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Sammanfattning  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienterna upplevde 

omvårdnaden i den palliativa vården samt hur sjuksköterskan upplevde omvårdnaden av 

patienter i palliativ vård. Vetenskapliga artiklar som använts har sökts via databaserna ELIN, 

PubMed, EBSCO och Wiley InterScience. Inklusionskriterierna för artiklarna var att de inte 

var äldre än tio år, skrivna på engelska och svenska. Kvalitetsgranskningen av de 

vetenskapliga artiklarna resulterade i 16 kvalitativa studier som var publicerade mellan 2000 

och 2006. Artiklarnas resultat visade att både sjuksköterskor och patienter upplevde 

information och kommunikation som en viktig aspekt i den palliativa omvårdnaden. 

Patienterna uppgav att sjuksköterskans betydelse i omvårdnaden bestod i att ha tid att lyssna, 

vara tillgänglig och flexibel. Det var också av stor vikt att patienterna kunde känna tillit och 

förtroende till vårdpersonalen. Sjuksköterskan uppgav att kollegorna spelade en stor roll för 

palliativ omvårdnad. Att ha kollegor att diskutera med och relationen dem emellan var viktigt 

för att kunna ge en professionell och god omvårdnad. Sjuksköterskorna uppgav också att om 

de var harmoniska i sig själva blev omvårdnaden bättre. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, upplevelser, patient, sjuksköterska. 

Keywords: Palliative care, experience, patient, nurse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning  
Introduktion ........................................................................................................... 1 

Palliativ vård.......................................................................................................... 1 
Hospicerörelsens uppkomst ................................................................................ 1 
Hospicerörelsens filosofi...................................................................................... 2 

Vårdens kvalitet .................................................................................................... 2 
Sjuksköterskans ansvar ....................................................................................... 2 
Omvårdnad ............................................................................................................ 3 

Närstående .......................................................................................................... 4 
Rehabilitering ........................................................................................................ 4 
Problemformulering.............................................................................................. 4 
Syfte ....................................................................................................................... 5 
Frågeställningar .................................................................................................... 5 
Begreppsdefinitioner ............................................................................................ 5 

Metod ....................................................................................................................... 5 
Design.................................................................................................................... 5 
Urval av litteratur................................................................................................... 5 
Mätinstrument vid artikelgranskning .................................................................. 6 
Etisk granskning ................................................................................................... 6 

Resultat ................................................................................................................... 7 
Patienternas upplevelser av omvårdnaden i den palliativa vården.................. 7 

Information .......................................................................................................... 7 
Stöd ..................................................................................................................... 7 
Kommunikation.................................................................................................... 7 
Tillit ...................................................................................................................... 7 
Sjuksköterskans betydelse .................................................................................. 8 
Vård i egna hemmet ............................................................................................ 9 
Dagvård............................................................................................................... 9 
Negativa upplevelser ........................................................................................... 9 

Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden i den palliativa vården......... 10 
Information och kommunikation......................................................................... 10 
Relationer .......................................................................................................... 10 
Känslor .............................................................................................................. 11 
Smärta............................................................................................................... 11 
Stress ................................................................................................................ 11 
Närstående ........................................................................................................ 12 

Diskussion ...........................................................................................................12 
Sammanfattning av resultatet............................................................................ 12 
Resultatdiskussion ............................................................................................. 13 
Slutsats ................................................................................................................ 16 
Metoddiskussion................................................................................................. 16 
Förslag till vidare forskning ............................................................................... 17 

Referenslista .......................................................................................................18 
Bilagor  

 
 



Introduktion  
 

Syftet med sjukvården är att bevara liv och lindra lidande, men också att medverka till en 

fridfull död. I den palliativa vården och i livets slutskede är den största uppgiften att lindra 

lidande och göra den tid som är kvar så behaglig och meningsfull som möjligt. Vården bör ta 

hänsyn till patientens autonomi, icke skada -, godhets- och rättviseprincipen. Dessa principer 

ska tillämpas med respekt för livet och dödens oundviklighet (Twycross, 1998).  

 

Palliativ vård 
Palliativ vård innebär att stötta och vårda patienterna under hela sjukdomens slutskeden, för 

att patienterna ska kunna leva ett så rikt och behagligt liv som möjligt (Twycross, 1998). 

Ordet palliativ kommer från latinets pallia´tus som betyder bemantlad (Nationalencyklopedin, 

2007). Manteln står för lindrande åtgärder (Beck-Friis & Strang, 2005). Palliativ vård är en 

helhetsvård av personer med sjukdomar som inte längre går att bota (Nationalencyklopedin, 

2007). Den palliativa vårdens främsta eller enda syfte är att främja patientens välbefinnande 

och består således i att lindra symtomen med hjälp av behandlingsåtgärder (Twycross, 1998). 

Målet med vården är att tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och andliga behov 

(Nationalencyklopedin, 2007).  

 

Palliativ vård betraktar döden som en naturlig process där döden inte fördröjs eller påskyndas 

och stödjer patienten till aktivt liv så länge som möjligt. (Nationalencyklopedin, 2007). Idag 

är hospicevård och palliativ vård vanliga benämningar för vård i livets slutskede och kan 

bedrivas som hemsjukvård, dagvård, slutenvård och primärvård (Socialstyrelsen, 2004). 

Sjukvårdspersonalen på dessa institutioner arbetar i team. Teamet består av läkare, 

sjuksköterska, psykolog och präst där även sjukgymnast och arbetsterapeut ingår. Vården ska 

ske i samråd med patient och närstående (Mok & Chiu, 2004). 

 

Hospicerörelsens uppkomst 
Den palliativa vården har växt fram ur hospicerörelsen (Nationalencyklopedin, 2007). 

Begreppet hospice uppkom redan under medeltiden och drevs i kyrkans regi och var då ett 

härbärge för vård av handelsresande, pilgrimer, sjuka och fattiga. De som behövde vård 

välkomnades och mottogs med respekt (Saunders, 1996). Den moderna hospicerörelsen 

startade 1967 på kristen grund av Cicely Saunders i England. Hon införde också forskning 
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och utbildning i palliativ vård. Under 1970 – talet inspirerades vårdgivare i Norden och reste 

till England för att studera hospicerörelsen i syfte att förbättra den egna palliativa vården 

(Beck – Friis & Strang, 2005). I Sverige fick vi vårt första hospice 1982 i Bräcke Diakonigård 

i Göteborg (Nationalencyklopedin, 2007). 

 

Hospicerörelsens filosofi 
Vården för svårt sjuka och döende människor baseras på respekt för integritet, god omvårdnad 

och symtomlindring samt psykosocialt stöd för patienten och dess anhöriga 

(Nationalencyklopedin, 2007). 

 

Vårdens kvalitet  
En god hälsa och vård på lika villkor åt hela befolkningen är en lag inom hälso- och 

sjukvården och framtagen för att främja hälsotillstånd och vårdkvalitet (Wilow, 2004). Målet 

med all behandling, vård och omsorg är att ge patienten och dennes familj bästa möjliga 

livskvalité (Kaasa, 2001). Vårdens innehåll och kvalitet är faktorer som är viktiga inom 

palliativ vård och som inte alltid fungerar fullt ut i alla kommuner i Sverige. Bristande 

kunskaper och grundutbildning i palliativ vård är två faktorer som påverkar omvårdnaden. I 

vissa kommuner erbjuds inte kompetensutveckling till vårdpersonal. Även samarbetet mellan 

verksamheter är en annan faktor som bör uppmärksammas och beaktas, då det i den palliativa 

vården ofta krävs resurser från både landsting och kommun. På många håll i Sverige finns ett 

välutvecklat samarbete mellan olika vårdgivare vad gäller handledning och praktiska insatser. 

I nästan alla regioner och landsting finns ett vårdprogram att tillgå vilket gör att 

vårdkvaliteten i den palliativa vården har och kommer att förbättras (Socialstyrelsen, 2006). 

 

Sjuksköterskans ansvar  
I hälso- och sjukvårdspersonalens lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och 

sjukvårdens område 2 Kap 1§ står att: 

 

”Den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen skall 

utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och  

beprövad erfarenhet. En patient skall ges sakkunnig och 

omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa  
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krav. Vården skall så långt som möjligt utformas och  

genomföras i samråd med patienten. Patienten skall  

visas omtanke och respekt”   

(Wilow, 2004, s35). 

 

Ansvaret hos sjuksköterskan i den palliativa vården är att handla och agera i patientens och 

dennes anhörigas intressen så långt det är möjligt (Beck – Friis & Strang, 2005).  

Som sjuksköterska är det viktigt att skapa en god relation med patienten tidigt i 

sjukdomsförloppet för att få kännedom om patientens vanor och aktiviteter i det dagliga livet. 

När sjukdomsförloppet fortskrider blir patienten immobiliserad och de normala funktionerna 

avtar. Då är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap och har varit med i tidigt skede för att 

kunna ge optimal omvårdnad. Sjuksköterskan ska också kunna agera som samordnare 

tillsammans med andra vårdgivare för att kunna ge patienten den omvårdnad och hjälp 

patienten behöver (Kaasa, 2001). 

 

När sjuksköterskan har varit med från början kan en god relation skapas dem emellan. 

Patienten kan då känna tillit, lättare anförtro sig till sjuksköterskan med sina funderingar och 

sina innersta tankar. Relationen mellan sjuksköterska och patient ger en påfyllning av extra 

energi när patienten ser att sjuksköterskan förstår och kan sätta sig in i deras sjukdomstillstånd 

(Mok & Chiu, 2004). Sjuksköterskan får dock inte bli för personligt engagerad och styras av 

egna behov och impulser. Det gäller att ha klart för sig vem syftet gagnar. Relationen till 

patienten ska hållas på ett yrkesmässigt plan och på ett professionellt förhållningssätt (Kaasa, 

2001). 

 

Omvårdnad 
Omvårdnad och omsorg utgör de största delarna i vården vid livets slut. Den omvårdnaden 

består i att få hjälp att klara av aktiviteter i det dagliga livet, till exempel att kunna duscha 

(Kaasa, 2001). I den palliativa omvårdnaden och vid livets slut är även symtomkontroll en 

central omvårdnadsåtgärd. Oberoende av diagnos förefaller symtom vara likartade i slutskedet 

för varje patient. Symtom som patienterna ofta får är ångest, nedstämdhet, illamående, smärta, 

orkeslöshet, hosta, förstoppning, diarré och muntorrhet (Socialstyrelsen, 2004). För att kunna 

ge patienterna en god omvårdnad i ett helhetsperspektiv ska de fysiska, sociala, psykiska och 

existentiella behoven tillgodoses (Kaasa, 2001). Enligt Mok och Chiu (2004) skulle 
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sjuksköterskan i omvårdnaden utgå från patientens behov som ofta består i att bara finnas till 

hands. Att finnas där om de skulle behöva hjälp och skapa ett relationsförhållande för att få 

patienten avslappnad och känna trygghet. Omvårdnaden ska vara individuellt anpassad och 

efter patientens egna behov (Mok & Chiu, 2004).  

 

Närstående  
I omvårdnaden av den döende patienten behöver ibland fokus riktas till närstående. Vården 

idag omfattar hela familjen. I anhörigkontakten är centrala begrepp som information och 

kommunikation viktiga. Anhöriga kan behöva saklig information om vad som händer och 

möjlighet att få svar på sina frågor och delta i omvårdnaden i den mån de själva kan och vill 

(Beck – Friis & Strang, 2005). 

 

Rehabilitering  
Palliativ vård innefattar också rehabilitering. I rehabilitering ingår sjukgymnaster och 

arbetsterapeuter som hjälper patienten att bibehålla fysiska, psykiska och sociala förmågor. 

Det finns rehabiliteringsbehov i stort sett hos alla palliativa patienter var de än befinner sig i 

sitt sjukdomsförlopp. Oavsett förväntad överlevnad ska livskvalitén ökas så att patientens liv 

ska bli så innehållsrikt som möjligt och att patienten kan fungera så oberoende som möjligt. 

Patienten vet själv vad hon/han menar med god livskvalité och bör därför få utöva de 

aktiviteter som hon önskar för att få sin personliga tillfredsställelse tillgodosedd. Därför är det 

viktigt att rehabiliteringspersonalen är lyhörda och har god kommunikation med patienten och 

anhöriga (Beck – Friis & Strang, 2005).  

 

Problemformulering  
Alla människor kommer till den dagen när livets slut börjar närma sig. Vissa människor lever 

länge och andra får obotliga sjukdomar och behöver vård antingen i hemmet eller på 

institution med god omvårdnad i livets slut. Palliativ vård är vård som specialiserat sig på att 

behandla och vårda patienter med obotliga sjukdomar. I vården av den döende patienten är 

omvårdnaden i centrum. Sjuksköterskan har ett stort ansvar och kommer i sitt arbete nära 

patienter och deras närstående. Hon/han ska kunna jobba i team eftersom sjuksköterskan 

samverkar med läkare, rehabiliteringspersonal, psykologer, präster med flera. Det krävs 

mycket kunskap av all personal som kommer i kontakt med palliativa patienter. Kunskapen 
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behövs för att kunna skapa sig insikt i vad det innebär att vara svårt sjuk och bli beroende av 

andra människor. Uppsatsförfattarna anser att det är av stor vikt att kunna beskriva 

upplevelser av omvårdnaden i den palliativa vården både ur ett patient - och sjuksköterske 

perspektiv. 

 

Syfte  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie var att beskriva hur patienterna upplevde 

omvårdnaden i den palliativa vården samt hur sjuksköterskan upplevde omvårdnaden av 

patienter i palliativ vård. 

 

Frågeställningar 
Hur upplevde patienterna omvårdnaden i den palliativa vården? 

Hur upplevde sjuksköterskan omvårdnaden av patienter i den palliativa vården? 

 

Begreppsdefinitioner 
Patient – Här menas med patient alla vårdtagare i den palliativa vården. 

Palliativ vård – Här menas med palliativ vård, vård i livets slutskede och som sker i hemmet, 

dagvården, slutenvården och primärvården. 

 

Metod  
 

Design  
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur 
Litteratur som har använts för att ge en grundläggande kunskap till denna studie lånades på 

Högskolan Dalarnas bibliotek. Vetenskapliga artiklar har sökts via databaserna ELIN, 

PubMed, EBSCO och Wiley InterScience. Inklusionskriterier var att artiklarna inte var äldre 

än tio år och skrivna på svenska och engelska. Sökord som användes var: Beale, care, caring, 

dying people, Hopkinson, hospice, experience*, experience, experiences, nurse, nursing, 

palliative, palliative care, palliative nurses, palliative nursing, patient*, perception*, 

perceptions, Saunders och Wilkes se tabell 1 (Bilaga I). Sökorden användes i olika 
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kombinationer. Artikelförfattares efternamn användes som sökord på grund av att intressanta 

vetenskapliga artiklar hittades via annan litteraturs referenslistor. Där titeln verkade relevant 

för studien granskades abstraktet. Om abstraktet överensstämde med syfte och 

frågeställningar granskades resultatdelen av båda uppsatsförfattarna. Om resultatdelen 

överensstämde med syfte och frågeställningar skrevs artikeln ut och användes i uppsatsen. Av 

artiklarna i tabell 1 (Bilaga I) har två använts i uppsatsens introduktion. Resterande 16 artiklar 

användes i uppsatsens resultatet. En av dessa artiklar som ingick i uppsatsen fanns inte i 

fulltext vilken beställdes via Högskolan Dalarnas Bibliotek. 

 

Mätinstrument vid artikelgranskning 
För att granska artiklarna har vi utgått ifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani´s (2006) 

bedömningsmall för kvalitativa studier. Den granskningsmall som används i uppsatsarbetet är 

en mall för kvalitativa studier (Bilaga III). Frågorna i granskningsmallen kunde besvaras med 

ja och nej där en max poäng uppnåddes. Frågorna som ställdes i granskningsmallen var att 

besvara om följande fanns beskrivet i de vetenskapliga artiklarna: titel, abstrakt, introduktion, 

studiens syfte, design, datainsamling, etiska aspekter och resultat. På den kvalitativa 

granskningsmallen blev 25 poäng max poäng då svarsalternativen var ja eller nej. De erhållna 

poängen bestämde artikelns kvalitet om den var låg, medel eller hög. Vid låg kvalitet fick 

artiklarna procentsatsen 60 - 69 %. Vid medel kvalitet blev procentsatsen 70 – 79 % och vid 

hög kvalitet 80 – 100 %. De artiklar som valdes bort från studien var de som fick en 

procentsats < 60 %. Den uppnådda kvaliteten i procent redovisas i resultattabellen (Bilaga II). 

 

Etisk granskning 
Studiens design kräver ingen etisk granskning på grund av att de vetenskapliga artiklarna som 

använts i uppsatsen redan granskats, godkänts och publicerats. De vetenskapliga artiklarna 

granskades av författarna med ett objektivt förhållningssätt och resultatet återgavs 

sanningsenligt. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har uppsatsförfattarna tagit 

fram relevant fakta utan egna tolkningar och förvrängningar av artiklarnas innehåll 
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Resultat  
 

Patienternas upplevelser av omvårdnaden i den palliativa vården 

 

Information 
Det var viktigt för palliativa patienter att de fick utförlig klinisk information och råd och att de 

fick svar på sina frågor som kunde uppstå till exempel vid smärtkontroll och andra symtom 

som medföljde sjukdomen (Chapple, Ziebland & McPherson, 2005). Att få viktig information 

vid rätt tillfälle och att den som informerade gjorde det utförligt kom Seymour, Ingleton, 

Payne och Beddow (2003) fram till i sin studie, där patienterna beskrev att de fått 

informationen för tidigt eller att informationen de hade fått om sin sjukdom, inte var 

tillräckligt utförlig (a.a). Det var även viktigt för patienterna att de fick information om sin 

smärtbehandling och att en planerad sådan fanns för att de skulle kunna känna förtroende för 

vårdpersonalen (Johnston & Smith, 2005). 

 

Stöd 
Patienter och dess anhöriga upplevde att det var bra att ha en person som var ansvarig för 

samordningen med alla som var inblandade i vården och den som planerade för vården 

(Dunne, Sullivan & Kernohan, 2004). Att få hjälp av kontaktpersonen med det praktiska, som 

till exempel med pappersarbete vid ansökan om ekonomisk hjälp, eller att införskaffa 

hjälpmedel var också något som patienterna värdesatte (Seymour et. al. 2003).  

 

Kommunikation 
En studie gjord i Sverige av Boström, Sandh, Lundberg och Fridlund (2003) visade att 

patienterna ansåg att en öppen och ärlig dialog mellan patienten och vårdpersonalen 

underlättade omvårdnaden. Om kommunikationen fungerade bra mellan patienten och 

vårdpersonalen, kunde patienten få en ökad förståelse av smärtan och bättre hjälp att handskas 

med den. 
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Tillit 
Det var viktigt för patienterna att de kände tillit och förtroende för vårdpersonalen (Low, 

Perry & Wilkinson, 2005). När de upplevde en känsla av förtroende för vården så gav det en 

viss säkerhet, förbättrad förmåga och större villighet att ta del av omvårdnaden av sin smärta. 

Om de däremot saknade förtroende för vården och vårdpersonalen avtog deras vilja att själv 

kunna vara med och besluta om omvårdnaden (Johnston & Smith, 2005). Med förtroende och 

tillit så kände patienterna att de kunde ta itu med nästan vilka problem som helst (Low, et. al. 

(2005). Studien av Dunne, et. al.s (2004) visade att patienter med cancer som tillbringade sista 

tiden av livet i hemmet hade förtroende för det primära vårdteamet som tog hand om dem. 

Patienterna förväntade sig att teamet koncentrerade sig på den pågående symtomkontrollen 

(a.a) och det gav en känsla av säkerhet och förbättrad smärtlindring (Johnston & Smith, 

2005).  

 

Sjuksköterskans betydelse 
Sjuksköterskan hade en betydelsefull roll för patienterna som ingick i Chapple, et. al.s (2005) 

studie. De uppgav att få prata om känslor och att sjuksköterskorna lyssnade, upplevdes av 

dem som inte hade någon annan att prata med som mycket positivt och värderades högt av 

patienterna. Frågor som patienten glömt bort att fråga om vid diagnosen som läkaren givit 

ansåg de att de kunde ta upp med sjuksköterskan. Sjuksköterskan var alltid tillgänglig och 

flexibel i sitt arbetssätt. Patienterna upplevde att de när som helst kunde ringa till 

sjuksköterskan. Liknande resultat kom Johnston och Smith (2005) fram till i sin studie där 

patienterna beskrev att en god omvårdnad kunde vara att sjuksköterskorna gav patienterna tid 

att prata med dem, hålla handen och ge dem en känsla av förtröstan. Det handlade inte bara 

om att få prata med en sjuksköterska utan att sjuksköterskan hade tid att lyssna. De uppgav 

även att det var viktigt för dem att sjuksköterskan kände igen patienterna, deras sjukdom och 

hur de ville bli vårdade. Flera av patienterna upplevde att sjuksköterskorna var där för deras 

skull, speciellt när dom kände sig ”låga” eller ”upprörda” eller behövde tröst och stöd (a.a). 

 

I en studie av Richardson (2002) gjord i England ingick det patienter som blev intervjuade. 

Patienterna beskrev att de hade en känsla av samhörighet med sjuksköterskorna och de kände 

sig betydelsefulla i mötet med sjuksköterskorna. De faktorer som bidrog till att de kände sig 

betydelsefulla var att sjuksköterskorna gav dem tid, lyssnade på dem, kom ihåg vad de hade 

sagt tidigare, visade intresse och var villiga att hjälpa dem med deras olika problem. En del av 

 8



patienterna kände att de hade utvecklat ett vänskapsförhållande till sjuksköterskorna och 

besöken gav glädje. Det framkom även i Seymour, et. als (2003) studie att patienterna 

upplevde ett vänskapsförhållande till personalen. Patienterna beskrev ofta personalen som 

”familjen” och hospice hade för dem blivit ”hemma”.  

 

Vård i egna hemmet 
Även om patienterna ansåg att hospice var bra så var omvårdnad i hemmet den bästa vården 

de kunde tänka sig. Att vara i den miljön som är välbekant gav en känsla av trygghet och de 

dagliga rutinerna kunde behållas. Att vara nära sina anhöriga och få behålla ett så normalt liv 

som möjligt trots sin sjukdom upplevdes som det mest betydelsefulla för patienterna (Appelin, 

Brobäck & Berterö 2005). De patienter som fick hembesök av kommun sjuksköterskorna, 

ansåg att besöken var en social del i vårdandet, eftersom sjuksköterskorna inte bara pratade 

om deras sjukdom utan även om andra saker. Att sjuksköterskan delade sorg, bekymmer och 

glädje med dem var något som patienterna värdesatte (Richardson, 2002). 

 

Dagvård 
Patienter som deltog i dagvård upplevde dagvården som veckans höjdpunkt för att få träffa 

andra människor som dessutom var i samma situation som dem. Tillgången till alternativa 

terapier och andra aktiviteter, eller att bara sitta och småprata och koppla av gav patienterna 

en känsla av välbefinnande och höjde deras självförtroende samt ökade deras livskvalité 

(Low, et. al. 2005). Patienterna menade att det var positivt att få komma dit och få sina 

individuella behov tillgodosedda, samt att träffa likasinnade, prata, umgås, skratta, gråta och 

aktivera sig med olika saker (Seymour, et. al. 2003). Detta upplevdes som särskilt positivt av 

dem som inte hade familjer eller andra närstående (Low, et. al. 2005).  

 

Negativa upplevelser 
I en studie av Chapple, et. al. (2005) hade två av deltagarna negativ kritik mot sjuksköterskans 

omvårdnad. En kvinna som hade förträngt informationen om att hon hade en dödlig sjukdom 

upplevde att hon inte fick det känslomässiga stöd av sjuksköterskan som hon ansåg sig 

behöva. Den andra kvinnan var i kontakt med andra patienter för att hon hjälpte till i en 

stödgrupp tillsammans med en sjuksköterska. Kvinnan upplevde att sjuksköterskan gav 

information om sjukdomen och sedan inte ägnade tillräckligt med tid till patienterna för 
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eventuella frågor och diskussion (a.a). Inom den palliativa dagvården upplevde några 

patienter att den sociala samvaron inte var något positivt. De såg dagvården endast som ett 

tillfälle att utnyttja servicen att träffa specialsjuksköterskor (Low, et. al. 2005). 

 

Sjuksköterskans upplevelser av omvårdnaden i den palliativa vården 

 

Information och kommunikation 
En god och bra kommunikation med andra vårdgivare upplevde sjuksköterskan som en viktig 

del för att kunna ge bra omvårdnad till patienten. För att kunna hjälpa varandra i olika 

vårdsituationer och bistå med det som varje vårdgivare är bra på (Austin, Luker, Caress & 

Hallett, 2000). Sjuksköterskorna upplevde att de måste ha kommunikationsfärdigheter för att 

få en effektiv sjuksköterske- och patientrelation (Johnston & Smith, 2005). Austin, et al, 

(2000) visade att sjuksköterskan erfor att kvaliteten på omvårdnaden berodde på hur tidigt de 

fick kontakt med patienterna (a.a). De kände ibland en oro att de gav patienterna en 

otillräcklig eller ofullständig information som kunde påverka patientens beslut om sin 

framtida behandling (Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle, 2002). Sjuksköterskan 

upplevde ilska och frustration när kommunikationen inte fungerade mellan vårdpersonalen 

och patienten fick inte då en lika bra omvårdnad (Austin, et. al. 2000; Jones, 2000).  

 

Relationer  
Sjuksköterskorna upplevde att en bra relation mellan kollegorna behövdes för att kunna ge en 

god omvårdnad. Att det fanns någon till hjälp när olika beslut skulle fattas i vårdandet 

(Hopkinson, Hallett & Luker, 2004; Barnard, Hollingum & Hartfiel, 2006). Ha empati med 

patienten och förståelse för dennes situation ansåg sjuksköterskorna vara av stor vikt för att få 

en bra relation och kunna ge god omvårdnad (Dunniece & Slevin, 2000). Sjuksköterskorna 

ansåg patienterna skulle vårdas så som de själva ville bli vårdade (Ablett & Jones 2006). En 

studie gjord av Johnston och Smith (2005) visade att sjuksköterskorna upplevde att 

patienterna ville bevara sin självständighet och ha kontrollen över sin sjukdom. Det var viktigt 

att sjuksköterskan och patienten kunde knyta an till varandra och på det sättet bygga upp en 

bra relation dem emellan. 
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Känslor 
Överväldigande känslor som förekom i arbetet med döende patienter, gjorde att en del 

sjuksköterskor distanserade sig själva från olika situationer genom att endast koncentrera sig 

på arbetsuppgifterna och att dessa blev gjorda. Vid dessa tillfällen kunde sjuksköterskorna 

uppleva att detta gjorde dem mindre engagerade, de blev bara en sjuksköterska i uniform. 

Men de ansåg ändå att patienternas behov gick i första hand. (Georges, et. al. 2002). För att 

orka ge en god palliativ omvårdnad ansåg sjuksköterskan att humor, samspelet med 

kollegorna och atmosfären var viktiga aspekter (Ablett & Jones 2006; Jones, 2000). Även ett 

harmoniskt liv och bra socialt nätverk upplevdes positivt för att kunna ge en god omvårdnad 

(Ablett & Jones, 2006). Sjuksköterskorna som var trygga i sig själva kunde bättre hjälpa 

patienterna och deras familjer och upplevde det som tillfredsställande. Fast de var trygga i sig 

själva och hade stor frihet för att organisera sitt arbete i omvårdnaden, så kunde de känna att 

ansvaret blev för stort och att arbetet kändes ensamt (Jones, 2000). Om sjuksköterskorna inte 

hade möjlighet att diskutera med kollegor om det som upplevts uppkom känslor som 

utmattning och ensamhet (Wilkes & Beale 2001).  

 

Smärta  
Vid smärta hos patienten upplevde sjuksköterskan maktlöshet eftersom de kände att de inte 

kunde hjälpa patienten tillräckligt. Vid omvårdnadsåtgärder var en av patienterna ofta tyst 

vilket sjuksköterskan ansåg som påfrestande. Det visade sig att smärtan upptog stor del av 

patientens energi och ork vilken hon ville nyttja till familjen när de kom på besök. 

Sjuksköterskan upplevde att detta påverkade omvårdnaden negativt. Att vara medveten om 

patientens upplevelser vid smärta kunde vara en personlig satsning hos personalen för att 

upptäcka och förstå vad de upplevde och varför de reagerade som de gjorde (Georges, et. al. 

2002). 

 

Stress  
Georges, et. al. (2002) beskrev i en studie stressen sjuksköterskorna kände på arbetet. Stressen 

kunde relateras till deras synsätt och värderingar på omvårdnaden av palliativa patienter. De 

upplevde att vårda döende patienter oundvikligen ledde till utbrändhet (a.a).  

Sjuksköterskorna upplevde stress som: svårigheter att sätta gränser, tiden som stressfaktor, 

uppleva en död som inte är lugn och fridfull, konflikter med kollegorna och att inte kunna ge 

patienterna den omvårdnad de förtjänar. En del av sjuksköterskorna upplevde frustration och 
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stress då det inte fanns tillräckligt med tid för patienten och denne blev lämnad att dö ensam. 

En annan upplevelse som uppfattades som stressig var när patienterna och deras närstående 

inte accepterade vården och förnekade sjukdomen (Wilkes & Beale, 2001).  

 

  “…the hardest part of me was the fact that they were all in denial 
because it meant that a lot of your language was guarded and you 
really couldn´t discuss a whole lot openly. They really didn´t want 

                      to know what was going to happen…”(Wilkes & Beale 2001, s310) 
 

Några sjuksköterskor (n=10) som tidigare arbetat på sjukhus och bytt till hospice upplevde det 

vara ett mindre stressfyllt jobb och en förmån att arbeta inom palliativ vård. De upplevde att 

de kunde ge en bättre omvårdnad nu för det fanns mera tid till patienterna på hospice än på 

sjukhuset (Ablett & Jones, 2006).  

 

Närstående  
När närstående var involverade upplevde sjuksköterskan att patienten fick bättre omvårdnad, 

genom att de hjälpte patienten med att till exempel vidarebefordra information från 

sjuksköterskan till patienten. Svårigheter med omvårdnaden uppstod när familjen inte kunde 

eller ville hjälpa den sjuke. En orsak till det kunde vara att de inte ville förstå att personen var 

sjuk eller om de inte tyckte om vårdpersonalen. Även i de fall där anhöriga ville hjälpa till, 

men inte klarade av det av olika omständigheter kunde omvårdnadsarbetet försvåras för 

sjuksköterskan. De kände också att det kunde uppstå kommunikationssvårigheter med de 

närstående som inte fanns tillgängliga för att de bodde långt ifrån den sjuke (Austin, et. al. 

2000). 

 

Diskussion  
 

Sammanfattning av resultatet 
 
Patienterna tar upp vad en god omvårdnad kan vara och det är att sjuksköterskorna ger 

patienterna tid att prata med dem, hålla handen och ge dem en känsla av förtröstan. 

Patienterna upplevde att det inte bara var viktigt att någon kunde lyssna på dem, utan att 

sjuksköterskorna också kände igen patienterna, deras sjukdom och hur de ville bli vårdade. 

Det var också viktigt att patienterna fick hjälp med att ha kontroll över sin sjukdom genom 
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information och kommunikation och på det viset upprätthålla sin självständighet och behålla 

sin livskvalitet så länge som möjligt (Chapple, et. al.2005; Dunne, et. al. 2004; Johnston & 

Smith, 2005; Seymour, et. al. 2003). För att orka ge en god palliativ omvårdnad upplevde 

sjuksköterskan att humor, kollegorna och atmosfären var en oerhört viktig aspekt (Ablett & 

Jones, 2006; Barnard, et. al. 2006; Hopkinson, et. al. 2004; Jones, 2000).  

 

Resultatdiskussion  
Information och råd ska vara utförliga och ges vid rätt tillfälle för att underlätta omvårdnaden. 

Patienten får en ökad förståelse för sin sjukdom och känner då ett förtroende för 

vårdpersonalen. När närstående involveras i patientens vård så blir omvårdnaden bättre.  

(Austin, et. al. 2000; Boström, et. al. 2003; Chapple, et. al. 2005; Georges, et. al. 2002; 

Johnston & Smith, 2005; Seymour, et. al. 2003). Enligt uppsatsförfattarna är information och 

kommunikation gentemot patienten oerhört viktigt. När patienterna får information om sin 

diagnos måste informationen ges så att patienten förstår och har möjlighet att återkomma med 

frågor, funderingar, föreställningar och farhågor om sjukdomen och dess symtom. Det är av 

stor vikt att informationen kompletteras med upplysningar om symtomutvecklingen och att 

uppföljningar görs med jämna mellanrum för patientens bästa. Om patienten känner 

förtroende för vårdpersonalen anser uppsatsförfattarna att det lättare skapas en öppnare och 

ärligare dialog sinsemellan. Patienten får en bättre förståelse för sin sjukdom och dess 

symtom, som till exempel smärta, och kan bättre handskas med den. Uppsatsförfattarna anser 

att om tilltro saknas till vårdpersonalen kan detta leda till att ett hinder skapas dem emellan 

och informationen kan inte tas emot av patienten vilket leder till att oro skapas hos både 

patient och vårdtagare. Kan inte patienten mottaga informationen så kan de inte få 

sjukdomsinsikt och ingen hjälp till självhjälp. Detta skapar då oro hos närstående också. 

Därför är det viktigt att närstående får möjlighet att deltaga i vården så mycket som möjligt. 

Närstående kanske lättare tar till sig informationen och de kan då hjälpa vårdpersonalen med 

informationen till patienten.  

 

Vid saknat förtroende för vården och personalen avtar viljan att vara delaktig i omvårdnaden 

och det påverkar patienterna fysiskt, psykiskt, andligt och socialt (Dunne, et. al. 2004; 

Johnston & Smith 2005). Enligt uppsatsförfattarna är det viktigt att patienterna ska kunna 

känna tillit och förtroende för personalen. Att patienterna är delaktiga i omvårdnaden gör att 

de får en bättre kunskap och relation till sin sjukdom och hur de ska förhålla sig till den. 
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Uppsatsförfattarna tror att patienterna bibehåller en bättre livskvalitet och ett större socialt 

umgänge. De kan anförtro sina funderingar som då kan lindra deras psykiska ohälsa och göra 

att de mår bättre fysiskt.  

 

Omvårdnad i det egna hemmet ger en känsla av trygghet och att de dagliga rutinerna kan 

behållas var betydelsefullt för patienterna (Appelin, et. al. 2005; Richardson, 2002). När 

sjuksköterskor kommer hem till patienterna kan det vara en social del i vårdandet. Patienterna 

får möjlighet att dela med sig av sitt privata liv.  Känslor som sorg och glädje kan delas med 

sjuksköterskan och att få möjlighet att prata om vad de vill är viktigt. Uppsatsförfattarna anser 

att det är viktigt att patienten kan vårdas i det egna hemmet så länge det är möjligt. Vad som 

ska kommas ihåg är att det är patientens hem och därmed deras territorium. Det är inte alltid 

en fördel att vårda i hemmet för det finns en risk att det blir för personligt och känslosamt 

med patienten och dennes anhöriga. Det krävs att sjuksköterskan har ett professionellt 

förhållningssätt för att själv inte bli för personligt involverad. 

 

Patienterna upplevde dagvården som något positivt där de fick sina individuella behov 

tillgodosedda (Low, et. al. 2005; Seymour, et. al. 2003). Uppsatsförfattarna anser att det är 

viktigt att alla palliativa patienter ska kunna delta i dagvård i den mån de kan för att träffa 

andra patienter med liknande sjukdomar. Det är inte alltid att patienterna vill prata med 

vårdpersonalen om de olika problem som sjukdomens symtom kan medföra. Det kan då vara 

lättare att prata med människor som är i samma situation som de själva. De har en annan 

förståelse för problemen. Det är inte alltid lätt som sjuksköterska att kunna sätta sig i en annan 

människas situation och sjukdom. Dagvården är också bra för dem som inte har någon familj 

eller några vänner. Det kan vara deras enda möjlighet att få träffa likasinnade och andra 

människor än sjukvårdpersonalen. 

 

Resultatet visade att sjuksköterskor upplevde att en bra relation till och kommunikation med 

övriga vårdgivare är en viktig del för att kunna ge en bra omvårdnad (Austin, et. al. 2000). 

Uppsatsförfattarna anser att om det inte finns en bra relation och kommunikation mellan 

vårdgivarna så drabbas patienten negativt. Om inte samspelet fungerar mellan vårdgivarna tas 

inte deras kunskaper tillvara. När kommunikationen inte fungerar mellan vårdpersonal så får 

inte patienterna den hjälp och omvårdnad som de behöver. Detta kan leda till att personalen 

då inte vet vad som ska göras eller vad som gjorts. Det kan på sikt skapa dålig stämning 
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mellan vårdgivare med ett försämrat arbetsklimat. I slutändan så är det patienten som känner 

av att det inte är bra på avdelningen, de mår sämre av detta och blir lidande i slutändan. 

 

Relationen mellan kollegorna, att det finns någon till hjälp vid beslutsfattandet och att ha 

empati med patienterna tycker sjuksköterskorna är viktigt för att kunna ge en god omvårdnad 

(Barnard, et. al. 2006; Dunniece & Slevin, 2000; Hopkinson, et. al. 2004). Uppsatsförfattarna 

håller med om att relationen mellan kollegor, hjälp vid beslutsfattande, god förmåga till 

empati är viktiga aspekter för att kunna ge en professionell palliativ omvårdnad. 

Sjuksköterskor som får positiv feedback och hjälp av kollegor kan ge bättre omvårdnad när de 

själva mår bra. 

 

Kommunikationsfärdigheter och tidig kontakt med patienterna är effektivt för sjuksköterske- 

och patientrelation. Patienten vill kunna knyta an, bevara sin självständighet och ha kontroll 

över sin sjukdom (Austin, et. al. 2000; Johnston & Smith, 2005). Uppsatsförfattarna håller 

med om att en bra kommunikation i ett tidigt skede ger en god relation mellan sjuksköterska 

och patient. En bra kommunikation mellan sjuksköterska och patient gör att de kan knyta an 

till varandra om patientens oro, ångest och andra svårigheter som medföljer sjukdomen.  

 

Resultatet har visat att ett professionellt förhållningssätt är att finnas där för patienten. 

Sjuksköterskan lyssnar, visar intresse och ger omvårdnad såsom patienterna önskar (Chapple, 

et. al. 2005; Johnston & Smith, 2005; Low, et. al. 2005; Richardson, 2002; Seymour, et. al. 

2003. Sjuksköterskan ska enligt uppsatsförfattarna visa ett ärligt intresse för patienterna, men 

utan att sjuksköterskan belastar sig själv för mycket och tar det med sig jobbet hem. 

Sjuksköterskan ska vara där för patienternas skull. Om patienterna blir kvar i den palliativa 

vården en längre tid så ska de inte behöva känna att de är på en institution. Patienterna ska 

känna att de blir mera ompysslade, få en känsla av att vara ”hemma” och känna glädje fast de 

vet att situationen är som den är. 

 

Sjuksköterskorna upplever att ansvaret ibland blir för stort, arbetet känns ensamt och för att 

klara arbetet behövs humor, kollegor och en bra atmosfär (Ablett & Jones, 2006; Georges, et. 

al. 2002; Jones, 2000; Wilkes & Beale, 2001). Uppsatsförfattarna anser att en bra relation med 

övriga vårdgivare måste finnas för att arbetet ska kunna fungera. Palliativ vård är ett krävande 

och tungt arbete. Kollegorna är viktiga för att sjuksköterskan ska klara av sitt arbete, må bra 
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och att orka med psykiskt och fysiskt. När sjuksköterskan själv mår bra så kommer arbetet i 

den palliativa vården att underlättas och bli bättre. 

 

Sjuksköterskorna känner att stress kan relateras till deras synsätt och värderingar vilket 

påverkar patienternas omvårdnad (Ablett & Jones, 2006; Georges, et. al. 2002; Wilkes & 

Beale, 2001). Uppsatsförfattarna anser att stress inte får påverka den palliativa omvårdnaden. 

Om stressen beror på okunskap av att vårda döende patienter måste sjuksköterskorna få vidare 

utbildning och mer stöd och hjälp av sina mer erfarna kollegor. Teamarbetet måste fungera 

kollegor emellan utan konflikter för att minska stressen och för att kunna ge palliativa 

patienter den omvårdnad de behöver och förtjänar.  

 

Slutsats  
Som slutsats i denna litteraturstudie kom uppsatsförfattarna fram till att det krävs stor 

människokunskap och en bra person- och självkännedom för att klara av att vårda palliativa 

patienter på bästa sätt. Det är också viktigt att kunna hålla ett professionellt förhållningssätt 

och ha empati mot patienterna, närstående och sina kollegor. Patienterna ska kunna få en bra 

information om sin sjukdom, dess symtom och behandlingar. Att patienterna kan ha en öppen 

och ärlig kommunikation upplevdes vara av stor vikt. Därför är samspelet mellan patient och 

sjuksköterska viktig för att omvårdnaden ska fungera tillfredsställande. 

 

Metoddiskussion  
Till denna litteraturstudie gjordes sökning via ELIN, PubMed, EBSCO och Wiley 

InterScience som gav 16 kvalitativa vetenskapliga artiklar till resultatet. Elva av de artiklarna 

var ifrån England, två från Sverige, två från Australien och en från Nederländerna. Sökorden 

användes i olika kombinationer för att hitta engelska artiklar. Granskningsmallen som 

användes till de kvalitativa artiklarna togs från Willman, Stoltz och Bahtsevani´s (2006) 

litteratur. Efter granskningen blev kvaliteten för de vetenskapliga artiklarna 13 med hög, två 

med medel och en med låg kvalitet. Att artikeln med låg kvalitet togs med var för att 

innehållet i artikeln visade på liknande resultat som andra artiklar med högre kvalitet berörde. 

Eftersom det största urvalet av artiklarna har en hög kvalitet så ökar resultatets trovärdighet. 

Trovärdigheten ökar även för att de vetenskapliga artiklarna visar liknande resultat. Artiklarna 

har lästs av båda uppsatsförfattarna för att misstolkningar skulle undvikas angående 
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översättning. Denna systematiska litteraturstudie krävde ingen etisk granskning på grund av 

att artiklarna redan var granskade, godkända och publicerade. 

 

Förslag till vidare forskning  
Alla människor kommer till den dagen när slutet börjar närma sig. Vissa människor lever 

länge och andra får obotliga sjukdomar och behöver vård antingen i hemmet eller på 

institution med god omvårdnad i livets slut. Palliativ vård är vård som specialiserat sig på att 

behandla och vårda patienter med obotliga sjukdomar. För att kunna ge en professionell 

omvårdnad och helhetsvård för dessa patienter är det viktigt att genomföra studier av 

patienternas och sjuksköterskornas upplevelser i den palliativa vården. Vidare forskning 

behövs för att kunna få en förståelse för vad patienterna behöver och önskar. Likaledes att 

omvårdnaden ska bli ännu bättre och mer helhetsomfattande och att på bästa möjliga sätt 

kunna vårda professionellt. Det behövs ständigt mer kunskap och förståelse för patienter i den 

palliativa vården. För att detta ska kunna uppfyllas bör sjuksköterskor få mer utbildning i 

palliativ omvårdnad och möjligheter att gå kurser på högskolan vid sidan av sitt arbete. Detta 

kan leda till att flera studier blir gjorda av sjuksköterskorna som redan arbetar i den palliativa 

vården. 
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Bilaga I 
 
Tabell 1. Redovisning av sökord och urval. 
Databaser Sökord Antal träffar Lästa abstract Antagna artiklar 
Elin 
 
 

Palliative + 
Patient* + 
Perception* 

2778 
1317 
40 

 
 
10 

 
 
1 

 
 
 
 

Palliative + 
Patient* + 
Experience* + 
Care + 
Nurse* 

2778 
1317 
217 
168 
35 

 
 
 
 
8 

 
 
 
 
2 

 Palliative care + 
Experience + 
Experiences 

3626 
282 
39 

 
 
15 

 
 
2 

 Palliative care + 
Perceptions + 
Nurse 

3626 
73 
12 

 
 
12 

 
 
1 

 Palliative care + 
Experience  

 
22 

 
12 

 
1 

 Palliative care + 
Nurse + 
Caring 

1782 
92 
7 

 
 
7 

 
 
1 

 Hospice + 
Saunders  

730 
4 

 
1 

 
1 

  Hopkinson + 
Caring + 
Dying people 

495 
6 
6 

 
 
6 

 
 
1 

 Wilkes + 
Beale 

543 
5 

 
5 

 
1 

PubMed Palliative nurses 
AND perceptions 

21 
5 

 
5 

 
1 

EBSCO Palliative care 
Nursing 

 
83 

 
10 

 
1 

 Palliative care 
Experience 

 
30 

 
7 

 
2 

 Palliative care 
Perceptions 

 
12 

 
9 

 
2 

Wiley InterScience Palliative Nursing  
Experiences 

 
143 

 
20 

 
1 

Summa:    18 

 
  
 
 
 
 
 



Bilaga II 

Tabell 2. 
Författare, År, Land Syfte Urval  Design/Metod Kvalitetsgrad  
Ablett, J.R. 
Jones, R.S.P. 
2006 
England 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av sitt arbete 
samt att förebygga och 
förhindra stress 

10 sjuksköterskor Semistrukturerade 
intervjuer spelades in 
och transkriberades. 

75 % 
Medel 

Appelin, G. 
Brobäck, G. 
Berterö, C 
2005 
Sverige 

Att identifiera palliativ 
vård i hemmet samt 
upplevelser av 
människor som var 
inblandade. 

6 cancer patienter, 6 
närmaste släktingar till 
patienterna samt 6 
distriktssjuksköterskor  

Kvalitativ studie med 
inspelade intervjuer som 
transkriberades. 

94 % 
Hög 

Austin, L. 
Luker, K. 
Caress, A. 
Hallett, C 
2000 
England 

Att identifiera 
kommunsjuksöterskors 
upplevelser av 
vårdkvaliteten för 
patienterna i den 
palliativa vården.  

62 sjuksköterskor. Semistrukturerade 
intervjuer spelades in 
och transkriberades. 

77 % 
Medel  

Barnard, A. 
Hollingum, C. 
Hartfiel, B. 
2006 
Australien  

Att beskriva hur 
Australiensiska  
sjuksköterskor upplever 
att arbeta i palliativ vård. 

15 sjuksköterskor. Fenomenologisk metod. 
Semistrukturerade 
intervjuer spelades in 
och transkriberades. 

80 % 
Hög  

Boström, B. 
Sandh, M. 
Lundberg, D. 
Fridlund, B. 
2004 
Sverige  

Att beskriva hur 
patienter i palliativ vård 
med cancer relaterad 
smärta upplever 
smärtbehandlingen. 

30 palliativa patienter. Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 
frågor spelades in och 
transkriberades. 

85 % 
Hög  

Chapple, A. 
Ziebland, S. 
McPherson, A. 
2005 
England  

Att utforska patienters 
och sjuksköterskors 
upplevelser av den 
palliativa vården.  

41 vårdgivare i palliativ 
vård. 

Kvalitativ studie med 
berättande intervjuer 
som spelades in och 
transkriberades. 

88 % 
Hög  

Dunne, K. 
Sullivan, K. 
Kernohan, G. 
2004 
England  

Att undersöka 
distriktsköterskors 
upplevelser av att ge 
palliativ vård till 
cancerpatienter och deras 
familjer. 

25 distriktssköterskor 
med minst 1 års 
erfarenhet i ett 
distriktsskötersketeam. 

Fenomenologisk metod 
med kvalitativ ansats. 
Ostrukturerade intervjuer 
som sedan strukturerades 
i fyra teman. 

94 % 
Hög 

Dunniece, U. 
Slevin, E. 
2000 
England  

Sjuksköterskans 
upplevelser när denne är 
närvarande när patienter 
får diagnosen cancer. 

6 sjuksköterskor med 
mer än två års 
erfarenhet. 

Fenomenologisk studie 
med semistrukturerade 
djupintervjuer spelades 
in och transkriberades. 

92 % 
Hög  

Georges, J-J. 
Grypdonck, M. 
Dierckx De Casterle, B. 
2002 
Nederländerna  

Att få förståelse för hur 
sjuksköterskor på ett 
akademiskt sjukhus 
arbetar på en palliativ 
vårdavdelning. Även att 
få förståelse för deras 
roll samt insikt i vilka 
problem de möts av. 

14 sjuksköterskor på en 
palliativ vårdavdelning, 
specialiserade på 
patienter med cancer.  

Kvalitativ studie. Data 
insamlades genom 
observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
transkriberades och 
analyserades. 

94 % 
Hög 

Hopkinson, J.B. 
Hallett, C.E. 
Luker, K.A. 
2004 
England  

Att skapa förståelse för 
den nyblivna 
sjuksköterskans 
upplevelser av att vårda 
patienter i livets 
slutskede. Att skapa en 
teori om hur 
sjuksköterskor skulle 
kunna stödjas för att ge 
en bättre vård till 
patienter i livets 
slutskede.  

28 sjuksköterskor från 
medicinska avdelningar 
på två sjukhus. 

Fenomenologisk studie 
med kvalitativ ansats. 
Intervjuer med öppna 
frågor spelades in, 
transkriberades och 
analyserades.  

92 % 
Hög 

Johnston, B. 
Smith, L.N. 
2005 
England 

Att utforska patienters 
och sjuksköterskors 
upplevelser av palliativ 
vård och särskilt 
specialistsjuksköterskans 
upplevelser. 

22 sjuksköterskor och 22 
patienter 

Fenomenologisk studie 
med kvalitativ ansats. 
Intervjuer med öppna 
frågor spelades in, 
transkriberades och 
analyserades. 

96 % 
Hög 
 
 
 
 
 
 



Jones, A. 
2000 
England  

Att undersöka 
Macmillan 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
svårt sjuka samt döende 
patienter. 

5 sjuksköterskor Kvalitativ studie där 
intervjuer spelades in, 
transkriberades och 
därefter delades in i 
teman. 

82 % 
Hög  

Low, J. 
Perry, R. 
Wilkinson, S. 
2005 
England  

Att utforska patienters 
upplevelser av palliativ 
dagvård samt att 
identifiera viktiga 
resultat av vården. 

18 patienter, 29 
hemsjukvårdare och 22 
frivilligarbetare i 
dagvården. 

Kvalitativ studie med 
insamling från 
datajournaler och 
inspelade intervjuer.           

92 % 
Hög 

Richardson, J 
2002 
England  

Att identifiera och 
beskriva palliativa 
patienters upplevelser av 
samspelet med palliativa 
sjuksköterskor  

12 palliativa patienter i 
egna hemmet. 

Kvalitativ studie med 
semistrukturerade 
intervjuer. Spelades in 
och transkriberades. 

99 % 
Hög 

Seymour, J. 
Ingleton, C. 
Payne, S. 
Beddow, V. 
2003 
England  

Patienters upplevelser 
och förväntningar av 
specialistvård i England 

37 patienter. Kvalitativ studie med 
intervjuer. 

84 % 
Hög 

Wilkes, L.M. 
Beale, B. 
2001 
Australien  

Att jämföra upplevd 
stress bland 
kommunsjuksköterskor  
i tärtort och på 
landsbygden som arbetar 
med palliativ 
hemsjukvård. 

7 sjuksköterskor i tätort 
och 5 på landsbygd. 

Kvalitativ deskriptiv 
studie med 
ostrukturerade intervjuer. 

68 % 
Låg  

    Summa: 16 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING             Bilaga III 
 
Kvalitativa studier 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstract 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 exklusionskriterier 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 
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