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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Många patienter har behov av palliativ vård innan de avlider. I Sverige finns idag 

flera olika alternativ för specialiserad palliativ vård. Dessa räcker dock inte till för att vårda alla 

palliativa patienter vilket leder till att sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningar 

på sjukhus ofta möter dessa patienter. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge 

palliativ vård till patienter som vårdas på somatiska vårdavdelningar. Metod: Studien 

genomfördes som en litteraturöversikt där 15 artiklar ingick i resultatet. Datainsamling har 

gjorts i databaserna Cinahl, PubMed och Web of Science. Resultat: Sjuksköterskor upplevde 

att kommunikationen vid vård av palliativa patienter var svår på flera sätt. Rädsla att bemöta 

existentiella frågor, tidsbrist och en dysfunktionell kommunikation mellan vårdpersonal 

upplevdes som svårigheter för sjuksköterskorna. Detta ledde till att sjuksköterskor upplevde ett 

stort behov av utbildning och kompetensutveckling. Slutsats: Ett stort utbildningsbehov finns 

hos sjuksköterskor då de upplever många svårigheter i att vårda palliativt. För att kunna 

utveckla denna vårdform på somatiska avdelningar behövs mer utbildning och forskning inom 

området. 

 

 

Nyckelord: Livets slutskede, palliativ vård, sjuksköterskor, somatiska vårdavdelningar, 

upplevelser  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Abstract 

 

Background: Many patients are in need of palliative care before they die. In Sweden there are 

several different options for specialized palliative care today. However, the specialized 

palliative care units are not sufficient to care for all patients in need of palliative care which 

leads to that nurses working at somatic wards in hospitals frequently encounter these patients. 

Aim: To describe nurses experiences of giving palliative care to patients in somatic hospital 

wards. Method: The study was conducted as a review. Data-collection was performed using 

the databases Cinahl, PubMed and Web of Science, resulting in the inclusion of 15 articles. 

Results: When caring for palliative patients, the nurses experienced communication to be 

difficult in many respects. Experienced difficulties for the nurses were fear to meet existential 

issues, lack of time and dysfunctional communication between professionals. Nurses 

experienced a major need for education and updating of skills. Conclusion: As palliative care 

implies a lot of challenges and difficulties, there is a need of specialized training. In order to 

develop care in somatic wards more education and research is required in this area. 
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INLEDNING 
 

Människor dör varje dag i hela vår värld. De flesta dör av hög ålder eller sjukdom vilket leder 

till att de behöver vård. Detta innebär att sjuksköterskor inom den somatiska vården ofta får 

vårda döende patienter. Under studietiden har författarna genom de verksamhetsförlagda 

utbildningsperioderna på somatiska vårdavdelningar fått olika upplevelser av den palliativa 

vården. Skillnader i sjuksköterskors förhållningssätt och kunskaper i denna typ av vård har varit 

framträdande. Gemensamma reflektioner utifrån detta har skapat ett intresse för att utforska 

ämnet. 

 

BAKGRUND 

I Sverige avlider varje år ca 90 000 personer (Socialstyrelsen, 2013). För en betydande del av 

dessa personer är palliativ vård en naturlig fortsättning på den kurativa vård de fått innan. 

Sjukdomsförloppet den sista tiden i livet varierar och påverkar således den typ av vårdinsats 

som behövs. Palliativ vård är den form av vård som patienter bör få när de befinner sig i livets 

slutskede (Keall, Butow, Steinhauser & Clayton, 2011). Specialiserad palliativ vård räcker inte 

till för att vårda alla människor som är i behov av oväntad eller förväntad palliativ vård. Detta 

gör att även sjuksköterskor som arbetar inom somatisk vård på sjukhus ofta möter dessa 

patienter (Socialstyrelsen, 2013). Som ett exempel rapporterades 2014 att 28,9 procent av alla 

cancersjuka palliativa patienter avled på sjukhus (Svenska Palliativregistret, 2015). Det visar 

att det finns ett tydligt behov av specifika kunskaper för sjuksköterskor inom den somatiska 

sjukhusvården. Detta för att kunna möta de palliativa patienternas behov och för att patienterna 

ska få ett värdigt avslut av livet (Toscani, Di Giulio, Brunelli, Miccinesi & Laquintana, 2005).  

I grundutbildningen för sjuksköterskor ingår idag kurser i palliativ vård, men omfattningen 

varierar stort i landet på grund av att olika lärosäten har egna upplägg av kursplaner. För att 

sjuksköterskor ska få specifik kunskap att utföra specialiserad palliativ vård finns även 

vidareutbildningar på högskolor (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010; 

Socialstyrelsen, 2006).   

 

Palliativ vård 

Tidigare talades det om terminal vård men begreppet palliativ vård har successivt införts både 

internationellt och nationellt sedan 1990-talet. Palliativ är ett ord som kommer från latinets 

pallium som betyder mantel. Manteln har en djup symbolik och står för lindrande åtgärder och 

omsorg om den döende människan (Beck-Friis & Strang, 2008). Enligt World Health 
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Organisation (WHO) definieras begreppet palliativ vård som ett förhållningssätt där målet är 

att förbättra livskvaliteten för patienten och de närstående (WHO, 2002). Lidande kan 

förebyggas och lindras genom att tidigt upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra 

fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga problem som kan uppkomma i samband med 

en livshotande sjukdom (Gholiha et al., 2011). Synsättet inom palliativ vård är att döendet är 

en normal process där döden varken påskyndas eller skjuts upp. Genom att som sjuksköterska 

ha en helhetssyn i vårdandet av patienten ges ett stöd som ger möjlighet att finna mening, 

bibehålla värdighet och välbefinnande till livets slut. Oberoende av patienters ålder eller 

diagnoser, var eller av vem de vårdas bör detta specifika arbetssätt alltid finnas med (Nationella 

rådet för palliativ vård, 2014). Livets slutskede kan beskrivas som den del av den palliativa 

vården då döden oundvikligen närmar sig inom en överskådlig tid, då fokuseras främst på att 

lindra lidande samt att upprätthålla livskvalitet hos patienterna. Denna fas kan vara allt från 

några dagar, till veckor eller några månader och själva döendet ingår även i denna fas 

(Smedman, Gustafsson & Flensner, 2015).  

 

Den specialiserade palliativa vårdens utveckling i Sverige 

Den palliativa vården har utvecklats i Sverige sedan 1960-talet och idag finns det 

specialistenheter i olika former som speciella avdelningar på sjukhus, hospice och för vård i 

hemmen (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010). Den palliativa vården har 

därmed varit under utveckling under flera årtionden. Trots detta kan fortfarande luckor ses i 

både kompetens och geografisk täckning när det gäller specialiserad palliativ vård. En statistisk 

sammanställning är sedan år 2014 under utveckling, där beskrivs tillgången av palliativ vård i 

Sverige idag (Nationella rådet för palliativ vård, 2010). Idag finns god tillgång på forskning 

inom specialiserad palliativ vård, vilket är ett gott stöd för den fortsatta utvecklingen av denna 

vårdform. Däremot är den forskning som berör att vårda palliativt på somatiska vårdavdelningar 

sparsamt representerad (Parish, Glaetzer & Grbich, 2006; Åhsberg & Fahlström, 2012). 

 

Sjuksköterskans ansvar och yrkesroll vid palliativ vård 

Sjuksköterskans roll i den palliativa vården är att ansvara för omvårdnad och förbättringsarbete 

med utgångspunkt från både patienterna och personalgruppen (Smedman et al., 2015). Det finns 

ingen mall som passar varje patient eftersom alla är unika, men det övergripande målet med all 

palliativ vård är att patienter ska få dö med sina behov av kommunikation och symtomlindring 

uppfyllda (Walling & Sydney, 2014). Sjuksköterskan kan genom att sträva mot att uppfylla 

målet för WHO:s definition av palliativ vård samt arbeta i enlighet med lagar och författningar 
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öka förutsättningarna för en god vård (Smedman et al., 2015). I Patientlagen står det att 

sjuksköterskor bör främja patienters integritet, självbestämmande och delaktighet. Därigenom 

stärks och tydliggörs patientens ställning (Patientlag, SFS 2014:821). Hälso- och 

sjukvårdslagen säger tydligt att målen för hälso- och sjukvården är vård på lika villkor och 

vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans 

värdighet (HSL,SFS 1982:763). International Council of Nurses antog 1953 den första etiska 

koden för sjuksköterskor. Kodens syfte är att vägleda etiskt handlande och beskriver 

sjuksköterskors moraliska ansvar. De fyra områden som är grundläggande inom ansvaret är: att 

främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att lindra lidande och främja en 

god död (International Council of Nurses (ICN), 2012).  

 

KASAM - Känsla av sammanhang 

Det finns olika teorier om hur en känsla av mening uppnås i livet och en av dessa är Aaron 

Antonovskys, KASAM - känsla av sammanhang. Inom teorin finns tre centrala begrepp: 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Att få tydlig information och kunskap ger en 

upplevelse av förståelse för de händelser som sker, alltså begriplighet. Att ha de känslomässiga 

resurser som behövs för att klara av olika situationer ger hanterbarhet. Att vara delaktig och att 

vilja engagera sig gör att en känsla av meningsfullhet uppstår (Antonovsky, 2005). KASAM är 

en teori som kan vara användbar inom palliativ vård, vilket undersökts i flera studier. Då 

patienter kommit till en palliativ fas i livet kan det vara svårt att finna en mening. Tankar som 

hopplöshet, meningslöshet och existentiella frågor som ofta dyker upp kan skapa ett onödigt 

lidande och ge känsla av existentiell ensamhet om det inte bemöts av dem som vårdar. Dessa 

existentiella frågor kan vara skrämmande för sjuksköterskor att närma sig, men känns mer 

naturliga om förmågan att se sig själv i samma situation finns (Sand & Strang, 2013).  

 

Problemformulering 

En betydelsefull andel av de personer som dör i Sverige har behov av palliativ vård. Den 

specialiserade palliativa vården har utvecklats och patienter vårdas idag både i hemmen, på 

hospice eller på speciella avdelningar på sjukhus. Dessa vårdformer räcker dock inte till och 

detta leder till att sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningar på sjukhus ofta 

möter dessa patienter. Många tidigare studier både nationellt och internationellt har undersökt 

sjuksköterskors upplevelse av palliativ vård, dock främst med utgångspunkt från den 
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specialiserade palliativa vårdens område. Författarna ser det som viktigt att undersöka hur 

sjuksköterskor inom somatisk sjukhusvård upplever det att vårda patienter i livets slutskede.  

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att ge palliativ vård till patienter på somatiska 

vårdavdelningar.  

 

Frågeställning 

Hur upplever sjuksköterskor som arbetar på somatiska vårdavdelningar det att vårda patienter 

med behov av palliativ vård? 

 

Definitioner av centrala begrepp 

Patient definieras här av uppsatsförfattarna som vuxna personer över 18 år. 

 

 

METOD 

Design 

Den design som valts är en litteraturöversikt för att kunna ge en tydlig bild av kunskapen som 

finns inom ett specifikt kompetensområde. Genom att sammanställa, hitta eventuella likheter 

och skillnader mellan olika studier kan en ny kunskapsbild skapas över det specifika 

kompetensområde som undersökts (Friberg, 2012). 

Urval av litteratur 

För att få en vetenskaplig grund i denna litteraturöversikt har de texter som använts varit 

vetenskapliga artiklar (Segesten, 2012). Sökningar har gjorts genom Högskolan Dalarnas 

bibliotek från mitten av september till slutet av oktober 2015 i de elektroniska databaserna:    

• Cinahl (Cumulative Index to Nursing and Allied Health) som täcker främst hälso- och 

vårdvetenskaper (Backman, 2008). 

• Pubmed som innehåller Medline och är en stor medicinsk referensdatabas. 

• Web of Science som innehåller flera databaser som rör naturvetenskap, medicin, 

teknik och vårdvetenskap (a.a.).  

Sökord som använts är: end-of-life care, experience, hospital, hospital*, inpatients, nurs*, 

palliative care, terminal care. Trunkering (*) har använts för att få med ordens alla 

böjningsformer i sökningarna (Östlundh, 2012). Sökningarna har genomförts i fritext och med 
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MeSH-termer i olika kombinationer med de booleska operatorerna AND och OR. 

Begränsningar i sökningarna har varit Peer Review där artiklar publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter valdes (Östlund, 2012) english, all adult och humans i olika kombinationer. 

Utgångspunkten var att söka artiklar mellan publikationsår 2005-2015. Denna sökning 

utvidgades med publikationsåren 2000-2005 för att finna fler relevanta artiklar. Denna utökning 

gav enbart relevant resultat i Web of Science. Databassökningar resulterade i tolv inkluderade 

artiklar. Ytterligare tre artiklar identifierades via funktionen ”Related articles” i PubMed 

(Bilaga 1). Totalt inkluderades femton artiklar i litteraturöversiktens resultat (Bilaga 2). Av 

dessa har elva kvalitativ ansats, tre kvantitativ ansats och en mixed-method. Studierna som 

presenteras i artiklarna är genomförda i Canada (n=1), Iran (n=1), Irland (n=1), Japan (n=1), 

Kina (n=1), Korea (n=1), Spanien (n=1), Storbritannien (n=2), Sverige (n=2) och USA (n=4).  

 Inklusionskriterier:  

• Artiklar som handlade om palliativ vård och/eller vård i livets slutskede 

• Artiklar som inkluderat sjuksköterskor som vårdade patienter över 18 år 

• Att vården skedde på somatiska vårdavdelningar på sjukhus 

• Artiklar som hade en kvalitet från 60 procent och uppåt enligt utförd granskning 

• Artiklar som fanns kostnadsfritt tillgängliga i fulltext 

• Artiklar som var godkända av etiska kommittéer    

• Att artiklarna var publicerade på engelska, under åren 2000-2015 

Exklusionskriterier: 

• Artiklar som handlade om vård till patienter under 18 år 

• Artiklar där sjuksköterskor arbetade inom specialiserad palliativ vård  

• Artiklar med en kvalitet lägre än 60 procent enligt granskning  

• Artiklar som inte var etiskt godkända 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 

För granskning av artiklarnas kvalitet har Högskolan Dalarnas framtagna modifierade versioner 

av granskningsmallar för kvantitativa och kvalitativa studier av Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) och Forsberg och Wengström (2008) använts. Bifogas i bilaga 3 och 4. För att granska 

artikel med mixad ansats har granskning genomförts utifrån båda granskningsmallarna. 

Den kvantitativa granskningsmallen kunde ge från 0-29 poäng och den kvalitativa 

granskningsmallen kunde ge 0-25 poäng. Positivt svar gav ett poäng, negativt svar gav noll 

poäng. Baserat på Forsberg och Wengström (2008) skulle minst 80 % av poängen vara 
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uppfyllda för att artiklarna skulle anses ha hög kvalitet och 60-79% för att anses ha medelhög 

kvalitet. Artiklar med poäng under 60 % ansågs ha låg kvalitet (a.a). 

 

Tillvägagångssätt 

Under artikelsökningar i databaser och under skrivarprocessen hade författarna kontakt genom 

Högskolan Dalarnas webbforum Connect. Även personliga träffar för reflektion och 

analysarbete har skett vid några tillfällen. Flera gemensamma arbetsdokument har upprättats i 

Google Drive som är en kostnadsfri webbtjänst online för redigering och lagring av dokument. 

Därigenom har möjligheten funnits att båda författarna har kunnat skriva, redigera och följa 

arbetet i realtid. Valet av sökord har gjorts genom gemensamma diskussioner och med 

utgångspunkt från syftet. Utifrån sökorden har sedan artikelsökningar i databaser och läsning 

av samtliga titlar gjorts både gemensamt och enskilt. Abstracts har lästs på de titlar som ansågs 

intressanta enskilt och sedan diskuterats gemensamt. Om artiklarna utifrån detta ansetts 

relevanta för litteraturöversiktens syfte har hela artiklarna lästs och granskats gemensamt enligt 

valda granskningsmallar. Utifrån de inklusionskriterier och exklusionskriterier som tidigare 

angivits har gemensamma beslut tagits om vilka artiklar som skulle få ingå i litteraturöversikten.  

 

Analys 

Analysen av artiklar kan ses som en process där helheten studeras för att upptäcka likheter och 

skillnader, vilka sedan kategoriseras och sammanställs till en ny helhet (Friberg, 2012). De 

valda artiklarna har lästs ett flertal gånger för att analysera innehållet och de resultat som svarat 

mot syftet har valts ut. De utvalda resultatdelarna har sedan sammanställts och kategoriserats. 

Utifrån dessa kategorier har sedan rubriker vuxit fram.  

Analysen resulterade i fem rubriker:  

• Bristande kommunikation - ett hinder för god vård 

• Ärlighet, närvaro och medkännande krävdes för god kommunikation 

• Närståendes acceptans gav sjuksköterskor möjlighet att vara ärliga och öppna 

• Känslomässig utveckling, tillfredsställelse och svårigheter 

• Sjuksköterskors behov av utbildning och kompetensutveckling 

 

  

Forskningsetiska aspekter 

Endast vetenskapliga artiklar som är godkända av etiska kommittéer har inkluderats i detta 

arbete (Forsberg & Wengström, 2008). Då artiklarna har varit skrivna på engelska och 
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litteraturöversikten på svenska har en översättning gjorts. För att undvika språkliga 

feltolkningar har lexikon och elektroniska översättningsprogram använts. Texternas innebörd 

har utifrån ett objektivt förhållningssätt diskuterats, bearbetats noggrant och omformulerats i 

egna ord för att undvika plagiat. 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTAT 

Resultatet i denna litteraturöversikt bygger på femton artiklar. Av dessa har elva kvalitativ 

ansats, tre kvantitativ ansats och en mixad ansats. Studierna som presenteras i artiklarna är 

genomförda i Canada (n=1), Iran (n=1), Irland (n=1), Japan (n=1), Kina (n=1), Korea (n=1), 

Spanien (n=1), Storbritannien (n=2), Sverige (n=2) och USA (n=4).  

Analysen resulterade i fem kategorier:  

• Bristande kommunikation - ett hinder för god vård 

• Ärlighet, närvaro och medkännande krävdes för god kommunikation 

• Närståendes acceptans gav sjuksköterskor möjlighet att vara ärliga och öppna 

• Känslomässig utveckling, tillfredsställelse och svårigheter 

• Sjuksköterskors behov av utbildning och kompetensutveckling 

 

Bristande kommunikation - ett hinder för god vård 

För att få förutsättningar för en väl fungerande vård var det viktigt att kommunikation och 

utbyte av information mellan sjukvårdspersonal fungerade tillfredsställande (O’Shea, 2014). 

När kommunikationen mellan läkare och sjuksköterskor inte fungerade tillfredsställande gavs 

ofta olika budskap till patienten. Denna bristande kommunikation ledde till att motsägelser 

förekom vilket kunde leda till svårigheter att ta beslut gällande behandlingar (Johnson & Gray, 

2013). Sjuksköterskor förväntade sig att läkarna var de som skulle sköta samtalen om prognoser 

och “dåliga nyheter”. Sjuksköterskorna ansåg att läkarna inte hade en tillräckligt utvecklad 

kommunikationsförmåga för att göra detta på ett bra sätt (Oliver & O´Connor, 2015). 

Sjuksköterskan fick därför ta en stödjande och förklarande roll efter sådana samtal. Ytterligare 

något som upplevdes jobbigt för sjuksköterskor var oenigheter mellan läkare. Ibland gjorde 

detta att patienter och närstående fick skiftande budskap och ingavs falska förhoppningar 
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gällande prognos. Sjuksköterskor kunde i dessa situationer känna ilska och skuld mot de andra 

i vårdpersonalen (Holms, Milligan & Kydd, 2014).  

 

Ärlighet, närvaro och medkännande krävdes för god kommunikation 

Sjuksköterskorna betonade att det centrala för att uppnå en god kommunikation med patienter 

var ärlighet och närvaro. Med närvaro menades här att ”bara vara där”, inte göra något aktivt 

utan bara finnas i närheten av patienten. Detta var viktigt för att inga missförstånd skulle uppstå 

angående prognos och status. En god kommunikation med en strävan mot ärlighet mellan 

sjuksköterskor och patienter ansågs nödvändigt. Genom att aktivt lyssna på patienten kunde 

sjuksköterskan förstå de önskningar patienten hade och ta de rätta besluten angående vården 

(Arbour & Wiegands, 2013). Kommunikationen var även viktig då den gav en förutsättning för 

sjuksköterskor att förbereda patienter på den nära förestående döden. Det framkom också att i 

särskilt svåra psykosociala och existentiella frågor betonades värdet av att vara medkännande i 

kommunikationen (Johnson & Gray, 2013; Oliver & O´Connor, 2015; O’Shea, 2014; Sasahara, 

Miyashita, Kazuma & Kazuma, 2003). För att kunna leda in samtal på existentiella frågor 

upplevde vissa sjuksköterskor att en öppningsfras från patienten behövdes, medan andra 

sjuksköterskor menade att det var ovanligt att patienter inledde dessa samtal (Arantzamendi, 

Addington-Hall, Saracibar och Richardsons, 2012; Johnson & Gray, 2013). Hinder för 

kommunikation ansågs vara tidsbrist och att sjuksköterskor kände sig obekväma i att bemöta 

patienters tankar och existentiella frågor, vilket framkom i flera studier (Arantzamendi et al., 

2012; Moir, Roberts, Martz, Perry & Tivis, 2015; Sasahara et al., 2003). 

 

Närståendes acceptans gav sjuksköterskor möjlighet att vara ärliga och öppna 

Sjuksköterskor hade en värdefull roll i att verka för god kommunikation med närstående. 

Faktorer som underlättade för denna kommunikation var att närstående var involverade i 

vården, att de var medvetna om hur svårt sjuk patienten var och hade en acceptans i att döden 

var nära förestående för patienten. Detta gav sjuksköterskorna möjlighet att vara ärliga och 

öppna i sin kommunikation med de närstående (Lee, Choi, Kim, Kim & Kim, 2013; Roche-

Fahy & Dowling, 2009; Thompson, McClement & Daeninck, 2006; Vailee, Negarandeh & 

Nayeri, 2012). I den japanska studien av Sasahara et al. (2003) framgick att 55 procent av 

sjuksköterskorna upplevde att det fanns för lite tid att prata med de närstående, trots att de inom 

den österländska kulturen betraktade de närstående som minst lika viktiga som patienten. 
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Känslomässig utveckling, tillfredsställelse och svårigheter 

Olika faktorer som gav sjuksköterskor känsla av tillfredsställelse i vården av döende patienter 

var när samarbetet mellan kollegor fungerade väl, när de kunde uppfylla patienters önskemål 

och ge en holistisk vård (Vailee et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Bristande stöd 

och förståelse från avdelningschefer, stort ansvar och en känsla av att lämnas ensam i vården 

av de palliativa patienterna skapade stor press hos sjuksköterskor (Johansson & Lindahl, 2010; 

Oliver & O’Connor, 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Stora krav ställdes på 

sjuksköterskor i palliativ vård där fysisk omvårdnad kombinerades med känslomässig 

omvårdnad. Detta ledde ändå till att sjuksköterskorna upplevde en större kunskap och insikt om 

livet och kunde utvecklas både i yrkesrollen och som person. Möten med döden skapade tankar 

om hur sårbara människor var och hur skört livet kunde vara. Det gav också en upplevelse av 

att både liv och död var en naturlig del av livsvärlden (Johansson & Lindahl, 2010; Wallerstedt 

& Andershed, 2007). En del sjuksköterskor utvecklade egna strategier som att söka stöd hos 

kollegor, delta i roliga aktiviteter, be eller ta ledigt för att kunna hantera emotionella och 

själsliga situationer (Mak, Chiang & Chui, 2013). En svårighet som sjuksköterskor upplevde 

var att växla mellan kurativ och palliativ vård av patienterna på sjukhusavdelningar (Johansson 

& Lindahl, 2010; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). En annan 

svårighet sjuksköterskorna upplevde var när patienter på avdelningar vårdades kurativ trots att 

sjuksköterskor såg ett behov av palliativ vård. Detta resulterade i en vård där medicinering och 

behandlingsresultat inte var optimalt utan skapade ett förlängt lidande för patienten. Känslor 

som kunde uppkomma hos sjuksköterskor i samband med detta var otillfredsställelse, oro, 

skuld, frustration, sorg och ilska (Johnson & Gray, 2013; O’Shea, 2014; Thompson et al., 2006). 

Sjuksköterskors behov av utbildning och kompetensutveckling 

För att sjuksköterskor skulle känna sig bekväma i att vårda palliativa patienter upplevdes det 

finnas ett behov av utbildning för att kunna utvecklas inom detta område (Moir et al., 2015). 

Detta klargjordes ytterligare genom att sjuksköterskor som hade utbildats i palliativ vård hade 

en större insikt i vilka faktorer som förbättrade förutsättningarna för denna vårdform (Lee et 

al., 2013; O’Shea, 2014). I Spanien upplevde en stor del att de i sin grundutbildning till 

sjuksköterska inte förbereddes för att arbeta med palliativ vård, då det inte ingick någon kurs 

inom detta område. Drygt hälften av sjuksköterskorna i studien hade inte heller gått någon 

vidareutbildning inom palliativ vård. Endast fem procent hade fått möjlighet till en 

vidareutbildning inom palliativ vård (Arantzamendi et al., 2012). En övervägande del av 

nyutexaminerade sjuksköterskor upplevde en omognad i sig själva som person och i sin 
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yrkesroll.  De upplevde detta som ett hinder för palliativ vård. Det fanns även ett behov av extra 

stöd från kollegor i palliativ vård, speciellt när det gällde medicinteknisk utrustning och 

läkemedel (Roche-Fahy & Dowling, 2009; Sasahara et al., 2003). Vissa grundläggande delar 

av den palliativa vården framhölls som speciellt viktiga att utveckla kunskap i för 

sjuksköterskor. Dessa delar var smärtlindring, kommunikation, emotionellt stöd och förmåga 

att kunna hantera svåra frågor. Utbildning i dessa var en god hjälp och gjorde att arbetet 

upplevdes lättare för sjuksköterskorna. Något som sjuksköterskor däremot upplevde sig mycket 

kompetenta att utföra var den fysiska omvårdnaden. Endast ett fåtal upplevde sig kompetenta 

att ge patienterna emotionell omvårdnad (Arantzamendi et al., 2012; Oliver & O’Connor, 2015; 

Sasahara et al., 2003). Genom att vårda palliativa patienter upplevde sjuksköterskor att de 

utvecklades och fick nya erfarenheter. Dessa var betydelsefulla för yrket och gav dem kunskap, 

skapade trygghet och styrka att möta utmaningar. En del sjuksköterskor ansåg att observationer 

och egna erfarenheter utvecklade deras förmåga att vårda palliativa patienter mest (Oliver & 

O’Connor, 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007). Specialiserade palliativa team hade en 

betydande roll för sjuksköterskor i vården av palliativa patienter på somatiska vårdavdelningar. 

De gav ett bra stöd genom att vara tillgängliga för rådgivning och för att utbilda personalen i 

palliativ vård (Roche-Fahy & Dowling, 2009). 

 

  

 

DISKUSSION 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

Att vårda palliativt inom den somatiska vården upplevs enligt sjuksköterskor vara en stor 

utmaning på flera sätt. Bristande kommunikation mellan vårdpersonal kunde vara ett hinder för 

att sjuksköterskor skulle kunna ge patienter god vård (Holms et al., 2014; Johnson & Gray, 

2013; Oliver & O´Connor, 2015; O´Shea, 2014). För att sjuksköterskorna skulle uppleva 

tillfredsställelse i vården av patienterna krävdes ärlighet, närvaro, tydlighet och omsorg i 

kommunikationen (Arbour & Wiegands, 2013; Arantzamendi et al., 2012; Johnson & Gray, 

2013; Moir et al., 2015; Oliver & O´Connor, 2015; O´Shea, 2014; Sasahara et al., 2003). 

Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att närstående var väl införstådda med patientens 

sjukdomstillstånd och prognos för att kunna ha en öppen och ärlig kommunikation (Lee et al., 

2013; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Sasahara et al., 2003; Thompson et al., 2006; Vailee et 

al., 2012). Vårdande av palliativa patienter gjorde att sjuksköterskor upplevde personlig 
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utveckling, tillfredsställelse men även svårigheter (Johansson & Lindahl, 2010; Johnson & 

Gray, 2013; Mak et al., 2013; O´Shea, 2014; Oliver & O´Connor, 2015; Roche-Fahy & 

Dowling, 2009;Thompson et al., 2006; Vailee et al., 2012;Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskor upplevde behov av utbildning och kompetensutveckling för att kunna utveckla 

sin förmåga att vårda palliativt (Arantzamendi et al., 2012; Lee et al., 2013; Moir et al., 2015; 

Oliver & O´Connor, 2015; O´Shea, 2014; Roche-Fahy & Dowling, 2009; Sasahara et al., 2003; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

 

Resultatdiskussion 

En av sjuksköterskors uppgifter är att lindra lidande (ICN, 2012). Att lindra patienters fysiska 

lidande var viktigt upplevde sjuksköterskor, men ansåg att lindra det psykiska, sociala och 

existentiella lidandet vara lika viktigt (Gholiha et al., 2011). 

Gholiha et al. (2011) framhöll även hur avgörande en ärlig och tydlig kommunikation med 

kollegor, patienter och närstående var för att förebygga lidande hos patienter och ge 

sjuksköterskorna en högre tillfredsställelse i vårdandet av palliativa patienter.  

 

Oenigheter och bristande information mellan läkare där följden kunde bli skiftande budskap 

och falska förhoppningar till patienter upplevdes påfrestande för sjuksköterskor (Holms et al., 

2014). Sjuksköterskor kände frustration, ilska och skuld när patienter utsattes för onödigt 

lidande genom att kommunikationen mellan vårdpersonal inte fungerade tillfredsställande (a.a). 

Uppsatsförfattarna har själva upplevt att det kan finnas svårigheter i att ha en öppen och ärlig 

kommunikation i personalgruppen. Ömsesidig respekt, tillit och förståelse för varandra i 

personalgruppen behöver finnas för att vården ska kunna utformas på bästa sätt för alla parter. 

En strävan mot en gemensam värdegrund kan skapa ett arbetsklimat som gör att alla berörda 

upplever en ökad trivsel och tillfredsställelse på vårdavdelningarna (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014).  

 

Flera studier visade att en relativt stor del av de sjuksköterskor som arbetar på somatiska 

vårdavdelningar upplevde det svårt, obehagligt och var rädda för att närma sig döende patienter 

(Arantzamendi et al., 2012; Johnson & Gray, 2013; Moir et al., 2015; Sasahara et al., 2003; 

Valiee et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde inte att detta var fysiskt krävande utan att de 

emotionella bördorna var tunga att bära för att de inte hade kunskapen att bemöta de 
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existentiella frågor som kunde uppkomma (a.a). Det som beskrevs vara avgörande för hur 

sjuksköterskor upplevde och hanterade att vårda döende patienter var vad de själva hade för 

erfarenheter av döden och om de hade reflekterat över sina egna känslor i möten med döden 

(Wah Mak et al., 2013). Sjuksköterskor kunde trots många svårigheter uppleva att den palliativa 

vården gjorde att de utvecklades, blev stärkta i att möta nya utmaningar och gav dem en trygghet 

i sin yrkesroll (Oliver & O`Connor, 2015; Wallerstedt & Andershed, 2007).   

 

 

Hopkinson, Hallet och Luker (2004) beskrev att sjuksköterskor upplevde det viktigt att ha 

förmåga att utveckla copingstrategier både personligen och inom personalgruppen för att kunna 

hantera alla emotionella bördor som kan finnas i palliativ vård. Exempel på olika 

copingstrategier som framkom i en studie av Mak et al. (2013) var att söka stöd hos kollegor, 

be, delta i roliga aktiviteter eller att ta ledigt. Något som Hopkinson et al. (2004) speciellt 

framhöll och uppsatsförfattarna instämmer i är att en betydelsefull copingstrategi är att se 

humorn i allt det svåra och kunna skratta tillsammans i personalgruppen och även med 

patienten.  

 

Sjuksköterskor upplevde att en viktig del i den palliativa vården var att patienter fick sina behov 

av kommunikation uppfyllda (Walling & Sydney, 2014). Av egen erfarenhet blir inte 

färdigheter för dessa kommunikationsbehov tillräckligt belysta under grundutbildningen till 

sjuksköterska. För nyutexaminerade sjuksköterskor kan detta leda till svårigheter att 

kommunicera med både patienter och närstående om inga egna tidigare erfarenheter finns av 

att vara nära döden i yrket eller privatlivet. Det är därför otroligt viktigt att under 

grundutbildningen till sjuksköterska få uppmärksamma sina egna upplevelser av döden och att 

få sätta ord på de tankar och känslor som då uppkommer. Denna möjlighet kunde ge en större 

trygghet och det mod som behövs i yrkesrollen för att kunna bemöta de svåra existentiella frågor 

som uppkommer vid livets slutskede. Uppsatsförfattarna menar liksom flera studier visar 

(Arantzamendi et al., 2012; Moir et al., 2015; Sasahara et al., 2003) att ytterligare hinder för en 

genuin kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter är att det råder en ständig tidsbrist 

inom vården som gör att den tid som behövs för att bygga upp en tillitsfull vårdrelation med 

patienter inte finns.  

 

I likhet med det Arantzamendi et al. (2012) beskriver anser uppsatsförfattarna att utbildning 

inom palliativ vård är något som behöver ingå i sjuksköterskors grundutbildning för att kunna 
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bemöta de behov som finns inom vården idag och för att förbättra den palliativa vård som ges. 

Delar som sjuksköterskor upplevde speciellt viktiga att utöka kunskapen i var förmåga att 

kunna kommunicera och vara ett emotionellt stöd, så att de svåra existentiella frågorna som ofta 

uppstod hos patienter i livets slutskede kunde bemötas (Arantzamendi et al., 2012; Oliver & 

O’Connor, 2015; Sasahara et al., 2003). Med ett gott stöd av sjuksköterskorna kunde patienterna 

då uppnå KASAM- en känsla av sammanhang, då god kommunikation gav begriplighet, 

emotionellt stöd gav hanterbarhet och att de existentiella tankarna uppmärksammades gav 

meningsfullhet (Strang & Sand, 2013).  

 

Uppsatsförfattarna anser att denna studies resultat kan vara betydelsefullt att beakta vid 

förändring i utformning av utbildning och förbättringsarbete gällande palliativ vård på 

somatiska vårdavdelningar.  

 

Metoddiskussion 

En tanke fanns i den inledande planeringen att begränsa sökningarna efter artiklar till åren 2005-

2015, Peer Review (betyder att artiklarna är publicerade i vetenskapliga tidskrifter men 

garanteras ej vara vetenskapliga) och att de skulle vara tillgängliga i fulltext (Östlund, 2012). 

Detta visade sig vara begränsningar som gjorde det svårt att hitta tillräckligt med relevanta 

artiklar för att kunna besvara litteraturöversiktens syfte. Genom att ta bort begränsningen 

tillgänglig i fulltext minskade riskerna att missa relevanta artiklar i sökningarna.  Ett val gjordes 

också att utöka sökningen till att även omfatta åren 2000-2005 för att få tillräckligt med relevant 

underlag för resultatet i litteraturöversikten. De databaser som sökningar utfördes i var Cinahl, 

PubMed och Web of Science då de är de största inom omvårdnadsforskning (Backman, 2008). 

De artiklar som inkluderades i resultatet uppfyllde kraven på medel eller hög kvalité enligt de 

modifierade versionerna av granskningsmallar Högskolan Dalarnas utarbetat från Willman et 

al. (2006) och Forsberg och Wengström (2008). Genom de utvalda artiklarnas kvalité och det 

tydliga resultat som framkom, kunde litteraturstudiens syfte uppfyllas.  

 

Utgångspunkten var sjuksköterskor som arbetade på somatiska vårdavdelningar men då 

forskning inom detta område var begränsat både internationellt och nationellt gjordes ett val att 

även inkludera intensivvårdsavdelningar och akutvårdsavdelningar (Parish et al., 2006; 

Åhsberg & Fahlström, 2012). Dessa inkluderades då de motsvarade studiens syfte på det sätt 

att de visade sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativt på sjukhus. Att de inkluderades 
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kan vara en svaghet i studiens resultat eftersom utgångpunkten egentligen var sjuksköterskor 

som arbetade på somatiska vårdavdelningar.  

 

Studier från flera olika världsdelar inkluderades vilket skapade en internationell bild av hur 

sjuksköterskor upplever den palliativa vården på somatiska avdelningar. Det finns skillnader 

mellan hur de olika ländernas sjuksköterskeutbildningar är uppbyggda och även i hur 

sjukvården är uppbyggd vilket kan ses som en svaghet. Den definition av palliativ vård som 

WHO (2002) utarbetat förväntas vara utgångspunkt i alla länder som ingår i organisationen. De 

länder som representeras i studien ingår alla i WHO vilket gör att studien ändå visar en styrka 

(WHO, u.å.).  

 

Endast två svenska studier hittades som svarade mot syftet vilket visar ett behov av ytterligare 

forskning inom detta område. Författarna skulle önska fler svenska studier eftersom en tydlig 

kunskapslucka upptäcktes under arbetet med denna litteraturöversikt. Mer forskning kan vara 

ett sätt för att kunna förbättra och utveckla den palliativa vården på somatiska 

sjukhusavdelningar med utgångspunkt från den svenska vården.  

Det vore intressant att utforska detta område mer i en empirisk studie med utgångspunkt från 

sjuksköterskor i den svenska vården. 

 

 

Slutsatser 

Sjuksköterskor upplevde i vården av palliativa patienter många svårigheter, men kunde även 

känna en ökad tillfredsställelse när de kände att de bemästrade de svåra situationer som kunde 

uppstå. Detta kunde skapa en styrka i att möta nya utmaningar och öka tryggheten i yrkesrollen. 

Det mest framträdande fyndet i resultatet visade sig vara ett utbrett utbildningsbehov för att 

överkomma de svårigheter som fanns med kommunikation, existentiella frågor och emotionellt 

stöd. Uppsatsförfattarna skulle önska fler svenska studier eftersom en tydlig kunskapslucka 

upptäcktes under arbetet med denna litteraturöversikt. Ytterligare forskning inom detta område 

skulle kunna leda till en ökad medvetenhet och tydliggöra de brister som finns inom 

kommunikation både mellan sjukvårdspersonal och mellan sjuksköterska och patient. 

Därigenom skulle en förståelse kunna skapas för vad som behöver förbättras och utvecklas.  
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Sverige 

Moving between 
rooms-moving 
between life and 
death: nurses’ 
experiences of 
caring for terminally 
ill patients hospitals 

To describe the meanings of 
generalist registered nurses’ 
experiences of caring for 
palliative care patients on general 
wards in hospitals 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

8 sjuksköterskor 
på sjukhus 

Att vårda palliativa patienter gav 
sjuksköterskor upplevelser av 
mening, tacksamhet och ökad 
energi men även tidsbrist 

Hög 

Johnson & Gray 
 
2013 
USA 

Understanding 
Nurses’ Experiences 
of Providing End-of-
life care in the US 
Hospital Setting 

To explore nurses’ perspectives 
on the phenomenon of end-of-life 
care within the hospital setting 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

13 
sjuksköterskor 
på sjukhus 

Palliativ vård upplevdes av 
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som krävde förståelse av den 
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utökad förståelse underlättade i 
fortsatt palliativ vård 

Hög 

Lee, Choi, Kim, 
Kim & Kim 
 
2013 
Korea 
 

Korean nurses’ 
perceived facilitators 
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provision of end-of-
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To investigate nurses’ perceptions 
of the facilitators and barriers to 
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to promote research, development 
and expansion on high-quality 
end-of-life care 
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Enkäter 

383 
sjuksköterskor 
på sjukhus 
 

Sjuksköterskor upplevde att 
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Mak, Chiang &  
Chui 
 
2013 
Kina 
 

Experiences and 
perceptions of nurse 
caring for dying 
patients and families 
in the acute medical 
admission setting 

This study aimed to explore the 
experiences and perceptions of 
nurses caring for dying patients 
and their families in the acute 
medical admission setting 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

15 
sjuksköterskor 
på sjukhus 
 

Vård av palliativa patienter gjorde 
att sjuksköterskor upplevde brist på 
beredskap, många existentiella 
tankar hos sig själva och 
svårigheter att hantera närheten till 
döden 

Hög 

Moir, 
Roberts, 
Martz, 
Perry &  
Tivis 
 
2015 
USA 
 

Communicating with 
patients and their 
families about 
palliative and end-
of-life care: comfort 
and educational 
needs of nurses 

The purpose of this study was to 
determine perceived needs of 
inpatient nurses for 
communicating with patients and 
families about palliative and end-
of-life (EoL) care 

Kvantitativ 
 
Enkät 

60 
sjuksköterskor  
på sjukhus 
 

Arbetslivserfarenhet och arbetsplats 
hade signifikant betydelse för om 
sjuksköterskorna upplevde sig 
bekväma i att prata om palliativ 
vård och vård i livets slutskede 

Medel 

Oliver & O’Connor 
 
2015 
Storbritannien    

Perceptions of a 
“good death” in 
acute hospitals 

To ascertain general nurses’ 
perceptions and experiences of 
caring for end-of-life patients on 
general hospital wards 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

13 
sjuksköterskor 
på sjukhus 

Olika faktorer som gjorde att 
sjuksköterskor upplevde den 
palliativa vården som god var: 
*God kommunikation  
*Stöd från kollegor  
*Tid till att vårda  
*Tillräcklig kunskap 
*Fungerande symptomkontroll 

Medel 
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Design 
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O’Shea 
 
 

USA 
2014 
 

Staff nurses’ 
Perceptions 
Regarding Palliative 
Care for 
Hospitalized Older 
Adults 

The purpose of this study was to 
answer the research question 
“What are the perceptions of staff 
nurses regarding palliative care 
for hospitalized older adults?” 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

18 
sjuksköterskor 
på sjukhus 
 

Sjuksköterskor upplevde sig 
oerfarna i palliativ vård, kände att 
kommunikation var en utmaning 
och att det fanns ett behov av att de 
var informella advokater för 
patienterna 

Hög 

Roche-Fahy & 
Dowling 
 

2009 
Irland 
 

Providing comfort to 
patients in their 
palliative care 
trajectory: 
experiences of 
female nurses 
working in an acute 
setting 

To explore the lived experience of 
nurses who provide comfort to 
palliative care patients in an acute 
setting in an small hospital 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

12 
sjuksköterskor 
på sjukhus 
 

Sjuksköterskors huvudsakliga 
upplevelser av palliativ vård var 
tidsbrist, känslomässiga bördor, 
otillräcklig kunskap och att ha som 
mål att vårda med helhetssyn 

Hög 

Sasahara, 
Miyashita, Kawa & 
Kazuma 
 
2003 
Japan 

Difficulties 
encountered by 
nurses in the care of 
terminally ill cancer 
patients in general 
hospitals in Japan 

To investigate the difficulties 
encountered by nurses who have 
cared for terminally ill cancer 
patients at general hospitals  

Kvantitativ 
 
Enkät 

375 
sjuksköterskor 
på sjukhus 

Att kommunikation, omvårdnad, 
samarbete med kollegor och 
patienter fungerade var avgörande 
för att sjuksköterskor skulle 
uppleva sig tillfredsställda i arbetet. 
Även kunskap och miljö var viktigt 

Hög 
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Författare 
År 
Land 

Titel Syfte 
  

Design 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitets
grad 

Thompson, 
McClement & 
Daeninck 
 
2005 
Canada 

Nurses’ perceptions 
of quality end-of-life 
care on an acute 
medical ward 

To develop an understanding of 
the process nurses undertake in 
providing quality end-of-life care 
and to develop an emerging 
theory grounded in the reality of 
the participants that captured their 
experiences in providing such 
care on an acute adult medical 
unit 

Kvalitativ 
 
Intervjuer och 
observationer 

10 
sjuksköterskor  
på sjukhus 

Sjuksköterskor ansåg att: 
*Vårdmiljön 
*Tid för närvaro 
*Patientinformation  
*Tillfredsställande av patienters 
fysiska behov, 
hade avgörande betydelse för hur de 
upplevde sitt arbete 

Hög 

Valiee, 
Negarandeh & 
Dehghan Nayeri 
 
2012 
Iran 
 

Exploration of 
Iranian intensive 
care nurses’ 
experience of end-
of-life care: a 
qualitative study 

To explore the experiences of 
intensive care nurses providing 
care for end-of-life patients 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

10 
sjuksköterskor 
på sjukhus 
 

Två teman framkom om 
sjuksköterskors upplevelser: 
*Emotionella bördor 
*Värderingar och övertygelser 

Hög 

Wallerstedt & 
Andershed 
 

2006 
Sverige 
 

Caring for dying 
patients outside 
special palliative 
care settings: 
experiences from a 
nursing perspective 

To describe nurses´ experiences in 
caring for gravely ill and dying 
patients outside special palliative 
care settings 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

9 sjuksköterskor 
på sjukhus 
 

Sjuksköterskor upplevde tidsbrist 
och bristande kunskap i 
kommunikation. 
Gott stöd och samarbete med 
kollegor och att god omvårdnad 
gav dem tillfredsställelse. 

Hög 
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Bilaga 3 Granskningsmall för kvantitativa studier 
   
Granskningsmallar för kvalitetsbedömning 
  
Kvantitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   
3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   
7.  Är designen relevant utifrån syftet?   
8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   
10.  Finns exklusionskriterier beskrivna?   
11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   
12.  Är urvalsmetoden beskriven?   
13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
19.  Anges när studien genomfördes?   
20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   
22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   
23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
24.  Besvaras studiens frågeställningar?   
25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 

studieresultatet? 
  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   
27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   
28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa     
 
Maxpoäng:  29 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz, B. & Bahtsevani, C. 
(2006) och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008). 
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Bilaga 4 Granskningsmall för kvalitativa studier 
 
Granskningsmallar för kvalitetsbedömning 
 
Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 
1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 
  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns 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 
Erhållen poäng: ?? 
Kvalitet:  låg medel hög 
 
Mallen är en modifierad version av Willman, A., Stoltz B. & Bahtsevani, C. 
(2006)  och Forsberg, C. & Wengström Y. (2008). 
 
 
 
 


