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Abstrakt 

Bakgrund: Palliativ vård är ett förhållningssätt för att främja livskvalitén hos patienter 

och närstående vid obotlig sjukdom för att de ska få ett värdigt slut. Sjuksköterskan har ett 

stort ansvar att tillgodose patientens alla behov så som det fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella. Att vårda patienter som erhåller palliativ vård i hemmet kan vara en utmaning 

för sjuksköterskan och en viss kompetens kan behövas.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring palliativ vård i hemmet. 

Metod: Litteraturöversikt baserad på 15 vetenskapliga artiklar. Artiklarna inhämtades vid 

databaserna Cinahl, PubMed, PsycINFO och var publicerade mellan åren 2009-2019. 

Datainsamlingen analyserades systematiskt innan de bearbetades in i resultatet.  

Resultat: Fyra kategorier identifierades av vad sjuksköterskor upplevde kring att ge 

palliativ vård i hemmet. Dessa var; Samarbete och kommunikation, Kompetens och kunskap 

och Relation till patient och närstående samt Känslomässiga upplevelser.   

Slutsats: Sjuksköterskor upplevde pendlande känslor när de arbetade med palliativ vård i 

hemmet och stöd från kollegor ansågs därför vara en viktig del i arbetet. Stöd och 

kunskapsutveckling ansågs dock vara otillräcklig för sjuksköterskor och önskan av mer stöd 

samt utbildning var märkbart. Trots detta så bidrog den palliativa vården med en personlig 

utveckling hos sjuksköterskan. En god relation med patienter och närstående skapade även 

en tillfredställning för sjuksköterskan.   

Nyckelord: Sjuksköterskor, Upplevelse, Palliativ vård, Hemsjukvård, Litteraturöversikt 

 



 

 
 

 

Abstract  

Background: Palliative care is a way of promoting the quality of life of patients and their 

loved ones in incurable illness so they can have a worthy ending. Nurses have a 

responsibility to meet every need that the patients have, such as the physical, mental, social 

and existential needs. Caring for the patients who are receiving palliative care at home can 

be a challenge for the nurses and some experience may be needed.  

Aim: To describe nurses experiences about palliative care at home.  

Methods: The literature review is based on 15 articles. The articles were found in the 

following databases; Cinahl, Pubmed and PsycINFO. They were published between the 

years 2009-2019. The data was systematically analyzed before it was processed into the 

result.  

Results: Four categories were identified by the nurses who were providing palliative care 

at home. These were; Collaboration and communication, Emotional experiences, The 

relationship with their patients and their loved ones as well as Skills and knowledge.   

Conclusions: Nurses experienced different feelings when they worked with palliative 

homecare, support from colleagues was therefore an important part of the work. However, 

the support and knowledge development were considered insufficient by the nurses and a 

wish for more support and education was noticeable. Despite this the palliative care 

contributed to a personal development for the nurse. A good relationship with patients and 

their loved ones also created a feeling of satisfaction for the nurse.      

Keywords: Nurses, Experience, Palliative care, Homecare, Literature review  
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Inledning 
  
I samband med sjuksköterskeutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen har 

intresset väckts för hur sjuksköterskan upplever det är att vårda vuxna patienter som 

erhåller palliativ vård i hemmet. Inom Hälso- och sjukvården kan sjuksköterskan, oavsett 

verksamhetsområde, möta patienter som befinner sig i livets slutskede. Att möta patienter i 

livets slutskede och ha kontakt med döende och döden kan vara en känslomässig del i 

sjuksköterskerollen och dessutom ännu mer komplex i patientens egna hem. Dels för att 

patient och närstående kan uppleva vården i hemmet som påträngande men också för att 

sjuksköterskan ofta arbetar ensam med avancerad medicinteknik och läkemedel. Därför är 

det viktigt att sjuksköterskan är trygg i att vårda och bemöta patienter samt närstående i 

denna situation. Detta gör att vi vill fördjupa oss i hur sjuksköterskor upplever att vårda 

patienter i livets slutskede i hemmet.  

 

Bakgrund 

 

Palliativ vård 

Världshälsoorganisationen (WHO) (u.å) beskriver palliativ vård som ett förhållningssätt till 

patienter och närstående som förbättrar livskvaliteten i samband med livshotande sjukdom. 

Genom att tidigt identifiera, bedöma och behandla psykiska, fysiska, existentiella och 

psykosociala symtom på hälsoproblem är det möjligt att förebygga och lindra lidandet. I 

samma riktning som världshälsoorganisationen beskriver palliativ vård betonar 

Socialstyrelsen (2013) att hälso- och sjukvården ska se varje individ som en helhet oavsett 

ålder eller obotlig sjukdom. Varje individ har rätt till en god vård vid livets slut. Det 

innebär att patientens behov ska tillgodoses så långt som möjligt med ett synsätt som ser till 

hela patienten och inte endast till sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 2013). Den 

palliativa vården har tidigare varit en form av vård som patienter med obotlig cancer blivit 

erbjudna och forskning kring palliativ vård har fokuserat mestadels på patienter med 

cancer. Numera erbjuds inte endast patienter med obotlig cancer palliativ vård utan även 

patienter som lider av kroniska sjukdomar som exempelvis kroniskt obstruktiv 

lungsjukdom, hjärt- och kärlsjukdomar och neurologiska sjukdomar (Melin-Johansson, 

2017). Patienter som är i behov av palliativ vård kan vårdas både inom den slutna och 
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öppna vården men även inom äldreboende och i patientens egna hem (Svenska palliativa 

registret, 2018). 

Palliativ vård kan delas in i olika faser, tidig palliativ fas och sen palliativ fas (figur 1). I 

den tidiga fasen är syftet att förlänga livet med fokus på att främja livskvalitén. 

Förlängandet av livet sker oftast med behandlingar vilket kan bidra till en försämrad 

livskvalité och gradvis skapas ett nytt fokus i vårdandet, en god livskvalité. Det sker en 

brytpunkt där bedömning och samtal mellan läkare och patient ingår, patientens vård 

förändras till den senare palliativa fasen. Efter patientens bortgång ska vården fortsätta vara 

ett stöd till närstående samt erbjuda efterlevnadssamtal om några veckor (Florin, Graaf & 

Sjöberg, 2017).   

 

Figur 1. Den palliativa vårdens faser (Florin, Graaf & Sjöberg, 2017).  

Palliativ vård kan ibland uppfattas otydligt av sjukvårdspersonal på olika vårdenheter, 

vilket kan påverka bedömningen av när patienten är i behov av palliativ vård. För att 

underlätta förståelsen för den palliativa vården är utbildning en central del och främjar 

därmed kvalitén i vårdandet. Det är även av stort vikt att kommunikationen fungerar och att 

den palliativa vården ses utifrån samma perspektiv mellan olika vårdenheter så att patienten 

och närstående får en god upplevelse vid livets slut (Wallerstedt, Benzein, Schildmeijer & 

Sandgren, 2019). För att stödja vårdpersonalen i planering av den palliativa vården kan 

vårdprogrammet Nationell Vårdplan för Palliativ vård (NVP) användas. Vårdprogrammet 

innehåller vägledning till vårdpersonalen för att tillgodose behov som patienter med obotlig 

sjukdom samt närstående har i livets slutskede. Genom ett strukturerat tillvägagångssätt 
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samt genom dokumentation ges förutsättningar för vårdpersonalen att skapa en helhetssyn 

över patientens situation, behov samt önskemål. Detta kan leda till en ökad trygghet och 

livskvalité för både patient och närstående (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). 

 

Teoretisk referensram: De fyra hörnstenarna inom palliativ vård  

Socialstyrelsen (2013) beskriver att de fyra hörnstenarna baserades på 

människovärdesprincipen och WHO:s definition av palliativ vård. De fyra hörnstenarna är; 

Symtomlindring, God relation och kommunikation, Samarbete mellan olika professioner 

och Inkludera samt stödja närstående (Socialstyrelsen, 2013).  Detta ger ett gemensamt 

stöd för hälso- och sjukvården och socialtjänsten för att främja samverkan, planering och 

fördelning av ansvarsområden mellan de olika professionerna. Stödet av de fyra 

hörnstenarna ger förutsättningar till att en palliativ vård av god kvalité kan tillgodoses.  

Den första hörnstenen är symtomlindring där patientens självbestämmande och integritet 

skall tillgodoses. Det är inte bara smärtan som ska lindras utan också andra aspekter som 

patienten kan uppleva i livets slut som psykiska, existentiella, sociala och fysiska behov 

(Socialstyrelsen, 2013). Strang (2017) beskriver i den första hörnstenen att det är viktigt att 

patienten ses från ett helhetsperspektiv för att alla patientens behov ska kunna tillgodoses. 

Fysiska symtom som illamående eller smärta, psykiska symtom som ångest, oro eller 

sömnsvårigheter kan vara symtom som kan behöva lindras utifrån patientens olika behov 

för att tillgodose patientens välmående. De sociala behoven kan handla om patientens 

relationer, vilken miljö patienten befinner sig i eller vilket boende patienten behöver. De 

existentiella behoven handlar om patientens funderingar om livet och om livets mening och 

döden. 

Andra hörnstenen handlar om vikten av att skapa en god relation och kommunikation 

mellan personal, patient och närstående. En god relation skapas genom en fungerade 

kommunikation bestående av både samtal och kroppsspråk där budskapet är att patienten 

ska känna trygghet och välbehag (Strang, 2017).   

Tredje hörnstenen beskriver vikten av samarbete mellan professionerna inom vården 

(Socialstyrelsen, 2013). Teamet runt patienten som erhåller palliativ vård har som uppgift 

att gemensamt arbeta mot samma mål oavsett kompetensnivå. Målet innebär att alla i 

teamet har förstått, accepterat och respekterat varandras värdefulla insatser för att ett 



 

4 
 

samarbete ska lyckas. Det är viktigt att samarbetet fungerar och att personalen känner 

motivation, delaktighet och lycka för att upprätthålla en god vård inom palliativ vård 

(Strang, 2017). 

Den fjärde och sista hörnstenen betonar att det är viktigt och meningsfullt att inkludera 

samt stödja närstående under sjukdomsförloppet samt efter patienten avlidit 

(Socialstyrelsen, 2013). Att stödja närstående kan ske på olika sätt beroende av närståendes 

behov av stöd och vilja. Det kan handla om att i vissa fall endast lyssna eller informera om 

olika situationer eller bjuda in närstående till delaktighet av vården men också genom att 

erbjuda stöd i vardagen för att underlätta de praktiska sakerna. Det är viktigt att efter 

patienten avlidit, planera för kontakt med närstående för att följa upp känslor och behov av 

fortsatt stöd (Strang, 2017).  

 

Palliativ vård i hemmet 

Det var på 1960-talet som Sveriges första hemsjukvård med palliativ inriktning grundades. 

Målet var att med hjälp av sjukvårdspersonal kunna erbjuda stöd och vård till patienter som 

önskade att dö i sin egen hemmiljö. År 2014 dog cirka 84 000 människor Sverige i sin 

hemmiljö (Alvariza & Holm 2019). Enligt Kinoshita et al. (2015) kan den sista tiden i livet 

i hemmet ge en bättre kvalité än på sjukhus eftersom patienten får önska att dö på sin 

favoritplats och i en trygg miljö (Kinoshita et al., 2015). Flera personer väljer att dö hemma 

eller på boenden på grund av att avancerad vård kan ges i hemmet. Detta resulterar i att 

patientens vårdtid på sjukhus minskar (Socialstyrelsen, 2013). 

Patientsäkerheten vid palliativ vård i hemmet är en utmaning eftersom patienten ofta är 

ensam utan sjukvårdspersonal och att patienten har sociala, psykiska, fysiska och 

existentiella behov som skall tillgodoses. Utmaningen kan också vara att patienter och 

närstående kan uppfatta utrustning och hjälpmedel i hemmet som påträngande. Det är då 

viktigt att med respekt komma överens med patienten och närstående om detta. För att 

kunna ge en god och patientsäker vård i hemmet krävs det att vårdpersonalen har kunskap 

om bland annat teknisk utrustning och läkemedel. För att uppnå en säker vård är 

kommunikationen mellan patient, närstående och sjukvårdspersonal den viktigaste delen. 

En ständig kommunikation med patienten och närstående är grunden för hur vården ska 

fortsätta. Det är viktigt att patientens önskemål är i centrum och respekteras men det skall 

inte medföra att patientsäkerheten blir drabbad. Kontinuiteten av personal främjar 
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förtroendet och relationen till patienten. Detta är grunden för att upptäcka om någon 

förändring sker i hälsotillståndet (Alvariza & Holm 2019). 

Vid Palliativ vård i hemmet kan det finnas en ökad risk att sjuksköterskan utsätts för 

arbetsrelaterade fysiska skador, stickskador och exponering av blod- och kroppsvätskor. 

Det kan bero på att sjuksköterskan ofta kan behöva arbeta på en begränsad arbetsyta med 

sämre belysning och i en arbetsställning som inte är optimal (Quinn et al., 2009).  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Sjuksköterskan har enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ansvar att utföra 

god vård med lika villkor för att förebygga hälsa med respekt för varje människas lika 

värde. Den goda vården ska ges utifrån patientens behov av trygghet och kontinuitet där 

patientens delaktighet, självbestämmande och integriteten bevaras. Sjuksköterskan ska vara 

närvarande för att förebygga, undersöka och åtgärda ohälsa samt ta hand om patienter som 

avlidit. Enligt Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonalen 

arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet som ska utföras med respekt och omtanke 

för patientens vilja och delaktighet i vården.  

 

Sjuksköterskan har i ansvar att följa de riktlinjer och lagar som finns samt förhålla sig till 

den etiska koden som Svensk sjuksköterskeförening (2014) har översatt från International 

Council of Nurses. De beskriver att sjuksköterskan ska förebygga sjukdom, återställa hälsa, 

främja hälsa och lindra lidandet för att tillgodose en god omvårdnad för patienten. Det 

innebär också att vara lyhörd, visa medkänsla, visa respekt samt bevara patienters och dess 

närståendes integritet. Alla individer är speciella och unika och har rätt till en god 

omvårdnad. Sjuksköterskan är även en del av ett team runt patienten där samarbete utgår 

från att respektera varandra (Svensk sjuksköterskeförening, 2014).  

Personcentrerad vård kan ses som ett arbets- och förhållningssätt där vården ser patienten 

som en person och helhet, där patientens delaktighet och självbestämmande är en viktig del. 

Detta innebär att vårdpersonalen ska vara lyhörd, samverka, kommunicera och ge ut 

information till personen och närstående på ett passande och begripligt sätt för att främja 

delaktigheten (Eldh, 2014). I en studie av Kvåle och Bondevik (2008) beskrivs 

patientcentrerad vård framförallt i tre kategorier, delaktighet, partnerskap och beslut av 

behandling sker gemensamt. Det ska byggas på ärlighet, respekt, lyhördhet och tillit vilket 



 

6 
 

kan bidra till att patienten får en ökad känsla av kontroll, egenvärde, värdighet och blir sedd 

som en individ, inte bara sjukdomen. Det är viktigt att fråga om och vilken information 

patienten vill ha då alla inte vill ha information (Kvåle & Bondevik, 2008).  

 

Sjuksköterskans roll vid palliativ vård 

För att uppnå hög kvalité av palliativ vård bör den personcentrerade vården vara en central 

del i vårdandet. En personcentrerad vård ökar patientens självbestämmande, värdighet och 

delaktighet i samband med en relation baserat på respekt och god kommunikation 

(Johnston, Gaffney, Pringle & Buchman, 2015). Vid palliativ vård är det viktigt att 

sjuksköterskan är lyhörd och kommunicerar eftersom sjuksköterskan har en samverkande 

roll mellan patienter, närstående och olika professioner för att nå en god och säker vård. 

Kommunikationen underlättar också möjligheten att lindra, upprätthålla värdigheten och 

patientens livskvalité. Att skapa relationer och förtroende är en avgörande del för att 

underlätta personcentrerad vård. I sjuksköterskerollen ingår det dels att framföra 

information till patienten och närstående men också för att stödja patienten att framföra sina 

åsikter som kan vara svårt för patienten att uttrycka (Sekse, Hunskår & Ellingsen, 2017).  

I livets slutskede kan existentiella frågor, funderingar, tankar och känslor uppstå hos 

patienten och sjuksköterskan har därför en viktig roll i att finnas nära patienten. Att vara 

tyst, visa närvaro och aktivt lyssna kan vara av stor betydelse för patientens välbefinnande 

(O’Brien, Kinloch, Groves & Jack, 2018) 

Det finns många etiska dilemman inom palliativ vård som sjuksköterskan kan komma i 

kontakt med i vårdarbetet. Detta kan vara en behandling som inte kommer att förbättra 

patientens tillstånd vilket kan medföra moralisk stress för sjuksköterskan (Sekse et al., 

2017). För att hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna ge en god kvalité i den palliativa 

vården behövs en gemensam grund av struktur, fördelning av ansvar och samarbete mellan 

olika professioner (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Patienters och närståendes upplevelser av palliativ vård 

Patientens upplevelse av sista andetaget och döden går inte av naturliga skäl att beskrivas 

men patientens upplevelse av palliativ vård kan ge värdefull kunskap och bidra till 

utveckling i hälso- och sjukvården (Ternestedt & Norberg, 2013). Enligt Sinclair et al. 
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(2017) bidrar medlidande och sympati från vårdpersonal till att patienter känner sig 

sorgsna, deprimerade och inte förstådda vilket påverkar patienternas livskvalité och 

välbefinnande negativt. Medkänsla och empati har däremot en positiv inverkan och främjar 

relationer mellan patienter och sjukvårdspersonal. Genom medkänsla och empati upplever 

patienter att vårdpersonal visar förståelse, bekräftelse och lyhördhet. Carduff, Kendall och 

Murray (2018) beskriver att patienter som erhåller palliativ vård har tankar som pendlar 

mellan hopp- och förtvivlan, förbättring- och död, samt trygghet och otrygghet. 

Kommunikation som bygger på ärlig information och patientens delaktighet leder till 

minskade känslor av ångest och rädsla. När kroppen försämras, ökar behovet av hjälp och 

stöd från andra. Relationer kan bli svåra att bevara vilket kan leda till ensamhet, 

övergivenhet och isolering. Patienter upplever även en oro i att bli en börda för sina 

närstående eftersom de lämnar saknad och materiella ting efter sig.  

Lundberg, Olsson & Fürst (2013) beskriver att närstående vill uppleva trygghet och 

förtroende för sjuksköterskan vid palliativ vård.  Sjuksköterskan skall vara öppen, flexibel, 

pålitlig, ge ut tydlig och ärlig information. Med kontinuerlig dialog och uppföljning av 

sjuksköterskan kan en god relation och atmosfär skapas. Det är betydelsefullt när 

sjuksköterskan sätter sig ner och pratar med både närstående och patienten eftersom det 

visar medkänsla, värme och empati vilket ökar välbefinnandet. Det skapar även en 

uppfattning och utgångspunkt för sjuksköterskan om vilket behov de har och vilket stöd de 

föredrar. Sjuksköterskan är ett viktigt stöd för närstående genom processen med deras 

närståendes döende, men även i sorgearbetet efter dödsfallet. Sjuksköterskor kan ibland 

vara stressade vilket kan påverka de närstående och skapa oro samt skapa en upplevelse av 

att bli ignorerad. Den närstående vill känna trygghet och att det finns tid till att sörja sin 

familjemedlem (Lundberg, Olsson & Fürst, 2013).  

 

Problemformulering 
 
Sjuksköterskor möter patienter vid livets slutskede inom hälso- och sjukvården, oavsett 

verksamhetsområde, och har enligt lagar och riktlinjer ansvar att tillgodose en god och 

säker vård utifrån patientens behov och situation. Den palliativa vården kan i större 

utsträckning erbjudas i hemmet på grund av att vården utvecklas. Många patienter föredrar, 

önskar och väljer att dö i hemmet eftersom det är en trygg och bekant miljö. 

Sjuksköterskans uppgift och ansvar är att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala 
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och existentiella behov utifrån ett helhetsperspektiv, vilket kan vara en utmaning eftersom 

sjuksköterskan oftast arbetar ensam i hemmet där stödet från kollegor inte alltid finns nära 

tillhands. Sjuksköterskan ska även bevara och respektera patientens och närståendes 

integritet samtidigt som hemmet blir sjuksköterskans arbetsplats. Tillgängligheten till 

hjälpmedel och optimal arbetsyta kan bli en begränsning för att tillgodose patientens behov 

när omvårdanden ges i patientens hem. Patientsäkerheten och sjuksköterskans säkerhet kan 

riskeras att inte upprätthållas och kan skapa känslomässiga reaktioner och utmaningar. 

Därför har sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård i hemmet en betydelse för att 

kunna ge en palliativ vård till patienter med en ökad trygghet i rollen som sjuksköterska.  

 

Syfte 
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser kring palliativ 

vård i hemmet.  

 

Definition av begrepp 

Med vuxna avses patienter över 18 år. 

 

Metod 
 
Design 

Examensarbetet har genomförts som en litteraturöversikt. Friberg (2017) beskriver 

litteraturöversikt som ett tillvägagångssätt att översiktligt söka kunskap och information om 

ett visst ämne inom omvårdnad. En litteraturöversikt är en sammanställning av kunskap 

som finns tillgänglig, företrädesvis i form av vetenskapliga publikationer av forskning. 

 

Urval 

Cinahl, Pubmed och psychINFO är databaser som har använts för att söka fram 

vetenskaplig forskning. Boolesk sökteknik har använts med hjälp av AND, OR och NOT, 

detta presenteras i en sökmatris, se Bilaga 1. Östlund (2017) beskriver att boolesk sökteknik 
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är ett sätt att kombinera synonymer och diverse sökord för att sökningen och 

litteratururvalet ska bli så optimalt som möjligt.  

De sökord som användes vid sökningarna av de vetenskapliga artiklarna i databaserna 

valdes ut var för att de var relevanta och kunde besvara vårt syfte: Palliative care, End of 

Life, Nurses attitudes, Nurses experience, Nurses perception, Home care, Home nursing, 

Attitude to death, Experience, In the home, Home, Nurses, Reflect, Reflecting, Nurses 

perspective, Narritives, Nurses´reflections, End-of-life care, Homecare.  

Inklusionskriterierna för artiklar var att deltagarna skulle vara över 18 år. Artiklarna skulle 

vara publicerade mellan 2009 och 2019 eftersom litteraturöversikten skulle innehålla den 

senaste forskningen. Artiklarna skulle också vara skrivna på engelska eller svenska. Ett 

inklusionskriterie var också att alla artiklarna skulle vara peer reviewed, det vill säga 

granskade av experter. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström (2016) innebär 

peer reviewed att den publicerade artikeln har granskats av experter som är specialiserade 

inom samma område.  

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

Kvalitén i de vetenskapliga artiklarna har granskats med hjälp av Högskolans Dalarnas 

granskningsmallar för kvalitetsbedömning. Mallarna är av en modifierad version utifrån 

Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och Forsberg & Wengström (2008), se bilaga 2 och 

bilaga 3. En granskningsmall fanns för kvalitativa respektive kvantitativa studier och 

innehöll frågor som kunde besvaras med ja/nej och som syftade till granskning av 

artiklarnas kvalité. Ja gav 1 poäng och nej gav 0 poäng. Granskningsmallen för kvalitativa 

studier innehöll 29 frågor och för kvantitativa studier 25 frågor. Poängen i respektive 

granskningsmall omvandlas till procent och värderar kvalitén i artikeln, se tabell 1. 

Artiklarna som valdes var av medel eller hög kvalité då forskningen skulle vara trovärdig 

men också för att artiklarna skulle innehålla information som var relevant för vårt syfte.   
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Tabell 1. Kvalitétsgrad av artiklarna.  

Kvalitéts grad  Kvalitativa 

studier, antal 

poäng 

Kvanitativa 

studier, antal 

poäng 

Procentindelning 

 

Låg 

 

0-14 

 

0-16 

 

0-59%  

 

Medel 

 

15-19 

 

17-22 

 

60-79% 

 

Hög 

 

20-25 

 

23-29 

 

80-100% 

 

Tillvägagångssätt  
 
Litteraturöversikten har genomarbetats delvis på distans och tillsammans med hjälp av 

Microsoft OneDrive för att arbetet skulle kunna diskuteras i samma dokument. Sökningarna 

av artiklarna har skett individuellt i olika databaserna med hjälp av sökord och målet var att 

söka efter artiklar som besvarade vårt syfte. Först lästes titlarna på artiklarna som verkade 

intressanta sedan lästes abstracten för att få en mer inblick i artikeln. Om artiklarna 

fortfarande var aktuella rådfrågades och diskuterades dessa tillsammans om de kunde 

besvara vårt syfte, i så fall lästes artiklarna mer djupgående. Vid översättningen av de 

engelska artiklarna användes Norstedts engelska ordbok. Formalia och språk kontrollerades 

kontinuerligt igenom examensarbetet individuellt och tillsammans för att upprätthålla en 

bra text med en röd tråd igenom hela arbetet.  

  

Analys och tolkning av data 
 
Fribergs trestegsanalys användes för att analysera artiklarna på ett systematiskt sätt. Friberg 

(2017) beskriver trestegsanalysen, första steget innebär att få en helhetsbild av artiklarnas 

innehåll som valts ut genom att läsa dem flera gånger för att förstå innehållet. Det andra 

steget handlar om att få en överblick av artiklarnas innehåll med hjälp av en tabell där 

innehållet fördelas i rubriker som syfte, resultat etc. Det tredje steget innebär att jämföra 

likheter och olikheter mellan artiklarna som valts. Likheterna och olikheterna mellan 

artiklarna som ska identifieras är vald teori, analysmetod, syfte och resultat. Detta sorteras 

under passande rubriker med samma innehåll i en tabell. Sammanfattningen bidrar till 

kategorier vilket gör att resultatet av artiklarna blir tydligare (Friberg, 2017). Därefter 
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sorterades likheter och skillnader in i kategorier utifrån artiklarnas resultat som sedan 

skapade litteraturöversiktens resultat och kategorierna. De sammanställda artiklarna 

redovisas i en artikelmatris, se bilaga 4.  

 

Etiska övervägande 
 
De utvalda artiklarna skulle vara godkända av en etisk kommitté samt att forskarna från 

artiklarna tog hänsyn till deltagarnas integritet i studierna. Enligt Codex (2018) är ett 

forskningsetiskt perspektiv innebär att deltagaren samtycker till forskningen, kan avbryta 

sitt deltagande när som helst samt att forskaren måste avsluta processen om någon av 

deltagarna riskeras att råka illa ut. Deltagarna har rätt till information om forskningens 

innehåll och det planerade tillvägagångsättet samt vilken roll deltagaren har med hänsyn till 

integriteten under hela forskningsprocessen (Codex, 2018). De artiklar som inte hade 

godkänts av etisk kommitté eller visat hänsyn till deltagarnas integritet valdes bort.  

Litteraturöversikten har genomarbetats utan plagiering samt utgått från ett kritiskt tänkande 

i all fakta som sökts och analyserats. Resultaten skulle inte förvrängas till 

litteraturöversiktens fördel.  

 

Resultat 
 
Resultatet bygger på totalt 15 vetenskapliga artiklar, 14 kvalitativa artiklar och 1 kvantitativ 

artikel. Studierna var genomförda i Sverige (=6), Norge (=3), Japan (=2), Belgien (=1), 

Singapore (=1), Kanada (=1) och Australien (=1) och publicerade mellan år 2009-2019. 

Studierna omfattar sjuksköterskors perspektiv av att arbeta med palliativ vård i hemmet. I 

bilaga 4 presenteras en översikt av studiernas författare, årtal, land, titel, syfte, design, 

metod, deltagare, resultat och kvalitétsgrad. I resultatet framkom fyra kategorier: Samarbete 

och kommunikation, Kompetens och kunskap, Relation till patienter och närstående samt 

Känslomässiga upplevelser.   
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Samarbete och kommunikation mellan professioner  
 
Samarbete och kommunikation mellan sjuksköterskor och läkare ansågs vara en central del 

i den palliativa vården för att tillgodose patientens behov eftersom patientens tillstånd 

kunde försämras plötsligt (Danielsen, Sand, Rosland & Førland, 2018; Karlsson, Roxberg, 

Barbosa da Silvia & Berggren, 2010). Alla professioner i teamet runt patienten inom 

palliativ vård ansågs vara viktiga eftersom alla hade en central del i vårdandet och 

kompletterade varandra (Chong & Poon, 2011). En del sjuksköterskor beskrev vikten av att 

organisera arbetet för att den palliativa vården skulle fungera i patientens hem, det kunde 

vara kontakt med andra professioner eller att utbilda närstående i bland annat 

symtomlindring (Marchessault, Legault & Martinez, 2012). Sjuksköterskorna ansåg att det 

var viktigt att ha en öppen kommunikation och samarbete med ansvarig läkare där båda 

parternas åsikter var likvärdiga. Vissa sjuksköterskor upplevde bekräftelse och respekt av 

kollegor när öppen kommunikation, delaktighet och samarbete kring patientens vård och 

behandling var ömsesidigt i teamet (Mertens, De Gendt, Deveugele, Van Hecke & Pype, 

2019). Faktorer som sjuksköterskorna ansåg positiva för ett bra samarbete var 

kommunikationsverktyg, sjuksköterskornas tidigare erfarenhet av palliativ vård och 

samarbetsförmåga (Fujita, Fukui, Ikezaki, Otoguro och Tsujimura, 2017). 

Sjuksköterskorna saknade ibland ett stöd och tillgänglighet från andra kollegor vid palliativ 

vård i hemmet (Devik Andreassen, Enmarker & Hellzen, 2013; Marchessault et al., 2012) 

eftersom de ofta arbetade ensamma (Marchessault et al., 2012; Mertens et al., 2019; 

Karlsson et al., 2017) och att läkarna ibland var otillgängliga (Karlsson, Kasén & Wärnå-

Furu, 2017; Mertens et al., 2019). När läkarna inte var tillgängliga kontaktade 

sjuksköterskorna specialistsjuksköterskan inom den palliativa vården angående råd, stöd 

och hjälp eftersom de oftast var lättillgängliga, hjälpsamma, gav direkta svar och hade 

expertis inom ämnet (Mertens et al., 2019). Medan andra sjuksköterskor upplevde att de 

många gånger var väl förberedda inför oväntade händelser eftersom de visste att oväntade 

situationer kunde uppstå, framförallt med palliativ vård i hemmet (Karlsson et al., 2017).  

En del sjuksköterskor beskrev att komplicerad utrustning kunde medföra tuffa situationer 

som sjuksköterskor ställdes inför eftersom lättillgängliga av kollegor ibland saknades 

(Devik et al., 2013). Men när samarbete och tillit mellan sjuksköterskorna fungerade, 

upplevde sjuksköterskorna att en bättre vård kunde ges (Danielsen et al., 2018).  
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Sjuksköterskorna upplevde ibland att samarbetet och kommunikationen från sjukhus inte 

alltid fungerade när patienten skulle skrivas ut eftersom viktig information inte alltid 

framkom i den utsträckning som behövdes för fortsatt vård i hemmet (Danielsen et al., 

2018). Vid första mötet och inskrivningen av patienten i palliativ vård deltog oftast 

sjuksköterskan och läkaren tillsammans, dels för att läkaren hade möjlighet att svara på 

svåra frågor som uppkom men också för att gemensamt planera för den fortsatta vården för 

patienten. Sjuksköterskorna upplevde det gemensamma första mötet som en viktig del i det 

fortsatta samarbetet (Danielsen et al., 2018). Sjuksköterskorna upplevde dock att mer tid 

behövdes men som inte alltid kunde ges på grund av att de hade fler patienter att vårda 

samtidigt (Danielsen et al, 2018; Marchessault et al., 2012; Spelten, Timmis, Heald & 

Duijts, 2019) vilket kunde bidra till att patienter som inte krävde lika mycket vård 

bortprioriterades för att tiden skulle räcka till (Marchessault et al, 2012).  

Tidsbristen i det första mötet påtalades till ledningen men mertid kunde inte alltid beviljas 

(Danielsen et al, 2018). Upplevelsen av otillräcklighet uppstod när tiden som krävdes inte 

kunde ges i den utsträckning som sjuksköterskorna önskade (Karlsson, Karlsson, Barbosa 

da Silva, Berggren & Söderlund, 2013) samt när tiden för samtal med patient och 

närstående var otillräcklig (Strang, Henoch, Danielson, Browall & Melin- Johansson, 

2014). Det som ansågs ta tid var avståndet mellan patienterna och patientens behov av vård 

och medicinering. De vanligaste orsakerna till att sjuksköterskorna var tvungna att ta sig 

mer tid och åka ut till patienterna var när patienten var i behov av smärtlindring, när de 

åstadkommit ångest, eller när patienten hade avlidit (Spelten et al., 2019) och när läkaren 

inte var tillgänglig (Karlsson et al., 2017). 

Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att reflektera med kollegor om händelser som 

skapade känslomässiga tankar och som berört sjuksköterskorna (Karlsson et al., 2017; 

Marchessault et al., 2012; Strang et al., 2014; Ueland & Ramvie, 2018) för att hitta styrka 

och medvetenhet i vårdandet av patienter som erhåller palliativ vård (Karlsson et al., 2017; 

Ueland & Ramvie, 2018) samt minska risken för utbrändhet (Spelten et al., 2019). 

Sårbarheten upplevdes oundviklig och sjuksköterskorna reflekterade ofta tillsammans med 

kollegor över ansvar, mod, skuld, hopp och rädsla i balansen att vara professionell i 

yrkesrollen och som medmänniska (Karlsson et al., 2017). Även känslor som trötthet och 

sorg ansåg en del sjuksköterskor var en viktig del att ventilera med andra kollegor 

(Strang et al., 2014). 
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Kompetens och kunskap 
 
Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ge god kvalité vid palliativ vård eftersom 

patienterna var mer sjuka vilket krävde god kunskap för att uppmärksamma och utvärdera 

symtom för att kunna ta bra beslut (Chong & Poon, 2011). Sjuksköterskorna beskrev 

behovet av mer utbildning och uppdatering av kunskaper inom palliativ vård för att kunna 

stödja och lindra patienten bättre (Marchessault et al., 2012; Danielsen et al., 2018). Vissa 

sjuksköterskor i hemsjukvården upplevde att kompetensen utmanades vid palliativ vård i 

hemmet eftersom de behövde anpassa arbetet utifrån hemmiljön. Det var även viktigt för en 

del sjuksköterskor att vid palliativ vård försöka hitta en balans mellan att vara professionell 

och privat i arbetet för att sjuksköterskorna inte skulle ta med sig arbetet hem (Devik et al., 

2013). Vissa sjuksköterskor beskrev att det saknades kompetens och kunskap om palliativ 

vård i hemsjukvården eftersom flera sjuksköterskor fick upp intresset av palliativ vård 

genom en vän, ville prova något nytt eller att de personligen hade fått uppleva förluster. 

Detta gjorde att det fanns brister inom ämnet hos en del sjuksköterskor och att en utökad 

kunskap behövdes (Chong & Poon, 2011). 

 

En del sjuksköterskor ansåg att det var värdefullt med egna erfarenheter av bortgång och 

sorg för att få en förståelse för vad patienter och närstående genomgår (Rydé & Hjelm, 

2016; Strang et al., 2014). Med personliga erfarenheter ansåg sjuksköterskorna att de kunde 

kommunicera och ge ett bättre stöd till patienter som var ledsna (Rydé & Hjelm, 2016). 

Sjuksköterskorna upplevde även att samtal med patienter och närstående underlättade när 

sjuksköterskorna hade erfarenhet inom den palliativ vården. Vissa nyexaminerade 

sjuksköterskor upplevde behov av reflektion och utbildning i existentiella samtal med 

patienter och närstående eftersom de upplevde möten och samtal som känsliga (Strang et 

al., 2014). Vissa sjuksköterskor uppgav att det fanns trygghet i handledning av erfarna 

sjuksköterskor under en längre tid för att bygga upp kunskap och erfarenhet innan 

sjuksköterskorna sedan skulle arbeta självständigt (Chong & Poon, 2011). 

 

Relation till patient och närstående  
 
Vissa sjuksköterskor upplevde att goda relationer till patienter och närstående var viktiga i 

den palliativa vården i hemmet (Chong & Poon, 2011; Danielsen et al., 2018; Devik et al., 
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2013; Marchessault et al., 2012; Rydé & Hjelm, 2016) eftersom det kunde bidra till att 

patienter och närstående öppnade upp sig och delade med sig av sina känslor (Devik et al., 

2013; Rydé & Hjelm, 2016; Strang et al., 2014). Det var också då som svåra frågor och 

tankar kunde uppkomma. Vissa gånger kunde det vara lämpligt att prata med patienten i 

enrum eftersom det kunde vara jobbigt för patienten att visa känslor när bland annat 

närstående befann sig i rummet. Detsamma gällde med närstående att det kunde vara svårt 

att visa vissa känslor runt patienten (Rydé & Hjelm, 2016). Goda relationer bidrog till att 

sjuksköterskorna upplevde det lättare att ställa svåra frågor till patienter och närstående 

(Devik et al., 2013; Rydé & Hjelm, 2016) men det kunde också bidra till svårigheter att ge 

dåliga besked för att känslomässiga band hade skapats (Chong & Poon, 2011; Marchessault 

et al., 2012). Flera sjuksköterskor såg närstående som en del i teamet och det var viktigt att 

stödja närstående i den svåra tiden trots att sjuksköterskorna inte alltid delade samma 

åsikter med närstående. Sjuksköterskorna respekterade patienterna och ansåg att patienterna 

var expert på sin vård (Marchessault et al., 2012). Konflikter, brist på kontroll och etiska 

problem kunde uppstå trots att sjuksköterskan försökte bemöta och tillgodose patientens 

behov utifrån patientens önskan (Karlsson et al., 2013). Vissa patienter och närstående hade 

ibland svårt att acceptera och förstå patientens allvarliga sjukdomstillstånd (Devik et al., 

2013; Karlsson et al., 2013; Karlsson et al., 2017; Marchessault et al., 2012). 

Att sjuksköterskorna var närvarande och lyhörda för patienten och närstående ansågs vara 

viktigt för relationen (Danielsen et al., 2018; Devik et al., 2013; Marchessault et al., 2012) 

samt att en ömsesidig ärlighet, förmåga till att anpassa sig, öppenhet, gemensamma 

intressen att prata om (Devik et al., 2013) och humor kunde underlätta relationen (Truya, 

Sunagawa, Sunagawa & Toyosato, 2019). Vissa sjuksköterskor beskrev att patienter som 

erhöll palliativ vård kunde gråta av sorg, smärta, rädsla, ensamhet eller ångest och att det 

var viktigt att sjuksköterskorna skapade en lugn atmosfär runt patienten. Gråt behövde inte 

bara bestå av tårar utan kunde också vara en inre sorg utan tårar (Rydé & Hjelm, 2016). 

Vissa sjuksköterskor beskrev att beröring inte bara var ett sätt att ge tröst till patienter och 

närstående utan även närvaro och tysthet kunde ibland bidra till tröst (Devik et al., 2013; 

Rydé & Hjelm, 2016). En del sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att vara medveten 

om de fall där patienten ville prata om känslomässiga tankar om döden eftersom inte alla 

vill dela med sig av sina känslor (Strang et al., 2014).  
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För vissa sjuksköterskor var god kvalité av palliativ vård symtomlindring (Marchessault et 

al., 2012). Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att vara öppen inför döden och att inte 

påvisa rädsla för att ge en säker palliativ vård (Karlsson & Berggren, 2011). 

Sjuksköterskorna ville vara lättillgängliga för patienter och närstående (Chong & Poon, 

2011; Truya et al., 2019) eftersom det skapade en säkerhet och trygghet för dem. Det kunde 

vara en säkerhet av att sjuksköterskorna var anträffbara dygnet runt, utförde hembesök för 

bedömning av sjukdomstillstånd och gav symtomlindring utifrån patientens behov (Truya 

et al., 2019). 

En del sjuksköterskor upplevde att vården i patientens hem bidrog till att de fick en bättre 

helhetsbild av patienten än vad det gick att få på ett sjukhus. Det berodde på föremål som 

möbler och fotografier som finns i patientens hem vilket gör det mer personligt. 

Sjuksköterskorna ansåg att de var gäster i patientens i hem och att det var en fin gest att bli 

inbjuden in i hemmet (Devik et al., 2013). Med kontinuitet av en bestämd grupp av 

sjuksköterskor som ansvarade för patienten kunde patientsäkerheten öka (Danielsen et al., 

2018).  

 

Känslomässiga upplevelser 
 
Sjuksköterskorna upplevde att de pendlade mellan olika känslor i det palliativa vårdarbetet. 

Det kunde vara känslor som maktlöshet, ilska (Marchessault et al., 2012), uppskattning till 

livet (Devik et al., 2013; Marchessault et al., 2012; Ueland & Ramvie, 2018), sorg och 

misslyckande (Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 2017; Marchessault et al., 2012). 

Vissa sjuksköterskor upplevde i samband med den palliativa vården att deras värderingar 

och tankar om döden blev påtagliga (Devik et al., 2013; Karlsson et al., 2017; Marchessault 

et al., 2012). Det kunde även väcka tankar om hur sjuksköterskorna skulle förhålla sig till 

patientens döende (Karlsson et al., 2017) och frågor om döendet (Devik et al., 2013). När 

sjuksköterskorna vårdade patienter i livets slutskede skapades en medvetenhet av att livet 

ibland kunde vara mycket skört och att det var viktigt att uppskatta och ta tillvara på livet 

medan livet pågår (Ueland & Ramvie, 2018). Vissa sjuksköterskor beskrev att de blev 

särskilt berörda av patienter vilket kunde leda till att de utförde extra arbetsuppgifter för 

patienter som tillexempel att måna om patientens yttre, som att göra håret fint (Devik et al., 

2013).   
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När patienten påvisade lidande påverkades sjuksköterskorna av känslor som hjälplöshet, 

(Ueland & Ramvie, 2018) och frustration (Devik et al., 2013) men också när läkare inte var 

tillgänglig (Chong & Poon, 2011). Tvivel uppstod hos vissa sjuksköterskor när patienternas 

smärtlindring inte gav önskad effekt (Karlsson et al., 2017). Även en frustration skapades 

hos en del sjuksköterskor när patienternas behov inte kunde tillfredsställas (Karlsson et al., 

2010). När patienten avböjde smärtlindring trots att sjuksköterskorna försökte motivera för 

att påverka patientens ställningstagande upplevde sjuksköterskorna hjälplöshet och 

frustration (Karlsson et al., 2010; Karlsson et al., 2017). Känslor som maktlöshet och 

frustration från vissa sjuksköterskor uppstod också när närstående krävde att patienten 

skulle fortsätta med undersökningar och behandlingar trots att patienten ansågs vara för 

svag för det. Frustration uppstod också hos en del sjuksköterskor när närstående krävde att 

patienten skulle vårdas på sjukhus trots att patientens önskan var att vårdas och dö i sitt eget 

hem (Karlsson et al., 2010). Vissa sjuksköterskor upplevde att närstående saknade 

förtroende för dem, vilket skapade en frustration hos sjuksköterskorna (Karlsson et al., 

2010; Devik et al., 2013). 

Vissa av sjuksköterskorna upplevde en trygghet i rollen och kände säkerhet i åtgärder för 

symtomlindring medan andra sjuksköterskor upplevde en osäkerhet i sin roll (Karlsson & 

Berggren, 2011). En osäkerhet kunde uppkomma hos sjuksköterskorna när patienten eller 

närstående föredrog vissa sjuksköterskor framför andra på grund av en speciell relation 

(Karlsson & Berggren, 2011). En del sjuksköterskor arbetade ofta ensamma med stort 

ansvar och upplevde ibland en osäkerhet inför att ta egna beslut i vårdandet (Karlsson et al., 

2017; Marchessault et al., 2012; Mertens, et al., 2019) och behövde bekräftelse på att det 

tänkta beslutet var rätt (Mertens, et al., 2019). Sjuksköterskorna ansåg att de behövde mer 

kunskap och uppdatering för att de skulle känna en ökad trygghet i vårdandet (Karlsson et 

al., 2013). Vissa sjuksköterskor upplevde skuldkänslor när lindrandet av lidande för 

patienten inte lyckades fullständigt (Karlsson et al., 2010; Karlsson et al., 2017). 

Patientens sista tid i livet kunde ge en känsla av oro, ångest och rädsla för vissa 

sjuksköterskor (Karlsson et al., 2017). Sjuksköterskorna upplevde oro för att viktig 

information från slutenvården inte framkom eller gick förlorad när patienten blev utskriven 

(Danielsen et al., 2018). Rädsla och oro kunde också upplevas hos en del sjuksköterskor 

inför att inte kunna uppfylla de lovord som hade delgetts patienten (Danielsen et al., 2018; 

Marchessault et al., 2012). Lovord kunde vara att patienter och närstående blivit 
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informerade om att sjuksköterskor i hemsjukvården hade möjlighet att vara hos patienter 

under en längre tid (Danielsen et al., 2018). Den första tiden i yrkesrollen beskrev vissa 

sjuksköterskor en oro över att misslyckas, vilket ibland kunde leda till tankar om 

uppsägning, men sjuksköterskorna påstod att dessa känslor blev bättre efter en tid (Chong 

& Poon, 2011). 

Trots de pendlande känslorna så upplevde sjuksköterskorna det som ett kall och en ära att få 

arbeta med palliativ vård med den uppskattning som oftast tillkom från patienter och 

närstående (Chong & Poon, 2011; Marchessault et al., 2012; Spelten et al., 2019; Ueland & 

Ramvie, 2018). Sjuksköterskorna upplevde tillfredställelse i att uppfylla patientens önskan 

av att avlida i hemmet (Spelten et al., 2019) och av att de gjorde sitt bästa för patientens 

sista tid i livet (Strang et al., 2014). När patienter och närstående uttryckte belåtenhet över 

sjuksköterskans vård kunde det stärka självkänslan, välbefinnandet, förtroendet och 

värdigheten i rollen som sjuksköterska och individ. När patienter och närstående öppnade 

upp sig och delade med sig av sina känslor så upplevde en del sjuksköterskor en stolthet 

och meningsfullhet (Devik et al., 2013).  

En del sjuksköterskor upplevde att arbetet inom den palliativa vården bidrog till att 

sjuksköterskorna utvecklades på både ett personligt och på ett professionellt plan eftersom 

den palliativa vården fick dem att reflektera över sitt agerande, kunskaperna och livet 

(Marchessault et al., 2012; Strang et al., 2014). Vissa sjuksköterskor ansåg att det var 

viktigt att upprätthålla en balans av alla känslor som tillhör det professionella och känslor 

som medmänniska så att det inte påverkar patienten (Chong & Poon, 2011; Devik et al., 

2013; Karlsson et al., 2017). 

 

Diskussion 
 
Sammanfattning av huvudresultatet 

 
Fyra kategorier framkom under analysen. Samarbete och kommunikation mellan 

professioner var en av kategorien som framkom. Enligt sjuksköterskorna innebar det ett 

stort ansvar att vårda patienter inom palliativ vård i hemsjukvården eftersom 

sjuksköterskorna ofta arbetade ensamma. Vissa sjuksköterskor ansåg att det skapade en 

osäkerhet, hjälplöshet och frustration när läkaren och kollegor inte alltid var lättillgängliga. 
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Somliga sjuksköterskor upplevde att de ofta saknade kollegors stöd och att ha någon att 

reflektera sina känslor och upplevelser med. En annan kategori var kompetens och kunskap 

där vissa sjuksköterskor ansåg att det behövdes en viss kunskap, erfarenheter och 

personliga erfarenheter för att kunna stödja patienter och närstående på bästa sätt. Dock 

upplevde sjuksköterskorna att mer utbildning, kunskaper och erfarenheter behövdes.  

Kategorin relation till patient och närstående innebar att sjuksköterskorna delade 

uppfattning om att det var viktigt med en bra relation med patienten och närstående i den 

palliativa vården då alla var en viktig del av teamet. Kategorin känslomässiga upplevelser 

innebar att en del sjuksköterskor enades om att de pendlade i känslor när de arbetade med 

palliativ vård. Det kunde vara känslor som en uppskattning till livet, frustration, maktlöshet, 

otillräcklighet, hjälplöshet och oro. Trots detta fann de tillfredställelse av att arbeta med 

patienter och närstående som erhåller palliativ vård.  

 

Resultatdiskussion 
 
Resultatdiskussionen är uppdelad i de huvudkategorier som framkom ur resultatet: 

Samarbete och kommunikation, kompetens och kunskap, relation till patienter och 

närstående samt känslomässiga upplevelser. De fyra hörnstenarna kommer att diskuteras i 

relation till huvudkategorierna.   

 

Samarbete och kommunikation mellan professioner  
 
I resultatet framkom det att samarbetet och kommunikation mellan de olika professionerna 

var viktigt för att kunna tillgodose patientens behov vid palliativ vård (Danielsen et al., 

2018; Karlsson et al., 2010). Även annan forskning beskriver att samarbetet och 

kommunikationen mellan olika professioner behövdes för att kunna uppnå en god och säker 

vård (Sakse et al., 2017). Fujita et al. (2017) menar att när sjuksköterskorna använde sig av 

kommunikationsverktyg, tidigare erfarenheter och samarbetsförmåga så kunde samarbetet 

förbättras. Vidare beskriver Wallerstedt et al. (2019) att den palliativa vården ska ses utifrån 

samma perspektiv mellan vårdenheter för att patient och närstående ska få en god 

upplevelse vid livets slut. Danielsen et al. (2018) beskriver dock att samarbetet och 

kommunikationen inte alltid upplevdes fungera när patienten skulle skrivas ut från sjukhus 

och därmed skapades en oro hos sjuksköterskorna över att viktig information om patienten 
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skulle gå förlorad, vilket försvårade vårdplaneringen av sjuksköterskor i hemsjukvården. 

Eftersom det framkom att kommunikation var en viktig del i samarbetet så borde 

vårdverksamheterna se över rutiner för hur kommunikationen kan förbättras så att rätt 

information överförs mellan professionerna, vilket överensstämmer med Strang (2017) som 

belyser samarbetet och kommunikationens betydelse i de fyra hörnstenarna. Genom bra 

kommunikation och samarbete runt patienten i den palliativa vården kan personalen 

upprätthålla en god palliativ vård (Strang, 2017). 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna upplevde tidsbrist som ett problem för att 

tillgodose patientens behov av vård eftersom sjuksköterskorna hade fler patienter att vårda 

samtidigt (Danielsen et al, 2018; Marchessault et al., 2012; Spelten et al, 2019). Detta är 

något som överensstämmer med Lundberg et al. (2013) som beskrev att sjuksköterskorna 

ibland upplevdes stressade vilket påverkade närstående genom att det skapad oro. Utifrån 

den här informationen borde det föras en vidare diskussion så att tidsbristen i den palliativa 

vården i hemmet uppmärksammas på samhällsnivå. Samhället borde därför höja statusen på 

sjuksköterskeyrket så att flera söker sig till vården. Detta kan möjligtvis bidra till 

personalökning, vilket kan höja patientsäkerheten eftersom mer tid till patienten kan ges. 

Detta är i linje med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) som beskriver att hälso- och 

sjukvården ska arbeta utefter en patientsäker vård genom att kontinuerligt upprätthålla 

åtgärder för förbättringar.   

I resultatet framkom det att en del sjuksköterskor arbetade ensamma vid palliativ vård i 

hemmet och att det kunde leda till en osäkerhet inför det stora ansvar som blev 

konsekvensen av ensamheten (Karlsson et al., 2017; Marchessault et al., 2012; Mertens, et 

al., 2019). Det framgick också att en del sjuksköterskor saknade lättillgängligheten från 

läkare (Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 2013; Karlsson et al., 2017; Mertens et al., 

2019) och stöd från kollegor (Devik et alt., 2013; Marchessault et al., 2012) vilket de ansåg 

var en viktig del för att kunna reflektera kring känslor och upplevelser (Karlsson et al., 

2017; Marchessault et al., 2012; Strang et al., 2014; Ueland & Ramvie, 2018). Ett 

ytterligare fynd i resultatet visade även att reflektion kring händelser som skapade 

känslomässiga tankar med kollegor var viktigt (Karlsson et al., 2017; Marchessault et al., 

2012; Strang et al., 2014; Ueland & Ramvie, 2018) för att hitta styrka, medvetenhet 

(Karlsson et al., 2017; Ueland & Ramvie, 2018) och balansen i att vara professionell i 

yrkesrollen och som medmänniska (Karlsson et al., 2017). Eftersom detta ansågs vara 
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viktig för sjuksköterskorna borde regelbunden planerad tid för reflektion eftersträvas, dels 

för att förstärka stödet till varandra men också för att förstärka samarbetet vilket skulle 

kunna underlätta arbetet inom palliativ vård för alla parter. En av de fyra hörnstenarna som 

Strang (2017) beskriver är teamarbete, vilket har en viktig del i den palliativa vården och 

borde tas i beaktande för ett fungerande samarbete. Med ett bra samarbete kan motivation 

samt delaktighet förstärkas och ge förutsättningar till att upprätthålla en god vård för 

patienten. 

 

Kompetens och kunskap  
 
Palliativ vård i hemmet kunde innebära utmaningar som upplevdes vara krävande eftersom 

sjuksköterskorna kunde behöva vara innovativa. Utmaningarna med att anpassa sig efter 

hemmiljön presenterar Devik et al. (2013) genom att beskriva att oavsett sjuksköterskornas 

kompetenser kunde prövningar uppstå. Detta överensstämmer med Quinn et al. (2009) som 

ger exempel på dessa prövningar genom att lista bland annat risker som begränsad 

belysning, arbetsyta samt exponering av blod- och kroppsvätskor. Alvariza och Holm 

(2019) belyser att sjuksköterskorna behöver en god kompetens om läkemedel och teknisk 

utrustning i hemmet. I likhet med Strang (2017) är det viktigt att lära och ta del av 

varandras kunskaper för att öka kompetensen, vilket är en del av de fyra hörnstenarna.  

Wallerstedt et al. (2019) beskriver även att utbildning inom palliativ vård underlättar 

förståelsen samt främjar kvalitén i vårdandet eftersom palliativ vård ibland kan uppfattas 

otydlig av sjukvårdspersonal på olika vårdenheter.  

Kompetens och kunskapsutveckling inom den palliativ vården upplevdes inte lika 

utvecklad i den utsträckning som vissa sjuksköterskor önskade, vilket överensstämmer med 

Chong och Poon (2011) som beskriver att den bristande kunskapen och erfarenheten kunde 

bidra till att en del sjuksköterskor valde att säga upp sig. Wallerstedt et al. (2019) beskriver 

att utbildning är en viktig del för att kunna bedöma behov och för förståelse av den 

palliativa vården. Även Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) säger att vården som ges ska 

utgå utifrån beprövade erfarenheter och vetenskap. För att öka patientsäkerheten så borde 

därför vårdverksamheterna värdera utbildning för att kunna ge en bättre kvalité på vården, 

vilket också kan bidra till att personalen ökar sin kompetens.  
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Om vårdverksamheten fokuserar och uppmuntrar till utbildning inom palliativ vård så kan 

tryggheten stärkas i rollen som sjuksköterska. Detta bekräftar Marchessault et al. (2012) 

och Strang et al. (2014) som beskriver att det behövs mer utbildning för att kunna möta, 

stödja och lindra patienter och närstående som erhåller palliativ vård. Även Karlsson et al. 

(2013) ansåg att utbildning och uppdatering av kunskaper kan stärka tryggheten och 

säkerheten i vårdandet för vissa sjuksköterskor.  

 

Relation till patienter och närstående 

 
Att bygga en god relation med en öppen kommunikation mellan patienter, närstående och 

sjuksköterskor är en viktig del i palliativ vård i hemmet som understryks av Chong och 

Poon (2011), Danielsen et al. (2018), Devik et al. (2013), Marchessault et al. (2012) och 

Rydé och Hjelm (2016). Marchessault et al. (2012) beskriver att sjuksköterskor är ett viktigt 

stöd för närstående. I likhet så beskriver Rydé och Hjelm (2016) att sjuksköterskor också är 

ett viktigt stöd för patienter vid olika känslomässiga upplevelser, vilket också beskrevs av 

O’Brien et al. (2018) eftersom patienter kunde ha existentiella känslor, tankar, frågor och 

funderingar. Även Lundberg et al. (2013) beskriver att en god relation är viktigt för att 

skapa förtroende för sjuksköterskorna, vilket Strang (2017) beskriver är en del inom de fyra 

hörnstenarna för att kunna inkludera och stödja patienter samt närstående och för att 

upptäcka symtom som kan lindras. Utifrån detta är det viktigt att som enskild 

sjuksköterska, en del av ett team och vårdverksamhet att sträva efter den goda relationen 

med respekt för patientens integritet och värdighet för att främja en god palliativ vård för 

patienten.  

Sjuksköterskornas närvaro och lyhördhet till patienten och närstående ansågs vara en viktig 

del i relationen (Danielsen et al., 2018; Devik et al., 2013; Marchessault et al., 2012), även 

ärlighet, förmåga att anpassa sig, öppenhet (Devik et al., 2013) och humor kunde främja en 

god relation (Truya, Sunagawa, Sunagawa & Toyosato, 2019). Likaså ansåg Sinclair et al. 

(2017) att medkänsla och empati kunde bidra till en förbättrad relation.   

Med en god relation kan patientsäkerheten förbättras vilket Danielsen et al. (2018) 

beskriver genom främjandet av kontinuitet av personal. Likaså beskriver Alvariza och 

Holm (2019) att kontinuitet bland personal kunde främja relationer och förtroende till 

patienter. I motsats till detta beskriver Karlsson och Berggren (2011) att speciella relationer 
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kunde bidra till konsekvenser för vissa sjuksköterskor eftersom oro och osäkerhet kunde 

uppstå när patienten eller närstående föredrog vissa sjuksköterskor framför andra.  

Patienter och närstående är en värdefull tillgång till vården vilket bekräftas av Marchessault 

et al. (2012) som uppger att vissa sjuksköterskor ansåg patienter som experter på sin egen 

vård samt att närstående sågs som en del av teamet trots att sjuksköterskorna inte alltid hade 

samma åsikt. Både Eldh (2014) och Kvåle och Bondevik (2008) beskriver att patienten och 

närstående ska vara delaktiga samt att sjuksköterskor ska ha ett helhetssyntänkande och 

vara lyhörda för att främja patienters partnerskap, delaktighet och självbestämmande. Även 

Johnston et al. (2015) beskriver att självbestämmande, delaktighet och värdighet är en 

förutsättning för en hög kvalité på den palliativa vården. 

Eftersom delade åsikter ibland kunde uppstå är det viktigt att som sjuksköterska i mötet 

med patienter och närstående accepterar och respekterar deras åsikter. Genom att vara 

öppen för diskussion kan oklarheter och delade åsikter resoneras, vilket kan underlätta den 

goda relationen. Delaktigheten av patienter och närstående i vården belyser även Strang 

(2017) i de fyra hörnstenarna.  

 

Känslomässiga upplevelser  
 
Att arbeta med palliativ vård kan vara känslomässigt för sjuksköterskor vilket Marchessault 

et al. (2012) beskrev som pendlande känslor. Dessa känslor kunde vara ilska, maktlöshet 

(Marchessault et al., 2012), sorg, misslyckande (Chong & Poon, 2011; Karlsson et al., 

2017; Marchessault et al., 2012) och uppskattning till livet (Devik et al., 2013; 

Marchessault et al., 2012; Ueland & Ramvie, 2018). Känslor kunde även upplevas av 

patienterna som trygghet och otrygghet, hopp och förtvivlan, förbättring och död (Carduff 

et al., 2018). Det är därför viktigt att tillgodose alla patientens behov för att patienten ska få 

ett fridfullt döende, vilket Strang (2017) beskriver i den första hörnstenen.  

Sjuksköterskorna ville göra sitt bästa för att patienten skulle få en bra sista tid i livet vilket 

bekräftades av Strang et al. (2014). Spelten et al. (2019) beskrev att vissa sjuksköterskor 

upplevde en tillfredsställelse i att tillgodose patienters önskan av att dö hemma. Detta 

överensstämmer med Kinoshita et al. (2015) som beskriver att patienters sista tid i livet 

kunde bidra med bättre kvalité när de fick dö i sin hemmiljö eftersom det skapade en 

trygghet. Danielsen et al. (2018) och Marchessault et al. (2012) beskriver dock att pressen 
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av att lyckas med patienternas önskan kunde bidra till att sjuksköterskan upplevde en oro 

och rädsla. Även Karlsson et al. (2013) ansåg från sjuksköterskans perspektiv att bristen på 

kontroll uppstod när patientens behov inte kunde tillgodoses utifrån patientens önskan. 

Karlsson et al. (2010) menade också att vissa sjuksköterskor upplevde en maktlöshet och 

frustration när närstående krävde fortsatt behandling trots att patienten var för svag eller vid 

situationer där närstående ansåg att patienten var i behov av vård på sjukhus trots att 

patientens önskan är att vårdas i hemmet. Sekse et al. (2017) beskrev att sjuksköterskor 

kunde utsättas för etiska dilemman inom palliativ vård som vid tillfällen när behandlingar 

inte kunde förbättra patientens tillstånd vilket skapade en stress hos sjuksköterskorna. 

Utifrån litteraturöversiktens resultat och tidigare forskning så är det av vikt att basera 

vården utifrån varje patient och närståendes situation och önskan men att detta inte 

äventyrar patientsäkerheten.  

Som ny i sjuksköterskeyrket och i arbetet med palliativ vård kunde ansvaret över patienter, 

närstående och arbetsuppgifter ibland bli övermäktigt på grund av att sjuksköterskan är 

oerfaren. Chong och Poon (2011) beskrev att sjuksköterskor under sin första tid i yrket 

kunde uppleva känslor som sårbarhet, stress och nervositet över att misslyckas. Stressen 

kunde enligt Lundberg et al. (2013) påverka närstående negativa känslor. Närstående ville 

istället uppleva en trygghet i den palliativa vården. Det är därför viktigt att vara lugn och 

lyhörd för att kunna stödja närstående på bästa sätt, vilket Strang (2017) belyser i en av 

hörnstenarna, där sjuksköterskan ska vara ett stöd under hela sjukdomsprocessen men också 

efter att patienten har avlidit.  

 

Metoddiskussion 
 

Examensarbetet utfördes som en litteraturöversikt och baserades på 15 vetenskapliga 

artiklar som inhämtades, studerades och granskades av författarna. Av de 15 vetenskapliga 

artiklarna var 14 stycken kvalitativa och 1 styck kvantitativ. Databaserna som användes vid 

sökningarna efter de vetenskapliga artiklarna var Cinahl, PubMed och PsycINFO eftersom 

dessa databaser omfattade de flesta vetenskapliga artiklarna inom omvårdnad. Författarna 

begränsade sökningen till åren 2009-2019 eftersom författarna ville att resultatet skulle vara 

aktuellt. Artiklarna, som granskades och som ligger som grund i resultatet, var från olika 

länder men majoriteten av studierna var utförda i Sverige och Norge. Sökorden skapades 
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med syftet som utgångspunkt för att få fram relevanta artiklar. Vid starten av sökningarna 

användes sökord som “Palliative care”, “Nurses attitudes”, “Nurses perception”, “Nurses 

experience”, “Home care” och “End- of- life". Trots många sökningar i databaserna med 

hjälp av sökorden så behövdes det flera artiklar eftersom sökningarna ofta resulterade i 

samma artiklar. Författarna valde därför att ta hjälp av en bibliotekarie från Högskolan 

Dalarnas bibliotek för att bilda nya sökord relaterat till syftet av litteraturöversikten. 

Sökorden som lades till var “Attitude to death”, “Reflect”, “Reflecting”, “Narratives”, 

“Nurses´reflections”, “Nurses”, “Home”, ”End of life”, ”Home nursing”, ”Experience”, ”In 

the home”, ” Nurses perspective”, ” Nurses´reflections”, ”Homecare” vilket gav författarna 

en mer specifik sökning och som resulterade i att flera artiklar relaterat till valt syfte kunde 

hittas.  

 

Författarna påstår att mötet med bibliotekarien var en styrka eftersom flera relevanta 

artiklar kunde tillföra ett mer trovärdigt resultat. De valda artiklarna var peer- reviewed 

vilket författarna såg som en styrka. Författarna ansåg också att litteraturöversiktens styrka 

var att trots bra artiklar som hittades så valdes vissa artiklar bort. Detta på grund av att det i 

en del artiklar var svårt att urskilja var sjuksköterskan arbetade, vilket var en viktig 

komponent till författarnas syfte. Artiklarnas kvalité granskades med hjälp av 

granskningsmallar från Högskolan Dalarna och alla artiklarna bedömdes vara av hög 

kvalité vilket författarna ansågs vara en styrka. Dock så kunde detta också ses som en 

svaghet eftersom granskningsmallarna lämnade utrymme till personlig tolkning. Författarna 

har utfört sitt första examensarbete vilket kunde leda till svagheter i litteraturöversikten. 

Svagheten kunde också vara att relevanta artiklar till syftet möjligtvis kunde sållats bort vid 

begränsningen av årtalen i sökningarna. Författarna kunde ha gått miste om relevanta 

artiklar till syftet eftersom de valda sökorden hade synonymer. Majoriteten av alla 

artiklarna gav samma typ av innehåll som skapade kategorierna i resultatet vilket tyder på 

att litteraturöversikten är tillförlitlig.  

 

 

Etikdiskussion 
 

Sjuksköterskor har ett etiskt ansvar vilket beskrivs av ICN:s etiska kod där sjuksköterskors 

ansvar summeras utifrån riktlinjer för etiskt uppförande. De huvudsakliga ansvaren är att 

förhindra sjukdom, återställa hälsa, främja hälsa och lindra lidande (Svensk 
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sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskorna ska därför respektera patienterna och 

närstående vid lidande eftersom de kan ha en ökad sårbarhet. Även i teamet runt patienten 

bör respekt ges till varandra för att samarbetet ska fungera. Författarna har säkerhetsställt 

att valda artiklar varit godkända av etisk kommitté samt att forskarna från artiklarna tagit 

hänsyn till deltagarnas integritet i enlighet med Codex (2018). Deltagarna i studierna från 

resultatet har angivits efter ålder, kön och antal års erfarenhet inom sjuksköterskeyrket och 

inte namngivits vilket upprätthåller en anonymitet för medverkande deltagare. 

Översättningen av de engelska ord i de valda artiklarna har gjorts med hjälp av författarnas 

kunskaper i engelska och Norstedts engelska ordbok vilket kunde innebära ofrivilliga 

missuppfattningar av innehållet. Författarna till examensarbetet har därför med ett kritiskt 

tänkande sätt studerat valda artiklar utan att ändra eller förvränga texten till författarnas 

fördel. De valda artiklarna har reviderats till egna ord för att undvika risken för plagiering. 

Karolinska Institutets referensguide för The American Psychological Association (APA) 

har använts för hantering av referenser. Författarna har sedan tidigare erfarenheter inom 

ämnet vilket kan ha påverkat objektiviteten vid sammanfattning av valda artiklar men också 

det som har lyfts i diskussionen. Författarna har försökt att undvika detta genom att 

sammanfläta forskningen i resultatet med forskningen i bakgrunden. 

 

Klinisk betydelse för samhället 
 

Sjuksköterskors upplevelse av att ge palliativ vård i hemmet har betydelse för 

sjuksköterskor som vill eller som arbetar med patienter som erhåller palliativ vård, dels för 

att få en förståelse för hur sjuksköterskor upplever det men också för att förberedas inför 

vad vissa situationer kan innebära känslomässigt. Litteraturöversiktens resultat kan 

uppmärksamma samhället, sjuksköterskeutbildning och vårdverksamheter och hur 

sjuksköterskorna upplever att vårda patienter i livets slutskede vilket kan leda till 

utveckling av kunskap och ge kompetensökning. Genom mer utbildning inom palliativ vård 

kan sjuksköterskorna bli mer trygga i arbetet, inte minst nyutbildade sjuksköterskor. 

 

Slutsats 
 

Slutsatsen av litteraturöversikten visar att sjuksköterskor som arbetar med palliativ vård i 

hemmet kunde uppleva utmaningar och att sjuksköterskorna saknade ett stöd i detta 

eftersom de oftast arbetade ensamma. Sjuksköterskor påverkades känslomässigt i arbetet 
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inom palliativ vård i hemmet och det kunde framkalla känslor som maktlöshet, frustration 

och osäkerhet. Ibland uppstod känslor som otillräcklighet när tiden inte kunde ges i den 

utsträckning som behövdes. Stöd och kunskap ansågs var en viktig del inom den palliativa 

vården i hemmet för sjuksköterskorna, dock fanns det brister i stöd från andra kollegor och 

möjlighet till kunskapsutveckling som sjuksköterskorna ansågs behövdes för en trygghet i 

yrkesrollen. Samhället och vårdverksamheterna bör därför diskutera och implementera 

regelbunden reflektion i den palliativa vården i hemmet eftersom det troligtvis kan stärka 

samarbetet, stödet mellan varandra och sjuksköterskans trygghet.  

 

Patienter och närstående sågs som en värdefull del i teamet och det var viktigt att utveckla 

en god relation. Sjuksköterskorna ansåg att det var en ära att vårda patienter som var i 

behov av palliativ vård i hemmet eftersom patientens egen önskan av att dö hemma kunde 

uppfyllas. Känslor som tillfredsställelse, uppskattning till livet, välbefinnande och 

meningsfullhet kunde upplevas av sjuksköterskorna. Att arbeta med palliativ vård i hemmet 

bidrog till en personlig och professionell utveckling hos sjuksköterskorna.  

 

 

Förslag på vidare forskning 
 

Författarna anser att det behövs ytterligare forskning kring varför samarbetet brister i 

teamet runt patienten som erhåller palliativ vård i hemmet samt att undersöka vilka möjliga 

rutiner och arbetssätt som bidrar till ett bättre samarbete. Med detta kan sjuksköterskorna 

samt andra professioner runt patienten inom palliativ vård bli tryggare i sitt arbete och 

tillsammans i team ge patienter den bästa möjliga vården. Det skulle även vara intressant att 

undersöka upplevelsen av palliativ vård i hemmet ur patient, närstående och 

sjuksköterskors perspektiv tillsammans för att få en uppfattning om hur 

vårdverksamheterna kan utveckla utbildning och stöd för att tillgodose optimal palliativ 

vård.   
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Bilaga 2.  
 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING - 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 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    
 
 

Maxpoäng: 25 Erhållen poäng:? Kvalitet: låg 0-14p, medel 15- 19p, hög 20-25p.  

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

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 3.  

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING - 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?   

Summan    
Maxpoäng: 29      Erhållen poäng:?  Kvalitet: låg 0-16p, medel 17-22p, hög 23-29p.  

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

Forsberg & Wengström (2008). 
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Bilaga 4. Artikelmatris 

 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte   Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitets
grad 

Danielsen, B.V., Sand, 
A.M., Rosland, J. H., & 
Førland, O.  
 
2018 
 
Norge  

Experiences and 
challenges of 
home care nurses 
and general 
practitioners in 
home-based 
palliative care – a 
qualitative study.  

Syftet var att få en inblick 
hur sjuksköterskor, läkare 
och vårdpersonal vårdar 
patienter som erhåller 
palliativ vård i hemmet och 
vad som underlättar samt 
hindrar att patienten kan 
vårdas hemma så långt som 
möjligt.   

Kvalitativ designmed en 
fenomenologisk analys 
 
 

Semistrukturerade 
intervjuer i fyra 
fokusgrupper  

n= 19 deltagare som bestod 
av läkare, sjuksköterskor 
och sjuksköterskeassistent  

Tre huvudresultat uppkom: Betydelsen av 
en bra start för patient och familj, 
betydelsen av samarbete över hälso- och 
sjukvårdssystemet och betydelsen av att 
etablera samarbete och kompetens med 
primärvården för att undvika ny 
sjukhusvistelse  

Hög,  
84 %  

Devik, S.A., 
Enmarkker, I., & 
Hellzen, O.  
 
2013 
 
Norge  

When expressions 
make impressions- 
Nurses’ narratives 
about meeting 
severely ill patients 
in home nursing 
care: A 
phenomenological
-hermeneutic 
approach to 
understanding  

Syftet var att 
uppmärksamma och 
analysera sjuksköterskans 
erfarenheter av att möta 
palliativa patienter i 
hemsjukvården.   

Kvalitativ  
 
Intervjuer.   

n=10 Sjuksköterskor  Fyra huvudteman framkom av studien: 

vara ambivalent, frustrerad, 
tillfredsställd och godta andras närvaro.   

Hög, 
80%  

Chong, P H., & Poon, 
W H.  
 
2011 
 
Singapore 

The lived 
experience of 
palliative 
homecare nurses 
in Singapore.  

Syftet med studien var att 
belysa sjuksköterskors 
erfarenheter av att arbeta 
inom palliativ vård i 
hemmet.  

Kvalitativ 
 
Två 
fokusgruppsdiskussioner 
som spelades in.  
 
Hermeneutisk 

fenomenologi. 

n=10 Sjuksköterskor  I resultatet framkom sex teman: 
handledning till den palliativa vården, 
första intrycken, utmaningar, teamarbete, 
samarbetet med läkare och stöd.  

Hög, 
92%  
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Fujita, J., Fukui, S., 
Ikeazaki, S., Otoguro, C., 
& Tsujimura, M.  
 
2017 
 
Japan 

Analysis of team 
types based on 
collaborative 
relationships 
among doctors, 
home-visiting 
nurses and care 
managers for 
effective support 
of patients in end-
of-life home care       

Syftet var att definiera 
teamtyperna bestående av 
sjuksköterskor i 
hemsjukvården, läkare och 
vårdchefer vid palliativ vård 
genom att undersöka 
samarbetsförhållandet mellan 
professionerna samt 
identifiera faktorer som leder 
till teamtyperna.     

Kvantitativ  
 
Enkätundersökning 

n= 114 deltagare som 
bestod av sjuksköterskor i 
hemsjukvården, läkare och 
vårdchefer 

Tre teman klassificerades: 
Teamet där samarbetet 
fungerade bra, teamet där 
samarbetet mellan vårdchefer 
och läkare inte fungerade bra 
samt teamet där samarbetet 
mellan alla parter var dåligt 

Hög, 83% 

Karlsson, M., & 
Berggren, I.  
 
 
 
2011 
 
 
 
Sverige 

Dignified end-of-
life care in the 
patients’ own 
homes  

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors uppfattning 
av faktorer som bidrar till en 
god palliativ vård för 
patientens som erhåller 
palliativ vård i hemmet. 

Kvalitativa intervjuer 
 
 
 

Fenomenologisk 
hermeneutisk metod. 

n=Tio sjuksköterskor med 
erfarenhet av palliativ vård i 
hemmet från fem 
kommuner i västra Sverige 

Studien påvisade flera faktorer 
som påverkar möjligheten för 
patienten att vårdas hemmet 
vid livets slutskede. 
Sjuksköterskor upplevde detta 
som att det var viktigt att vara 
trygg i sin roll som 
sjuksköterska. 

Hög, 80%  

Karlsson, M., Karlssson, 
C., Barbosa Da Silva, A., 
& Söderlund, M.  
 
2013 
 
Sverige 

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

Syftet var att få en 
förståelse av 
sjuksköterskors 
upplevelser av etiska 
problem av palliativ vård i 
patienten hem.  
 
 

Kvalitativ 
 
 
Deltagarna intervjuades med 
öppna frågor vid ett tillfälle.  
 

Hermeneutik analys. 

n=10 Sjuksköterskor Tre teman uppkom: 
Obehagliga känslor, Brist 
på samarbete samt Brist på 
säkerhet 

Hög, 80% 
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Karlsson, M., Kasén, A., 
& Wärnå-Furu, C.  
 
 
2017 
 
 
Sverige 

Reflecting on 
one's own death: 
The existential 
questions that 
nurses face during 
end-of-life care. 

Syftet var att få en förståelse 
för sjuksköterskornas 
existentiella frågor när de 
vårdar patienter med palliativ 
vård.  

Kvalitativ  
 
 
 
 
Fokusgruppsintervjuer. 

n=14 Sjuksköterskor Sjuksköterskorna upplever en 
osäkerhet och rädsla för att 
göra misslyckande eller inte ha 
förmågan att lindra lidandet. 
De upplever en utmaning att 
skilja på professionen och 
som medmänniska i 
känslomässiga situationer men 
också motivation till att vårda 
patienten utifrån sitt bästa.  

Hög, 92% 

Karlsson, M., Roxberg, 
A., Barbosa da Silvia, A., 
& Berggren, I. 
 
2010 
 
Sverige 

Community 
nurses’ 
experiences of 
ethical dilemmas 
in palliative care: a 
Swedish study 
 

Syftet var att belysa 
sjuksköterskornas 
erfarenheter av etiska 
dilemman i utförande av 
palliativ vård. 

Kvalitativ 
 
 
 
Deltagarna skrev sina egna 
upplevelser och lämnade in det 
anonymt.  
 
Kvalitativ innehållsanalys 
 

N= 7 Sjuksköterskor Teman som framkom i 
studien var: Maktlöshet, 
frustration och oro i relation 
till etiska dilemman i palliativ 
vård. 

Hög, 84% 
 

Marchessault, J., Legault, 
A., & Martinez, A-M.  
 
2012 
 
Kanada 

Providdiing in- 
home palliative 
care within a 
generalist 
caseload: a chance 
for nurses to 
reflect on life and 
death  

Syftet var att få en förståelse 
av sjuksköterskors 
erfarenheter av palliativ vård 
i hemmet.  

Kvalitativ  
 
 
 
 
Ostrukturerade individuella 
intervjuer. 

n=8 Sjuksköterskor I resultatet framkom tre 
teman: Stöd till patienten/ 
närstående, oro för att kunna 
ge en vård med god kvalité 
och att arbeta med palliativ 
vård bidrar till personlig 
utveckling.  

Hög, 84% 
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Mertens, F., De Gendt, 
A., Deveugele, M., Van 
Hecke, A., & Pype, P. 
 
2019  
  
Belgien  

Interprofessional 
collaboration 
within fluid teams: 
Community 
nurses' 
experiences with 
palliative home 
care  

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskor inom 
hemsjukvården upplever 
teamarbetet med de 
specialiserade sjuksköterskor 
inom palliativ hemsjukvård 
och med allmänläkare samt 
de faktorer som påverkar 
samarbetet. 

Kvalitativ 
 
 
Halvstrukturerade intervjuer 
med sjuksköterskor som 
ljudinspelades och skrevs 
sedan ner till ord.  

n=20 sjuksköterskor från 
fyra olika områden inom 
palliativ hemsjukvård. 
 
16 kvinnor och 4 män.   

Studien visar att lära känna varandra i 
teamet och ha en öppen kommunikation 
hade en positiv påverkan på samarbetet. 
Allmänläkarens tidsbrist, brist på 
expertis, hierarki, ingen öppen 
kommunikation och inkomstberoende 
påverkade samarbetet negativt. Strategin 
för sjuksköterskan var att balansera 
engagemanget om patienten med den 
professionella relationen. Sjuksköterskan 
i hemsjukvården fick stöd, råd och litade 
på specialiserade sjuksköterskor inom 
palliativ vård i hemmet  på grund av 
deras expertis. De hade också en viktig 
roll som förmedlare när sjuksköterskan 
inom hemsjukvården och allmänläkaren 
inte var överens.     

Hög, 84% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rydé, K., & Hjelm, K. 
 
 
2016 
 
Sverige  

How to support 
patients who are 
crying in palliative 
home care: an 
interview study 
from the nurses’ 
perspective 

Syftet med studien var att 
undersöka hur 
sjuksköterskor vid palliativ 
vård i hemmet kan stötta 
gråtande patienter.  

Kvalitativ  
 
Semistrukturerade intervjuer.  

n= 8 Sjuksköterskor  Genom att möta, visa empati, respekt, 
närvarande och bejakande kan 
sjuksköterskan stötta patienter som 
gråter. Det kan ske som närvarande hos 
patienten eller som fysisk beröring.  

Hög, 92 %.  
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Spelten, E., Timmis, J., 
Heald, S., & Duijts, S. F. 
A.  
  
  
2019 
  
  
Australien  

Rural palliative 
care to support 
dying at home can 
be realised; 
experiences of 
family members 
and nurses with a 
new model of care  

Syftet var att beskriva 
närstående och 
sjuksköterskors upplevelse 
av en utökad palliativ vård i 
patientens hem. 

Kvalitativ  
  
 
  
Semistrukturerade intervjuer 

n= 14 (10 
familjemedlemmar och 4 
sjuksköterskor) 

Familjerna var mycket positiva till den 
utökade palliativa vården. 
Sjuksköterskorna var lika positiva, men 
ansåg ett behov av att samtala med andra 
kollegor om svåra situationer. 

Hög, 84% 

Strang, S., Henoch, I., 
Danielson, E., Browall, 

M., & Melin‐Johansson, 
C.  
 
 
2014  
 
 
 
Sverige  

Communication 
about existential 
issues with 
patients close to 
death—nurses' 
reflections on 
content, process 
and meaning. 

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
reflektioner om existentiella 
frågor i kommunikation med 
patienter som befinner sig i 
livets slutskede 

Kvalitativ 
 
 
 
 
Deltagarna deltog i 
gruppreflektionssessioner som 
spelades in, transkriberades 
och analyserades.  
 
 

n= 98 Sjuksköterskor Det var viktigt för sjuksköterskorna att 
vara närvarande, ta sig tid och lyssna 
aktivt i samtal med patienter och 
närstående. Att inte försöka lösa eller ge 
förslag på råd utan bara finns där för 
patienten. Det var viktigt att få 
utbildning och reflektera med kollegor 
om händelser som inträffat, inte minst 
för nyexaminerade sjuksköterskor.  

Hög, 80% 

Teruya, N., Sunagawa, 

Y., Sunagawa, H., & 

Toyosato, T.  

 

 

2019 

 

 

 

Japan 

Visiting nurses’ 
perspectives on 
practices to 
achieve end-of-life 
cancer patients’ 
wishes for death 
at home: A 
qualitative study 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors perspektiv 
på metoder för att 
säkerhetsställa den palliativa 
vården så att patienter som 
önskar kan få dö hemma.  

Kvalitativ 
 
 
 
 
 
 
Semistrukturerade intervjuer 
och observationer  

n= 16 Sjuksköterskor Fem teman framkom: 
Omvårdnadsbedömning, Stöd till patient 
och närstående, patientens önskan 
gällande palliativ vård i hemmet, stöd av 
förberedelse inför döendet, samordning 
mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

Hög, 80% 
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Ueland, V., & Ramvie, E.  

 

 

 

 

2018 

 

 

 

Norge 

Nurses’ process of 
“Becoming” when 
working in the 
context of death 
and dying. 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskorna i deras 
arbete med palliativ vård 
påverkas på existentiell nivå  

Kvalitativ 
 
 
 
 
Fokusgruppsintervjuer 

n= 22 Sjuksköterskor I resultatet framkom 4 teman: 
maktlöshet för patients lidande, 
betydelsefull relation, skapar existentiella 
frågor, söker uppskattning. 

Hög, 88%  

 


