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Sammanfattning 
 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av 

omvårdnadsarbetet med palliativa patienter samt sjuksköterskans upplevelser att stödja dess 

närstående. Litteraturen söktes på databasen Elin@Dalarna. Valet av vetenskapliga artiklar 

gjordes med hjälp av titel och abstrakt för att se om innehållet var relevant för studien. Till 

resultatet användes totalt 17 vetenskapliga artiklar som var skrivna på engelska. Artiklarna 

granskades med hjälp av granskningsmallar som bedömde artiklarnas tillförlitlighet med hjälp 

av ett poängsystem. I resultatet kom uppsatsförfattarna fram till att sjuksköterskorna hade 

både positiva och negativa upplevelser av omvårdnaden av palliativa patienter och stödjandet 

av närstående. Det som sjuksköterskor upplevde som positivt i omvårdnaden var att de hade 

ett tillfredställande och betydelsefullt arbete. Sjuksköterskorna upplevde att det underlättade 

om de hade ett bra samarbete inom teamen. Negativa upplevelser var att det samtidigt kunde 

vara stressigt och känslomässigt svårt. I flera artiklar framkom att sjuksköterskan upplevde att 

stöd och information var viktiga uppgifter.  

 

Nyckelord: närstående, palliativ vård, sjuksköterska, upplevelse  
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Introduktion 
 

Enligt Statens Offentliga Utredningar (SOU) är begreppet palliativ vård den vård som ges till 

en människa i livets slutskede. Palliativ vård ska innefatta all omvårdnad kring den döende 

människan och dess närstående (SOU, 2001:6). 

 

Palliativ vård 

Begreppet palliativ vård började användas under 1980-talet som en synonym till hospice. 

Detta är inte den egentliga innebörden då hospice har en anknytning till kyrkan och bedrivs 

som ett frivilligt arbete. På senare tid har den palliativa vården i Sverige utvecklats och nu 

finns det möjlighet att få palliativ hemsjukvård i det egna hemmet. Beroende på var patienten 

bor i tätort eller glesbygd kan det vara olika vårdteam. Det är olika hur det utvecklats med 

särskilda palliativa team eller om den palliativa vården sköts av distriktssjuksköterskor. I 

andra länder som till exempel Storbritannien, Australien, Kanada och USA så finns den 

palliativa vården inom hospiceenheten. Det innefattar både hemsjukvård och att vårdas på 

hospice (SBU, 1999). 

 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition gällande palliativ vård, innebär att patienten får 

en omvårdnad då denne inte längre svarar på en botande behandling. Det är lindring av smärta 

och kontroll av andra symtom, samt hur patienten mår rent psykiskt, socialt och känslomässigt 

som behandlas. Målet med denna vård är att ge patienten och dennes närstående en fullgod 

livskvalitet. SOU 2001:6 anser att den palliativa vården skall bygga på fyra hörnstenar som 

WHO beslutat: 

• Symtom kontroll – Att lindra smärta och andra symtom som kan uppstå 

• Samarbete i ett mångprofessionellt lag – Att arbeta i ett professionellt team runt 

patienten som består av alla förekommande yrkeskategorier inom vården.  

• Kommunikation och relation – i helhet kring patienten, närstående och vårdteamet.  

• Stöd till närstående – Att erbjuda närstående stöd under tiden för vården och även 

efter dödsfallet (SOU, 2001:6). 

 

Enligt Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) har patienter som vårdas i livets 

slutskede en obotlig, progressiv, symtomgivande sjukdom och de förväntas ha en kort 

  



 

överlevnad. Ibland kan tidsperspektivet vara från någon vecka, oftast kan det vara någon 

månad men det kan i enstaka fall röra sig om år. De patienter som i dag vårdas palliativt kan 

vårdas på sjukhus, i sitt eget hem eller på ett särskilt boende. Det finns särskilda avdelningar 

som har palliativ inriktning (SBU, 1999).  

 

Diagnoser vid palliativ vård 

Inom den palliativa vården är olika cancersjukdomar mycket vanliga diagnoser. Cirka 95 % 

av alla som vårdas palliativt inom hospice i Storbritannien har en cancer som inte går att bota. 

I Sverige är det cirka 70-90 % som har en cancerdiagnos. Resterande cirka 10-30 % kan ha 

diagnoser som hjärtsjukdomar, lungsjukdomar, neurologiska sjukdomar, aids och olika former 

av demens (Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

Lagar som styr 

I socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS, 1993:17) så är syftet med omvårdnad att stärka hälsa, 

förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens individuella 

möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig död 

(Socialstyrelsen allmänna råd, 1993). 

 

I Hälso- och sjukvårdslagen (1983:763) står det att vården ska vara lättillgänglig och bedrivas 

så att den uppfyller kraven på en god vård som uppfyller patientens behov av trygghet. 

Vården skall även utformas och genomföras i samråd med patienten och respektera patientens 

självbestämmande. Lagen säger också att det ska vara god kontakt mellan patienten och 

personalen och patientens behov ska tillgodoses vad gäller kontinuitet och säkerhet (Wilow, 

2004). 

 

Närstående i vården 

Då den palliativa patienten vårdas har den ofta en krets av människor runt sig. Det kan vara 

den närmaste familjen, vänner eller övriga kamrater och dessa kallas då närstående. Var 

sjuksköterskan än arbetar med den palliativ vården så ska hon agera på ett sätt så att hon/han 

arbetar både för patienten och de närstående (Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

  



 

Närstående som vårdar sina sjuka anhöriga i hemmet gör det för att i första hand uppfylla den 

döendes önskan. Det kan även vara så att närstående vårdar patienten hemma för att de inte 

har någon positiv bild av de vårdplatser som finns att tillgå och det är då inget alternativ för 

dem. De flesta närstående anser att den som är döende får ett ökat välmående de sista dagarna 

i livet genom att vårdas i det egna hemmet, vilket gör att närstående ofta upplever det som 

självklart att vårda palliativa patienten hemma (Wennman-Larsen & Tishelman, 2002). 

 

Att vårda patient och närstående palliativt, ställer stora krav på vårdpersonalen. Lyhördhet 

och flexibilitet krävs för en god vård. De närstående är ofta involverade i vården och har 

sällan sett någon svårt sjuk eller varit med när någon avlidit. Närstående tar ofta alltför stort 

ansvar för den sjuke, vilket leder till trötthet och överansträngning. Här har vårdpersonalen en 

viktig roll att observera närståendes symtom lika väl som patientens. Att vårda en palliativ 

patient kräver också omvårdnad av närstående med undervisning och stöd (Fridegren & 

Strang (red), 2003).  

 

Sjuksköterskan och närstående 

Att stödja patient och närstående är en av sjuksköterskans uppgifter, detta kan göras på flera 

sätt genom att uppmuntra, underlätta och vara närvarande. Det är viktigt att uppmuntra både 

patient och närstående inom den palliativa vården, inte enbart fokusera på döden utan att även 

kunna se det friska hos patienten. Sjuksköterskan måste även se närstående och bekräfta de 

insatser som de gör för patienten. Detta är viktigt för att närstående ska känna sig delaktiga i 

vården (Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

Beck-Friis & Strang, (2005) menar att det ibland räcker att sjuksköterskan finns närvarande 

hos patienten och de närstående för att de ska känna stöd. Det behöver inte alltid vara en 

kommunikation eller en aktiv åtgärd mellan sjuksköterska, patient och närstående, det räcker 

att bara finnas där. 

 

Sjuksköterskan i arbetet 

För att kunna arbeta med palliativ vård krävs det enligt socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

att sjuksköterskan har en bra utbildning och god kompetens. Sjuksköterskan ska bland annat 

ha förmågan att genom dialog med patient och närstående ge stöd och vägledning så att de 

  



 

kan medverka i vården på ett så optimalt sätt som möjligt. Kompetens ska även finnas för att 

kunna tillfredsställa patientens basala och även specifika omvårdnadsbehov. Det är fysiska 

och psykiska behov likväl som sociala, kulturella och andliga behov. Även ställs krav på 

förmågan att kommunicera på ett respektfullt och lyhört sätt med patienter och närstående. 

Sjuksköterskan ska även ha förmågan att tillvarata det friska hos en patient (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

Enligt Mallory (2003) är det viktigt att sjuksköterskor under sin utbildning får studera 

palliativ vård, både teoretiskt och kliniskt. Då får sjuksköterskorna en god insyn i hur det är 

att vårda döende. I samma studie visade det sig också att synen på döende förändras hos de 

blivande sjuksköterskorna då de får utbildning. 

 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en stor roll i den palliativa vården. Att sjuksköterskan kallas ”spindeln i 

nätet” beror på sjuksköterskans yrkesroll som till största delen är att vara samordnare. 

Hon/han ska göra den första bedömningen av patienten och dess närstående, sjuksköterskan 

ska kunna se vilka problem det rör sig om och vilken omvårdnad som ska sättas in. 

Sjuksköterskan ska identifiera, känna in och bekräfta patientens symtom och sedan analysera 

symtomen för att kunna besluta hur hon/han ska gå vidare med att hjälpa patienten (Beck-

Friis & Strang, 2005). 

 

Kommunikation såväl verbal som icke-verbal är viktigt för sjuksköterskans roll. För 

sjuksköterskan bör veta när hon/han bör tala och när hon/han bör vara tyst. Sjuksköterskan 

måste visa en anpassbarhet i kommunikationen, och inte öppet bedöma patientens uttryck utan 

att analysera (Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

En god relation till patienten och dess närstående handlar om att bygga upp förtroendefulla 

relationer. Ibland kan det vara svårt att bygga upp förtroendefulla relationer, även om det är 

vad sjuksköterskan strävar efter. Sjuksköterskan måste ha förmågan att sätta sig in i patientens 

situation för att kunna bygga en bra relation, där sjuksköterskan och patienten kan hitta en 

gemensam nämnare. För sjuksköterskan handlar det alltid om att kunna anpassa sig till 

patientens nivå. Att hitta en god relation kan vara en svår balansgång för sjuksköterskan och 

  



 

det finns risk att ett starkt känsloengagemang kan ta över och patienten blir som en nära 

anhörig till sjuksköterskan istället för patient (Beck-Friis & Strang, 2005). 

Problemområde 

Den palliativa vården är ett stort ansvarsområde och det ställs stora krav på sjuksköterskan i 

omvårdnaden och stödjandet. Det kan vara psykiskt påfrestande att vårda patienter inom den 

palliativa vården samt stödja dess närstående. Med detta arbete vill författarna visa hur 

sjuksköterskorna upplever sitt arbete med patienter inom den palliativa vården och dess 

närstående. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av omvårdnadsarbetet 

med patienter som vårdas palliativt samt sjuksköterskans upplevelser att stödja dess 

närstående. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplevde sjuksköterskan omvårdnadsarbetet med patienter inom den palliativa 

vården? 

2. Hur upplevde sjuksköterskan att stödja närstående till patienter inom den palliativa 

vården? 

Metod 

Design 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 

Till denna litteraturstudie har artikelsökning från databasen Elin@dalarna gjorts där gratis 

artiklar fanns att tillgå. De sökord som författarna har använt sig av var caring, dying, 

experience, families, family, hospice, meet, nurse, nursing, palliative, palliative care, 

relations, relatives, support och work (bilaga 1). Sökorden har använts i olika kombinationer. 

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2007 och 

vara i fulltext samt svensk och/eller engelskspråkig. Exklusionskriterier var artiklar som 

  



 

innefattade barn, på grund av att studien enbart inriktar sig på vuxna patienter inom den 

palliativa vården och deras närstående.  

 

Datainsamlingsmetod och analys 

Studiens artiklar omfattas av kvalitativa och kvantitativa studier. Urvalet av artiklarna gjordes 

genom att artiklarnas titel granskades först, sedan läste författarna abstraktet för att se om det 

motsvarade uppsatsen syfte. Om det överensstämde med syfte och frågeställningar så skrevs 

artikeln ut och lästes av bägge författarna. För att höja kvaliteten på resultatet läste författarna 

artiklarna var för sig och skrev ner resultatet och som sedan jämfördes så att samma tolkning 

gjorts. Därefter gjordes en sammanställning av materialet. 

 

De vetenskapliga artiklarna blev granskade med hjälp av mallar som bedömde artiklarnas 

tillförlitlighet med hjälp av ett poängsystem (bilaga 2 och 3). Efter genomförd datainsamling 

bearbetades sammanlagt 23 artiklar varav 17 valdes ut. Dessa 17 artiklar kvalitetsbedömdes 

enligt två anpassade granskningsmallar. 13 av dessa artiklar hade kvalitetsgrad I och fyra 

artiklar hade kvalitetsgrad II. 

 

De kvalitativa och kvantitativa granskningsmallarna som författarna har använt sig av är 

framställda av författarna själva med hjälp av Willman och Stoltz (2002) granskningsmallar. 

Maxpoängen för de kvalitativa blev 17 poäng och för de kvantitativa 18 poäng. Poängtalen 

delades in procentuellt i tre olika nivåer. Hög nivå 100-80%, medel 79-70% och låg nivå 

under 69-60%. 

 

Resultat 

I denna studie ingick 17 artiklar där sju var från England, fyra från Sverige, tre från Australien 

och vardera en från Nederländerna, Irland och USA. Sammanställning av artiklar se bilaga 4. 

 

  



 

Hur sjuksköterskan upplever sitt omvårdnadsarbete med patienter inom den 
palliativa vården 

Sjuksköterskans upplevelse av sitt arbete 

Sjuksköterskor upplevde sitt arbete med allvarligt sjuka och döende patienter betydelsefullt. 

Detta påvisade Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) i en studie där de hade intervjuat (n=77) 

vårdpersonal som ingick i ett palliativt vårdteam. Sjuksköterskorna jämförde sitt arbete med 

barnmorskornas, där samma närhet till livet och uppskattning till livet beskrevs. Att jobba 

med döende patienter beskrev personalen som en cirkel där livet blev fullbordat. Vårdteamet 

kände att de uppnått olika närmanden till livet genom arbetet som påverkade dem både privat 

och i arbetslivet.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att deras roll i arbetet var att hitta lösningar, samordna vården och att 

informera om patienternas situation till läkarna (Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 

2002). I en annan studie uppgav en grupp sjuksköterskor (n=11) att de använde sin kreativitet 

för patientens skull och hittade lösningar på det mesta (Brännström, Brulin, Norberg, Broman 

& Strandberg, 2005).  

 

Sjuksköterskorna upplevde att det var känslomässigt svårt att arbeta med patienter inom den 

palliativa vården och att de hade svårt att tänka sig att arbeta med palliativ vård hela 

yrkeslivet. För att hantera situationen uppgav en del att de delade sina svårigheter med 

kollegor, medan andra tog på sig rollen som sjuksköterska och försökte att inte engagera sig 

alltför känslomässigt (Georges, et. al. 2002). Dunne, Sullivan och Kernohan (2004) följde 

under ett år (n=25) sjuksköterskor som arbetade med patienter inom den palliativa vården. 

Under det året hade sjuksköterskorna vårdat många patienter inom den palliativa vården och 

många av deras patienter hade dött. Sjuksköterskorna uppgav att de blev personligt 

engagerade och ibland kunde det vara svårt känslomässigt. De menade att det var ett 

tillfredsställande arbete men kunde ibland bli stressande. I en studie av Wilkes och Beale 

(2001) uppgav sjuksköterskorna (n=12) att de kände sig stressade över att de ibland kände 

patienten personligen, de kunde vara goda vänner och samtidigt skulle de vara professionella i 

sin yrkesroll. I sådana situationer upplevde sjusköterskorna att det var svårt att skilja på 

privatliv och yrkesroll. 

 

  



 

Vårdteamets medlemmar, där sjuksköterskor ingick, beskrev Blomberg och Sahlberg-Blom 

(2007) att då sjuksköterskorna skapade en kontakt med patienterna använde de sig av ett 

tillvägagångssätt av att hitta balans mellan närhet och att hålla distans till sig själv. I det flesta 

situationer var deras val av tillvägagångssätt spontant hellre än ett övervägt beslut. 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt med erfarenhet av att vårda människor och hur de 

upplevde sig själva som ett verktyg i att möta patienterna på ett individuellt sätt. 

 

Mcilfatrick, Sullivan och McKenna (2006) intervjuade (n=10) sjuksköterskor och de uppgav 

att det som var positivt med inneliggande patienter, var att de fick en god kontakt, det de 

beskrev som negativt var att deras arbetssituation var stressig och de blev uttröttade. Detta 

berodde på att de ofta var överbelastade med arbete, fick dåligt med stöd, lite personal, 

samtidigt som de skulle kunna hantera döendes lidande och döendet.  

 

Sjuksköterskorna i Hopkinsons (2002) studie ansåg att det var svårt att vårda döende 

patienter. De kände ilska, frustration och hjälplöshet. Samtliga sjuksköterskor berättade att de 

hade upplevt svårigheter som gjorde dem bekymrade i arbetet med döende patienter. De 

tyckte att det var oetiskt att patienter fick genomgå olika tester, behandlingar och utredningar 

som ändå inte skulle ge dem någon bättring. Liknande resultat kom Nordgren och Olsson 

(2004) fram till i sin studie där sjuksköterskorna ansåg att det var orättvis mot både patienter 

och närstående. I motsats till detta kom Hopkinson, Halett och Luker (2003) fram till att 

sjuksköterskorna ansåg att vårda döende människor var något som de accepterat som en del 

av sitt arbete och som de blivit vana vid. 

 

Kunskaper 

För att kunna arbeta inom den palliativa vården ansåg sjuksköterskorna (n=22) i en studie av 

Johnston och Smith (2006) att det behövdes en bra utbildning inom den palliativa vården och 

ju större kunskap de hade inom området, desto fler möjligheter såg de för patienten. Alla fyra 

sjuksköterskorna som deltog i studien av Nordgren och Olsson (2004) tyckte att de hade 

dåliga kunskaper om döendet och döden. Nyutbildade sjuksköterskor i Rosser och Kings 

(2003) studie uppgav att det var svårt att diskutera döende och död med patienterna, de ville 

veta vad som var rätt och fel att säga. De kände även att det var svårt med de patienter som 

var helt liggande. Då upplevde de att de kunde se ångesten och rädslan i deras ögon. 

 

  



 

Handledning och teamarbete 

Det var viktigt att sjuksköterskorna hade en god självkännedom i mötet med patienterna, 

liksom livserfarenhet, att de kunde komma nära andra människor och att de var professionellt 

erfarna (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). Handledning och teamarbete var något som 

Brännström, et. al. (2005) fann att sjuksköterskorna tyckte var en viktig del för att orka med 

arbetet. Att det fanns tillfälle för att diskutera nya idéer, att bli lyssnad till och få veta att man 

gjort rätt eller fel var också något de lyfte fram som viktigt. De tog råd och idéer av sina 

kollegor och diskuterade olika upplevelser eller problem de stött på. 

 

En annan studie visade att sjuksköterskor ansåg det var bra att arbeta i team tillsammans med 

undersköterskor, då de såg patienten tillsammans och tolkade olika saker på olika sätt vilket 

gav dem ett ömsesidigt utbyte (Nordgren & Olsson 2004). Det var viktigt att de hade ett 

effektivt lagarbete och arbetade inom ett team för att då kunna ta hjälp och stöd av varandra i 

olika situationer (Brännström, et. al. 2005). I sitt arbete var det viktigt att sjuksköterskorna 

stöttade varandra. De hade olika erfarenheter och personligheter vilket gjorde att de stärkte 

varandra och hjälptes åt när det var nödvändigt (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). 

 

Sjuksköterskan och patienten 

Enligt Brännström, et. al. (2005) ska en palliativ sjuksköterska kunna fokusera på ett gott 

samarbete med patienten, ha styrkan att handla för patienten och dennes familjs bästa och om 

möjligt att se patienten i deras hemsituation. De menade att det var lättare att se patienten i 

hemsituationen och att det då blev en enklare situation för patienterna. Då kunde patienten 

vara sig själv och kände sig säker i sitt eget hem. Sjuksköterskan fanns alltid tillgänglig 

dygnet runt och det gav en stor säkerhet för patienten, de såg till att patienten levde sitt 

dagliga liv så bra som möjligt. Sjuksköterskan upplevde sig som en gäst i patientens hem, var 

tillförlitlig och förmedlade lugn och säkerhet.  

 

Sjuksköterskans roll var att följa med på den resa som patienten gjorde mot livets slut och 

finnas till hands där som stöd. De upplevde att de fungerade som koordinatorer som såg till att 

alla olika familjers behov blev tillgodosedda då patienten blev vårdad i sitt hem som kunde 

vara lång ute på den Australiensiska landsbygden (Wilkes & White, 2005). Då den palliativa 

patienten vårdades hemma så behövdes mycket tekniska hjälpmedel så som sängar, madrasser 

och stolar. Det var då sjuksköterskan som arbetade med att ordna dessa saker och visa hur de 

  



 

fungerade för att det skulle bli ett så drägligt liv som möjligt mot livets slut (Wilkes, & White, 

2005).  

Information och stöd 

De flesta av sjuksköterskorna (n=25) i en studie av Dunne, et. al. (2004) ansåg att det var 

svårt då patienterna ställde frågor om hur länge de hade kvar att leva. Att hålla sig lugn och 

försöka säga och göra de rätta sakerna till patienter som var arga och upprörda i olika 

situationer upplevde sjuksköterskan var svårt att hantera. Även Hopkinson, et. al. (2003) kom 

fram till att majoriteten av sjuksköterskorna (n=28) upplevde att frågor från patienter och 

närstående, som rörde det mänskliga livet, som till exempel: ”Ska jag dö?” ”Hur går det till?” 

var svåra frågor att svara på och då sökte de stöd hos sina kollegor. 

 

Att vara en palliativ sjuksköterska innebär att kunna förbereda patienten och närstående på 

döden. Sjuksköterskan upplevde att det var viktigt att patienten hade fått information för att 

vara väl förberedd inför döden (Brännström, et.al. 2005). Sjuksköterskorna i en studie av 

Wilkes, White och O´Riordan (2000) uppgav att information kunde ges på olika sätt och det 

var olika från person till person när den bäst behövdes. 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna (n=607) i studien av Tyree, Long och Greenberg (2005) 

ansåg att det var svårt att kommunicera med patienterna och närstående angående livets 

slutskede. En del upplevde att de hade för lite utbildning för att kunna svara på frågor 

angående detta och en minoritet ansåg att de kände sig olustiga då de diskuterade ämnet. 

 

Sjuksköterskans arbete 

Luker, Austin, Caress och Halett (2000) fann att det var viktigt att sjuksköterskorna lärde 

känna patienterna och de närstående för att ha en god kvalité på vården. Det var viktigt att det 

togs en tidig kontakt i sjukdomsförloppet och att det fanns en god kommunikation, det var 

även viktigt att det var kontinuitet i vården.  

 

Sjuksköterskorna (n=4) i studien av Nordgren och Olsson (2004) ansåg att det var viktigt med 

en god individuell vård för både den sjuke och deras närstående, att respektera patientens 

integritet.  

 

  



 

I Georges, et. al. (2002) studie upplevde sjuksköterskorna hur viktigt det var att 

sjuksköterskan kunde lyssna, att de lärde känna patienten, att de fanns till hands och ibland att 

de bara satt vid patientens sängkant. Sjuksköterskan upplevde att den mesta av tiden gick åt 

för att skapa en god kontakt med patienten för att kunna bilda sig en uppfattning om 

patientens tillstånd, samt att stötta dem och kunna svara på patientens frågor (Johnston & 

Smith, 2006). Patientens kroppsspråk var viktigt för sjuksköterskorna för att de skulle kunna 

tillgodose behoven hos patienterna. Sjuksköterskorna kunde då oftast se vad som var fel utan 

att patienten sade det. De kunde även se på en patient som var okontaktbar hur de blev spända 

då något blev obehagligt (Nordgren & Olsson 2004). 

 

I studien av Aspinal, Hughes, Dunckley och Addington-Hall (2006) kom det fram att den 

professionella vårdpersonalen upplevde att symtomkontroll och relation mellan patient och 

vårdgivare var det viktigaste delen i arbetet. Sjuksköterskor i en annan studie upplevde att de 

tyckte att det svåraste var att hantera problemen med smärta hos patienterna, näst efter detta 

kom symtom som utmattning, trötthet och andnöd (Dunne, et. al. 2004; Nordgren & Olsson 

2004). Mer än hälften av sjuksköterskorna (n=607) i Tyree, et. al. (2005) studie tyckte att 

patienter inom den palliativa vården var dåligt smärtlindrade. 

 

I en studie av Mcilfatrick, et. al. (2006) beskrevs hur sjuksköterskor växlade mellan 

avdelningsarbete och dagvårdsverksamhet och hur de upplevde detta. Arbetet inom den 

dagliga verksamheten upplevde sjuksköterskorna att var omväxlande och uppfriskande, de 

fick möjlighet att återhämta sig från avdelningens arbete och fokusera på den botande 

behandlingen. Det som de upplevde som negativt med att arbeta på den dagliga enheten var 

att det blev en sämre kontakt mellan sjuksköterskan och patienten, de fick aldrig lära känna 

dem.  

 

Hur sjuksköterskan upplever att stödja närstående till patienter inom den 
palliativa vården 

 

Mötet med närstående 

Lantz och Severinsson (2001) fann att sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att i 

förväg planera sitt samtal med de närstående. Det var även viktigt att de var neutral i mötet 

  



 

genom att inte låta egna värderingar avgöra hur de sen skulle agera, samt att de skulle visa 

respekt och vara professionell i sin yrkesroll. De uppgav även att det var viktigt att lära sig att 

se signaler från närstående så att de kunde identifiera hur de mådde. De palliativa 

sjuksköterskorna beskrev symtomkontroll som det avgörande i att stödja familjen som vårdar 

sin sjuke anhörige (Wilkes & White, 2005). Sjuksköterskorna upplevde att närstående som 

vårdade sin sjuka familjemedlem i hemmet hade ett hårt arbete, de kunde vårda ända upp till 

22 timmar på ett dygn (Wilkes & White, 2005). 

 

I en studie gjord i Australien av Wilkes och White (2005) utfördes en jämförelse med hur det 

var att vårda patienter i stad i jämförelse med att vårda patienter på landsbygden. 

Sjuksköterskan som besökte patienter ute på landsbygden ansåg att det var ett omväxlande 

arbete mot de patientbesök som gjordes i storstaden. Att stödja just dessa familjer och att hitta 

det rätta för familjen och den sjuke var ibland svårt då sjuksköterskan fick ta hänsyn till den 

miljö de bodde i. Det var ofta långa avstånd, det fanns ibland inget vatten och ibland ingen el, 

det gjorde att sjuksköterskan fick vara uppfinningsrik (Wilkes & White, 2005). 

 

Information och stöd till närstående 

I kommunikationen med familjen var det viktigt att sjuksköterskan blev involverad i ett tidigt 

stadium av sjukdomen, det blev då lättare att få en god kontakt med närstående (Dunne, et. al. 

2004). Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att ta sig tid och prata med familjen. Ibland 

var det svårt när det var hela familjen, om det gick bra så upplevde de att de gjorde ett gott 

arbete (Luker, et. al. 2000). Ibland ingick även utbildning på vårdavdelningen där närstående 

fick kunskap om fysiska aspekter på vården. Sjuksköterskorna beskrev vad som var viktigt att 

veta för de närstående om patienten. Det kunde vara om vad som skulle komma att hända 

framöver med deras sjuke familjemedlem (Wilkes, et. al. 2000). De sjuksköterskor (n=10) 

som ingick i Wilkes, et. al. (2000) studie ansåg att närstående behövde stöd genom 

information. Sjuksköterskorna menade att deras stöd var en viktig del i att förbereda 

närstående på vad de skulle förvänta sig av patientens olika faser av sjukdomen. Fick de 

närstående inte den information de behövde kände de sig ofta hjälplösa och frustrerade 

(Wilkes, et. al. 2000). 

 

Följande citat från en närstående beskriver sjuksköterskans stödjande roll inom den palliativa 

vården: 

  



 

 

”Some of the support is just talking to people about what’s 
going to happen. Often people say we’ve seen extended care 
and we’ve seen all number of services. But we don’t really 
know what’s going to happen with Dad, you know can you 
tell us when death becomes closer, what sort of things do we 
expect”                            (Wilkes, et. al. 2000 s. 44) 

 

Något som sjuksköterskorna upplevde vara svårt var när närstående inte ville att den sjuke 

skulle få reda på sin diagnos eller få den information som patienten hade rätt till (Luker, et.al. 

2000). Detta kom även Dunne, et.al. (2004) fram till i deras studie där sjuksköterskorna 

upplevde att det var svårt med närstående som inte ville att den sjuke skulle få reda på sin 

diagnos för att de närstående ville skydda den sjuke från verkligheten (Dunne, et. al. 2004). 

 

Närstående kunde ge bilden av att de hanterade situationen av att vårda den sjuke, men 

sjuksköterskan kunde se oron och tröttheten hos dem i deras ansiktsuttryck. De behövde 

mycket stöd genom samtal med sjuksköterskan och ibland avlastning för att orka vårda den 

sjuke. Sjuksköterskan upplevde att det var svårt då de i den närstående familjen även ingick 

barn och ungdomar. Detta upplevdes som stressande (Dunne, et.al. 2004). Upplevelsen hos 

sjuksköterskan var även att många familjer var bekymrade och oroliga, det påverkade även 

sjuksköterskornas känslor i arbetet (Wilkes & Beale, 2001). De resultaten är raka motsatsen 

till vad Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) kom fram till i deras studie där personalen i 

palliativa teamet uppgav att detta inte påverkade dem särskilt mycket då de levde sig in i sin 

yrkesroll.  

 

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultatet 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av omvårdnadsarbetet 

med patienter inom den palliativa vården samt sjuksköterskans upplevelser att stödja dess 

närstående. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade både positiva och negativa upplevelser av 

omvårdnaden av patienter inom den palliativa vården och stödjandet av närstående. 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade ett tillfredställande (Dunne, et. al. 2004) och 

betydelsefullt arbete (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007) men de upplevde samtidigt att det 

  



 

kunde vara stressigt (Dunne, et. al. 2004; Wilkes & Beale, 2001; Mcilfatrick, et. al. 2006) och 

känslomässigt svårt (Georges, et. al. 2002). Sjuksköterskorna upplevde att arbetet 

underlättades av bra samarbete inom teamen (Brännström, et. al. 2005; Nordgren & Olsson 

2004). Sjuksköterskan upplevde att stöd och information var en viktig uppgift för patienter 

inom den palliativa vården och dess närstående (Brännström, et. al. 2005; Wilkes & White, 

2005; Wilkes, et. al. 2000; Dunne, et. al. 2004).  

 

Resultatdiskussion 

Omvårdnadsarbete med patienter inom palliativ vård 

Betydelsefull  

Att arbeta som sjuksköterska och dagligen träffa svårt sjuka, döende människor kan som 

uppsatsförfattarna till denna studie upptäckt, vara på varierande sätt. Att arbetat som 

sjuksköterska inom den palliativa vården blir som ett uppdrag att följa med på den resa som 

patienten gör mot livets slut. Under denna resa med patienten känner sig sjuksköterskan 

betydelsefull. I sig tycker uppsatsförfattarna att det kan vara en upplevelse som känns 

skrämmande att se någon dö, likaväl som det är en ära att få vara med när ett barn föds. Detta 

var även vad Wilkes och White (2005), Blomberg och Sahlberg-Blom (2007), Dunne, et. al. 

(2004) kom fram till i sina studier. 

 

Lyssna 

För att kunna vårda patienter inom den palliativa vården är det viktigt enligt 

uppsatsförfattarna att sjuksköterskan ska kunna lyssna till andra människor. Tänkvärt är vad 

mycket som sjuksköterskan kan ta del av genom att bara lyssna och finnas till hands. Tar 

sjuksköterskan den tiden som krävs för att sätta sig ner och lyssna, där de använder sin 

professionella erfarenhet och livserfarenhet så anser uppsatsförfattarna att sjuksköterskan är 

professionell. De lär känna patienten, få en god sjukdomsbild och kan utifrån detta ge en 

individuell vård till patienten. Ett liknande resultat kom även Georges, et. al. (2002), 

Blomberg och Sahlberg-Blom (2007), Luker, et. al. (2000) fram till. Uppsatsförfattarna anser 

att detta ger en högre kvalité på vården och sjuksköterskan kommer närmare patienten och får 

en god kontakt. Uppsatsförfattarna anser av egna erfarenheter är det viktigt med en tidig 

  



 

kontakt med patienten för att lära känna patienten för att i ett senare skede i patientens 

sjukdom veta hur denne egentligen känner sig.  

 

Symtomkontroll 

En viktig del i sjuksköterskans arbete är symtomkontroll. Sett till alla problem som olika 

symtom kan ge så är det även då viktigt att få den goda relationen till patienten och att det 

skapas en god kontakt. Att ha en god relation till patienter och deras familjer var något som 

flera studier visade (Aspinal, et al. 2006; Johnston & Smith, 2006; Blomberg & Sahlberg-

Blom, 2007). Uppsatsförfattarna menar att om sjuksköterskan får den goda relation som krävs 

för att patienten ska säga och visa vad som är besvärligast så underlättar det för både 

vårdpersonal och patienten. Varje patient har rätt att kräva att mötas på just den nivå som 

passar denne och på ett individuellt sätt. Har sjuksköterskorna börjat bygga upp kontakten, 

väntat ut patienten tills denne är redo och fått den goda relationen, så har de nått sitt mål. 

 

Spindeln i nätet 

Sjuksköterskan är en yrkesgrupp som enligt uppsatsförfattarna fungerar som en spindel i 

nätet, de ska finnas till hands dygnet runt, kunna svara på frågor och stötta patienter och 

närstående. Hon/han finns till hands dygnet runt oberoende var patienten vårdas, det finns 

alltid en sjuksköterska att kontakta. Sjuksköterskan är en koordinator som leder vårdarbetet 

med övrig vårdpersonal och håller kontakten med läkare. Detta stöder sig även på studierna av 

Wilkes och White (2005) där sjuksköterskorna upplevde sig som koordinatorer.  

 

Kunskap 

För att kunna arbeta inom den palliativa vården så behövs en god utbildning anser 

uppsatsförfattarna. I likhet med vad Johnston och Smith (2006), Brännström, et. al. (2005), 

Wilkes och White (2000) kom fram till anser uppsatsförfattarna att det krävs mycket kunskap 

inom just detta område då det är så mycket som händer kring patienten, både med symtom 

och att patienten ska dö. Sjuksköterskan ska kunna informera patienten om allt det som ska 

komma att ske med henne/honom och för det krävs en relevant utbildning. Den egna 

erfarenheten av palliativ vård hos uppsatsförfattarna säger att just information kan bli 

  



 

bristfällig av stora arbetsbelastningar hos sjuksköterskorna. Detta är oftast beroende på en låg 

personaltäthet som gör arbetet stressigt och patienten blir åsidosatt. 

 

Vårdtyp 

Mcilfatrick, et. al. (2006) kom fram till i sin studie att det blev en sämre kontakt mellan 

sjuksköterskan och patienten då denne vårdades inom dagvårdsverksamhet, något som även 

uppsatsförfattarna kan förstå. Det blir då kanske ett besök i veckan, till olika personal och det 

bådar ju inte för att skapa förtroende och god kontakt. För att det ska uppstå krävs kontinuitet 

i vården. På en dagvårdsverksamhet tar det längre tid att lära känna patienten.En 

sjuksköterska som besöker patienten i hemmet flera gånger i veckan får en bättre bild av vad 

som kan komma att bli problem ju längre patientens sjukdom framskrider och vilka insatser 

som kan komma att behövas i framtiden. 

 

Kunskap 

Flera studier har visat att det kan vara svårt att svara på frågor om livets slut (Tyree, et. al. 

2005, Rosser & King, 2003, Dunne, et. al. 2004 Hopkinson, et. al. 2003). Det upplever även 

uppsatsförfattarna att det kan vara med den egna erfarenheten från yrkeslivet. I många 

situationer kan det ha uppstått en olustkänsla om hur svaret ska vara kring dessa frågor. Under 

tidens gång, i och med att ökad kunskap och erfarenhet inom ämnen som rör detta så har det 

utvecklats en starkare grund för vad som är rätt och fel i svaret på dessa frågor. Det är 

utbildning inom ämnet och att det finns en god möjlighet att få diskutera med kollegor. 

Saknar sjuksköterskan möjligheten att diskutera med andra och att inte få utbildningar inom 

olika frågor om livets slut så orkar hon/han inte med arbetet inom palliativ vård anser 

uppsatsförfattarna. Sjuksköterskorna kan då bli snabbt känslomässigt involverade och det 

frestar på sjuksköterskan som människa och hon/han kan bli utbränd och kanske aldrig mer 

återvänder till sitt arbete. Att just detta lätt kan uppstå var även något som Georges, et. al. 

(2002) kunde påvisa i sin studie.  

 

Handledning 

Resultatet visade att sjuksköterskan upplevde det positivt att arbeta inom team i vården 

(Nordgren & Olsson, 2004) och att få handledning av personal (Brännström, et. al. 2005). 

  



 

Uppsatsförfattarna anser även att detta är en bra lösning på många problem. Personalen kan 

genom teamarbete stötta varandra och hjälpas åt när det behövs. Finner någon att något är 

extra besvärligt hos någon patient så finns det alltid någon annan som kan utföra detta istället. 

Personalen kan utbyta erfarenheter och hjälpas åt med olika arbetsuppgifter. Har det varit en 

svår situation underlättar det om det kan diskuteras med kollegor och att sjuksköterskorna inte 

”behöver ta det med sig hem”. När de slutat för dagen ska de kunna ha bearbetat svåra känslor 

som de stött på under dagen och möta sitt eget privatliv när de kommer hem. På de 

arbetsplatser där sjuksköterskor har fått diskutera om svårigheter inom arbetet med sina 

kollegor under handledning anser uppsatsförfattarna att det finns ett gott klimat. 

Sjuksköterskorna kommer att uppleva att de finner nya vägar att hitta lösningar på sina 

svårigheter och problem. Det kommer att öka på deras självkänsla och de känner sig mer 

välmående, det ger dem en förbättrad empatisk förmåga och de får då nya sätt att uppträda 

mot andra människor. Uppsatsförfattarna anser att det påvisar än mer vilken effekt det kan 

finnas med handledning som en naturlig del i en sjuksköterskas arbete och för att få ett 

arbetssätt som är väl fungerande. 

 

Arbetssituation 

Det som Mcilfatrick, et. al. (2006) fann i sin studie var att sjuksköterskor upplevde att deras 

arbetssituation var stressig och att de blev uttröttade. Detta kan enligt uppsatsförfattarna 

förklaras med att sjuksköterskor ofta är överbelastade med arbete. De får dåligt med stöd, det 

är lite personal, samtidigt som de ska kunna hantera döendes lidande och döendet. Just detta 

är vad uppsatsförfattarna hoppas och anser att teamarbete och handledning kan förebygga. Det 

är även ledningen på arbetsplatsens ansvar att se till att det finns resurser att tillgodose de 

behov som behövs för att ge en god vård av god kvalité på lika villkor för alla drabbade 

oavsett var de vårdas. Att personalen mår bra och upplever att de utför ett gott arbete, gör 

klimatet på arbetsplatsen bättre.  

 

Stöd till närstående 

Kommunikation 

Uppsatsförfattarna kom fram till att sjuksköterskornas upplevelse för att kunna stödja de 

närstående på ett bra sätt, var att ha en bra kommunikation och ett neutralt möte. Dunne, et. al. 

(2004) menar att det var viktigt att sjuksköterskan blev involverad i ett tidigt stadium av 

  



 

sjukdomen, för att lättare att få en god kontakt. Enligt uppsatsförfattarna är det viktigt att 

sjuksköterskan får en god kontakt med närstående i ett tidigt stadium, det underlättar för den 

närstående att delta i omvårdnaden. Lantz och Severinsson (2001) fann att sjuksköterskorna 

upplevde det var viktigt att i förväg planera sitt samtal med de närstående. Uppsatsförfattarna 

anser att det är viktigt att tänka till i vad som sägs till de närstående, att inte låta de egna 

värderingarna styra situationen. Det är även vikigt att visa respekt mot närstående och vara 

professionell i sin yrkesroll. Som sjuksköterska gäller det att känna in på vilken nivå den 

närstående befinner sig och kunna möta denne där. Det är svårt att bedöma i förhand vad som 

är rätt och fel att säga då den närstående befinner sig i kris och kan ta till alla försvar. Det kan 

göra att saker lätt tolkas på fel sätt och får en annan mening för den närstående än det var 

tänkt.  

 

Lyssna 

Luker, et. al. (2000) kom fram till i sin studie att sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att 

ta sig tid och prata med familjen. Här håller uppsatsförfattarna med och anser att för att 

sjuksköterskan ska få god kontakt och kunna stödja de närstående så är det väldigt viktigt att 

ta sig tid att lyssna och samtala. Uppsatsförfattarna kan se brister utifrån den egna 

erfarenheten. Det kan vara så att sjuksköterskan gör det nödvändigaste och sedan finns det 

inte tid för mer. Även här är det ledningen på arbetsplatsen som brister. Det måste finnas tid 

och personal för att skapa de bästa förutsättningarna för patienten genom att göra ”det lilla 

extra”. Det ger så mycket tillbaka från både patienter och närstående att ta sig den tiden.  

 

Avlastning 

Wilkes och White (2005) kom fram till att sjuksköterskorna upplevde att närstående som 

vårdade sin sjuka familjemedlem i hemmet hade ett hårt arbete. De kunde vårda ända upp till 

22 timmar på ett dygn. Att vårda den sjuke i hemmet kräver mycket av de närstående anser 

uppsatsförfattarna, det blir en situation som innebära att närstående vårdar dygnet runt. Detta 

kan leda till att närstående inte inser själva att de inte orkar. Utan de vill vara till hands för sin 

sjuke och de tror att de ska orka hur mycket som helst. Närstående vill inte visa att de 

egentligen inte orkar med situationen. Här är det viktigt att som sjuksköterska se de olika 

signaler som närstående signalerar om hur de mår, att sjuksköterskan agerar och hjälper till så 

de närstående orkar vårda sina närstående till livet slut. Sjuksköterskan kan erbjuda att den 

  



 

närstående får avlastning i hemmet genom att hemtjänsten löser av dem eller att patienten får 

en trygghetsplats på en vårdavdelning för palliativ vård. Patienten kan då vårdas där nattetid 

och vårdas hemma dagtid eller vårdas hemma en vecka och på avdelning en vecka. Den 

närstående kan då få möjlighet att vila. Då patienten är för sjuk att åka mellan hemmet och 

vårdavdelningen, så är det bättre att patienten stannar kvar på vårdavdelningen och den 

närstående istället kommer till avdelning. Allt detta bygger då på patientens och närståendes 

ork och vilja. Hela situationen måste planeras med hjälp av vårdplanering för att allas behov 

skall tillgodoses.  

 

Otillräcklighet 

När de närstående var bekymrade och oroliga så upplevde sjuksköterskan att det påverkade 

känslorna i deras arbete genom att det kändes som att de inte räckte till enligt Lantz och 

Severinsson (2001), Wilkes och Beale (2001) och Dunne, et. al. (2004). Uppsatsförfattarna 

anser att det är sjuksköterskans uppgift att se till att även de närstående inte behöver känna sig 

bekymrade eller oroliga. Skulle det inte vara så att sjuksköterskorna kan tillgodose deras 

behov av stöd och hjälp så är det sjuksköterskans skyldighet att erbjuda annan hjälp i form av 

professionell tjänst, till exempel kurator eller präst. 

 

Kommunikation 

Närstående behöver mycket stöd genom samtal och information med sjuksköterskan som ska 

förbereda närstående på vad de ska förvänta sig av patientens olika faser av sjukdomen och de 

behöver ibland avlastning för att orka vårda den sjuke. Fick de närstående inte den 

information de behövde kände de sig ofta hjälplösa och frustrerade (Dunne, et. al. 2004, 

Wilkes, et. al. 2000). För att närstående ska orka med att finnas till hans och vårda den sjuke, 

så anser uppsatsförfattarna att information och stöd är viktigt. Här ska sjuksköterskan hitta rätt 

och kunna informera och stödja på den nivå som den närstående befinner sig, så att 

informationen blir bra. Det blir då lättare för de närstående att vara delaktig i omvårdnaden. 

När de får en god information så blir de samtidigt mentalt förbereda om vad som kommer att 

ske i patientens sjukdomsförlopp och genom det motverka att de kommer i en kris. Enligt 

uppsatsförfattarna så finns det risk här att det brister i informationen på grund av att 

sjuksköterskan ofta har hög arbetsbelastning. 

 

  



 

Motsättningar 

Uppsatsförfattarna anser att det är svårt att hålla med närstående när de tycker att patienten 

inte ska få den information den är berättigad till. De kom även Dunne, et. al. (2004) fram till i 

deras studie där sjuksköterskorna tyckte att det var svårt med närstående som inte ville att den 

sjuke skulle få reda på sin diagnos för att de närstående ville skydda den sjuke från 

verkligheten. Sjuksköterskorna i Luker, et. al. (2000) upplevde även de att det var svårt när 

närstående inte ville att den sjuke skulle få reda på sin diagnos eller få den information som 

patienten hade rätt till. Enligt uppsatsförfattarna är det en rättighet för den sjuke att få reda på 

sina möjligheter och att denne själv hinner förbereda sig på vad som skall ske. Närstående ska 

inte ha möjligheten att hindra att den sjuke att få sin diagnos och information. Den sjuke 

måste ha tillfälle att förbereda sig och hinna ta adjö av nära och kära, uppleva saker som den 

inte kan i ett senare skede. I detta stöder sig uppsatsförfattarna på Socialstyrelsens allmänna 

råd (Wilow, 2004) angående etiska principer där det står att patientens vård ska bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet. Vården och behandlingen ska 

utformas och utföras i möjligaste mån i samråd med patienten. Bara för att patienten är sjuk 

och beroende av andra behöver de inte betyda att patienten saknar förmåga att själv 

bestämma. Den närstående måste förstå att det är nödvändigt för den sjuke att få information 

som den har rätt till för att göra det den ska innan det är för sent. Det kan upplevas som 

besvärligt för de närstående, men uppsatsförfattarna menar med detta att det blir lättare för 

dem efter den sjukes död, att veta att den döende hinner avsluta och göra klart inför sin sista 

resa mot livets slut.  

 

Som slutsats i denna studie kom uppsatsförfattarna fram till att sjuksköterskans upplevelse av 

att arbeta inom den palliativa vården är en uppgift som påverkar känslomässigt. Just det att 

arbeta med döende och döden kan påverka sjuksköterskan känslomässigt och genom det 

hennes/hans utförande av arbetsuppgifterna. Därför förespråkar uppsatsförfattarna att det ska 

finnas handledning och stöd för dem i deras arbete. Detta på grund av att sjuksköterskan ska 

kunna känna sig trygg i sitt arbete och att det ska vara en arbetssituation som är acceptabel för 

dem. Sjuksköterskorna ska även känna att de kan undvara arbetstid för att delta i handledning, 

kunna diskutera svåra situationer och om det påverkat dem personligen, även få stöd i detta. 

Får inte sjuksköterskan denna möjlighet så är det arbetsuppgifterna som blir lidande och till 

slut blir situationen för sjuksköterskan ohållbar och det kan leda till att hon/han blir utbränd. 

 

  



 

Metoddiskussion 

Till denna studie gjordes sökning enbart från databasen Elin@Dalarna för att det fanns 

tillräckligt med vetenskapliga artiklar där som besvarade syftet och frågeställningarna. 

Sökorden användes i olika kombinationer för att hitta de mest relevanta artiklarna till denna 

studie. I studien ingick 17 artiklar där sju var från England, fyra från Sverige, tre från 

Australien och vardera en från Nederländerna, Irland och USA. De bedömdes alla genom 

kvalitetsgrad och 13 var av hög kvalité och resterande fyra var av medel kvalité. Det som 

gjorde att flera drogs ner i poäng var att de flesta artiklar inte hade exklusionskriterier, utan 

enbart hade inklusionskriterier med. Detta ansåg uppsatsförfattarna inte påverkade 

trovärdigheten i denna studie.  

 

Av de 17 artiklar som ingick i studien var 15 kvalitativa, en kvantitativ och en hade kvalitativ 

metod och ett kvantitativt resultat. Orsaken till att endast en kvantitativ studie togs med var att 

det inte fanns fler som motsvarade studiens syfte och frågeställningar. Detta påverkar inte 

resultatet i denna uppsats anser uppsatsförfattarna då det var sjuksköterskans upplevelse som 

beskrevs i denna studie. 

 

Alla artiklar var på engelska och det kunde orsaka att översättning och förståelsen av texten 

kunde inverka på resultatet och validiteten. Någon etisk granskning var inte aktuell då studien 

genomfördes som en systematisk litteraturstudie.  

 

Förslag till vidare forskning 

Genom att antalet patienter inom den palliativa vården ökar och det ställs större krav på 

sjuksköterskan i omvårdanden, leder det till att handledning och stöd behövs. Behovet av 

utbildning inom palliativ vård ökar hos befintliga och blivande sjuksköterskor. Som förslag 

till vidare forskning anser uppsatsförfattarna att en studie kan göras utifrån hur sjuksköterskan 

får handledning och stöd, och se om behovet är tillgodosett. Vidare kan en studie kartlägga 

sjuksköterskors behov av palliativ omvårdnad i utbildningen.  
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Bilaga 1 Resultat av sökning 
Databas Sökord  Antal träffar Lästa abstrakt Utvalda artiklar 
Elin@Dalarna     
 caring AND 11950     
 dying AND 283    
 nursing AND 137    
 support 26 2 2 
 nurse AND 23894     
 experience AND 1571    
 hospice 18 1 1 
 palliative AND 7164     
 experience AND 513    
 nurse 34 3 3 
 palliative AND 7164     
 experience AND 513    
 nursing 113 1 0 

 palliative AND 7164     
 families AND 271    
 meet 10 1 1 
 palliative AND 7164     
 hospice AND 1404    
 nursing AND 1045    
 experience 50 1 1 
 palliative AND 7164     
 nurse AND 259    
 support 43 1 1 
 palliative AND 7164     
 nurse AND 259    
 support AND  43    
 family 11 2 2 
 palliative AND 7164     
 nursing AND 1731    
 relations, 12 1 1 
 palliative care AND  3102     
 experience AND 239    
 nurse 26 3 2 
 palliative care AND 3102     
 families 201 1 0 
 palliative care AND 3102     
 family AND 330    
 nurse 30 2 1 
 palliative care AND 3102     
 family AND 330    
 nursing AND 88    
 hospice 22 3 0 
 palliative care AND 3102     
 nurse AND 186    
 work 32 1 1 
 palliative care AND 3102     
 relatives 54 1 1 

 

 

 

 

  

mailto:Elin@Dalarna


 

Bilaga 2 Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvantitativa studier 

 

 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstract studiens innehåll?   
3.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
4.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
5.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
6.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
7.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
8.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
9.  Är urvalsmetoden beskriven?   
10.  Finns populationen beskriven?   
11.  Anges bortfallets storlek?   
12.  Kan bortfallet accepteras?   
13.  Anges var studien genomfördes?   
14.  Anges när studien genomfördes?   
15.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
16.  Besvaras studiens frågeställningar?   
17.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

18.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    

 

Maxpoäng:  18 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 

  



 

Bilaga 3 Granskningsmall för kvalitetsbedömning – Kvalitativa studier 
 

 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract studiens innehåll?   
3 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
4 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
5 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
6 Är inklusionskriterierna relevanta?   
7 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
8 Är exklusionskriterierna relevanta?   
9 Är urvalsmetoden beskriven?   
10 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 

bakgrundsvariabler? 
  

11 Anges var studien genomfördes?   
12 Anges när studien genomfördes?   
13 Anges vald datainsamlingsmetod?   
14 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
15 Besvaras studiens syfte?   
16 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

17 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
Summa    
 

Maxpoäng:  17 

Erhållen poäng:  

Kvalitet:  låg medel hög 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Bilaga 4 Sammanställning av vetenskapliga artiklar 

Författare Syfte Design och  Mätmetod Urval  Kvalitets
År   Land   metod     grad 
Aspinal F., Syftet var att beskriva Kvantitativ Grupp 10 patienter, 83%

Hughes R., vad som är viktigt att studie diskussion 35 professionell  

Dunckley M. & mäta i livets slutskede nominal  vårdpersonal och  

Addington-Hall J. från perspektivet av grupp teknik  30 närstående  

2006, UK UK`s patienter,      

 sörjande och      

 sjuksköterskor.     

      

Blomberg K. & Syftet med studien var Kvalitativ studie, Grupp 16 grupper 88%

Sahlberg-Blom E. att beskriva hur  beskrivande diskussion 77 vårdteams  

2007, Sverige vårdteamet som vårdar   personal  

 patienter med      

 avancerad cancer,     

 beskriver hur de      

 hanterar besvärliga     

 situationer i den      

 dagliga vården.     

      

Brännström M., Syftet var att belysa Kvalitativ studie, Intervju 11 sjuksköterskor 94%

Brulin C., meningen av att vara  fenomenologisk    

Norberg A en palliativ  och hermeneutisk    

Boman K. & sjuksköterska inom   metod.    

Strandberg G. avancerad      

2005, Sverige hemsjukvård för      

 patienter med      

 hjärtproblem.     

      

Dunne K.,  Var att belysa Kvalitativ studie, Intervju 25 kvinnliga 94%

Sullivan K. & sjuksköterskans fenomenologisk  sjuksköterskor  

Kernohan G.  erbjudande av palliativ     

2004, UK vård för patienter med     

 cancer och dess     

 närstående.     

      

Georges J-J., Syftet var att beskriva Kvalitativ studie Intervju 10 sjuksköterskor 70%

Grypdonck M. & hur sjuksköterskor     

Dierckx de Casterle B. uppfattar sitt arbete     

2002, Nederländerna som palliativa     

 sjuksköterskor och få     

 en insikt i vilka      

 problem de kan mötas     

  



 

 av.     

      

Hopkinson J B. Syftet var att Kvalitativ studie, Intervju 28 sjuksköterskor 82%

2002, UK identifiera olika metoder fenomenologisk    

 som sjuksköterskan     

 kunde använda för att     

 vårda döende     

 patienter.     

      

Hopkinson J B., Syftet var att utveckla Kvalitativ studie, Intervju 28 sjuksköterskor 88%

Halett C E. & förståelse hos fenomenologisk    

Luker K A. nyutbildade      

2003, UK sjuksköterskor för att     

 vårda döende patienter     

 och skapa en teori om     

 hur de ska stödjas för     

 att ge en bättre vård.     

      

Johnston B. &  Syftet var att utforska Kvalitativ studie, Intervju 22 sjuksköterskor 88%

Smith L. uppfattningen om  fenomenologisk  22 palliativa   

2006, UK palliativ vård hos   patienter  

 patienter och      

 sjuksköterskor inom     

 palliativ vård och     

 särskild specialist     

 utbildade.     

      

Lantz I. & Syftet var att  Kvalitativ studie, Intervju 8 kvinnliga 82%

Severinsson E. utforska intensiv- deskriptiv  intensivvårds  

2001, Sverige vårdssjuksköterskans    sjuksköterskor  

 erfarenhet av grupp   från fyra olika  

 fokuserade    enheter  

 observationer av     

 familjemedlemmars     

 behov.     

      

Luker K., Syftet var att  Kvalitativ studie, Intervju 62 medlemmar 76%

Austin L., undersöka kommunala deskriptiv  inom  

Caress A. & sjuksköterskors   hemsjukvården  

Halett C. uppbyggnad av vård     

2000, UK med god kvalité.     

      

      

      

      

      

  



 

      

      

Mcilfatrick S., Syftet var att Kvalitativ studie, Intervju 10 sjuksköterskor 94%

Sullivan K. & undersköka  fenomenologisk    

McKenna H. sjuksköterskans     

2006, Irland erfarenhet på en     

 dagvårdsavdelning     

 med kemoterapi i norra     

 Irland och jämföra det     

 med deras erfarenhet     

 med att arbeta på en     

 avdelning med     

 inneliggande patienter.     

      

Nordgren L. & Syftet var att beskriva Kvalitativ studie Intervju 3 undersköterskor 82%

Olsson H. och förstå läkare och   4 sjuksköterskor  

2004, Sverige sjuksköterskors    2 läkare  

 uppfattning om      

 samarbete med     

 varandra på den      

 palliativa vård     

 avdelningen.     

      

Rosser M. & Syftet var att få en Kvalitativ studie Intervju 4 sjuksköterskor 76%

King L. djupare förståelse för   3 handledare  

2003, UK sjuksköterskor med   4 team ledare  

 lång erfarenhet av     

 arbete inom hospice     

 för att stödja      

 kommande      

 sjuksköterskor inom     

 området.     

      

Tyree T., Syftet var att utforska Kvantitativ Enkät 896 st utskick 82%

Long C. & hur allmänpraktiserade studie  607 st besvarade  

Greenberg E A. sjuksköterskors     

2005, USA inställning var till vård     

 i livets slutskede.     

      

Wilkes L M. & Syftet var att jämföra Kvalitativ studie Intervju 12 sjuksköterskor 82%

Beale B. upplevd stress hos     

2001, Australien kommunsjuksköterskor     

 som arbetar med     

 palliativ vård i hemmet     

 hos patienter boende     

 i tätort och landsbygd.     

  



 

      

      

Wilkes L M. &  Syftet var att påvisa Kvalitativ studie, Intervju 19  76%

White K.  kraven på  tvärsnitt över  familjemedlemmar  

2005, Australien familjemedlemmars sju center i  10 sjuksköterskor  

 hantering av symtom New South     

 och dagliga vård av Wales    

 sina anhöriga med     

 cancer boende i     

 New South Wales     

 och hur specialist     

 sjuksköterskan stöder     

 dem.     

      

Wilkes L., Syftet var att  Kvalitativ studie, Intervju 19 familjer 88%

White L. & undersöka betydelsen tvärsnitt från  10 specialist  

O´Riordan L. av information som 8 center  sjuksköterskor  

2000, Australien stöttar familjer boende     

 på landsbygd i New     

 South Wales som      

 vårdar cancersjuk     

 anhörig.     
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