
medans det var känslomässigt 
utmanande att inte kunna lindra 
patienternas andliga och existentiella 
ångest, vilket aktiverade känslor av 
oprofessionell hjälplöshet och brister. 
 

92 % 
 
Hög 
kvalitet
sgrad 

Tse, J. W., Hung, M. S., & 
Pang, S. M.  
 
2014 
 
 
Kina 

Emergency Nurses’ 
Perceptions of 
Providing End-of-
life care in a Hong 
Kong Emergency 
department: A 
Qualitative Study 

Att förstå 
akutsjuksköterskors 
uppfattningar/upplevels
er av utförande av vård 
i livets slutskede på en 
akutvårdsavdelningen. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer av 
sjuksköterskor 
med erfarenhet av 
palliativ vård. 

n = 16 
 
Sjuksköterskor  
 

Fyra teman identifierades: att göra gott 
för patienten, att underlätta för familjens 
engagemang och medverkan, att växa 
som person och som professionell samt 
att uttryckt oklarhet kring 
resursfördelning. 

80 %  
 
Hög 
kvalitet
sgrad 

Vanderspank-Wright, B., 
Fothergill-Bourbonnais, F., 
Bratman, S., & Gagnon P. 
 
2011 
 
Kanada 

Caring for patients 
and families at end 
of life: The 
experiences of 
nurses during 
withdrawal of life-
sustaining 
treatment 

Att får förståelse för 
intensivvårdssjuksköter
skans upplevelse av att 
vårda patienter under 
processen då man går 
från behandlande vård 
till palliativ vård.  

Kvalitativ 
 
Sex 
akutsjukskötersko
r intervjuades, 
intervjuerna 
analyserades 
sedan 
fenomenologiskt.  

n = 6  
 
Sjuksköterskor 

Studien resulterade i tre huvudteman 
vilka var “att skapa tröst efter vägen”, 
“att arbeta med professionell ångest” 
och “att skapa minnen”. 
Sjuksköterskorna beskrev det som att 
alltid “försöka göra det rätta”. 

80 % 
 
Hög 
kvalitet
sgrad 

 


