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Abstrakt 
Bakgrund: Människor i livets slutskede vårdas inom samtliga vårdformer, såväl i 
öppen som sluten vård samt inom kommunal vård. Sjuksköterskor förväntas kunna 
bemöta dessa personers behov trots väldigt lite utbildning i palliativ vård under sin 
utbildning. Vilka är de svårigheter som dessa sjuksköterskor upplever?  
Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa svårigheter i den allmänna palliativa 
vården utifrån sjuksköterskors perspektiv.  
Metod: Studien gjordes som en litteraturöversikt baserad på 10 vetenskapliga artiklar 
som granskades och analyserades. 
Resultat: Analys av funnen litteratur inordnades i tre teman och sex subteman. De tre 
teman som framkom belyser kommunikativa svårigheter, kunskapsbrist och påfrestning 
samt bristen på tid och rum i arbetet.  
Slutsats: Resurstillgång, tid, god kommunikation samt ett väl fungerande samarbete 
mellan alla involverade var grunden till en god omvårdnad. Kunskap och emotionell 
styrka var viktigt för att bemästra de svåra situationer som uppkom i den allmänna 
palliativa vården. Det är önskvärt att utbildning i palliativ vård prioriteras högre i 
grundutbildningen för sjuksköterskor. 
 
Nyckelord: Allmän palliativ vård, specialiserad palliativ vård, svårigheter, 
sjuksköterskor. 
 
 
Abstract 
Background: People at the end of life are being cared for across all forms of care, both 
in hospital care, primary care and in community care. Nurses are expected to meet the 
needs of such persons despite very little training in palliative care during their 
education. What are the difficulties that these nurses experience? 
Aim: The aim of this literature was to highlight difficulties in the general palliative care 
by the nurses perspective. 
Method: The study was made as a literature review based on 10 scientific articles that 
was reviewed and analyzed. 
Results: Analysis of the literature found was subsumed in three themes and six 
subthemes. The three themes that emerged highlighted communication problems, lack 
of knowledge, strains and lack of time and space in work. 
Conclusion: Access to resources, time, good communication and a well working 
collaboration between all involved was the foundation of good care. Knowledge and 
emotional strength were important in order to master the difficult situations that arise 
in the general palliative care. It is desirable that education in palliative care is higher 
prioritized in the undergraduate education for nurses.  
 
Keywords: General palliative care, specialized palliative care, difficulties, nurses.  
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Bakgrund 

Synen på livets slut 

Människan kan idag befinna sig i livets slutskede en längre tid tack vare den medicinska 

utvecklingen. Patienter ges möjlighet att ha god livskvalitet livet ut med hjälp av 

medicinska ingrepp, även om inte grundsjukdomen kan botas. Innan den medicinska 

utvecklingens genombrott var det patienten själv som hade sin kamp med döden, i 

dagens läge ligger nu denna kamp mer mellan sjukvårdare och döden. Patienten 

medverkar inte längre på samma sätt som en deltagare, utan mera som betraktare av 

situationen (Strang & Beck-Friis 2012). 

 

Människans syn på livets definitiva slut har förändras över tid. Under 1800-talet sågs 

döden som något naturligt och självklart, den inträffade ofta i hemmet. Denna syn 

ändrades under slutet på 1800-talet då industrisamhället började ta form, döden sågs 

då istället som en angripare med sjukdom och död som följd. Samtidigt gick den 

medicinska utvecklingen framåt och fler sjukdomar kunde botas (Socialstyrelsen, 

2012a). Penicillinets upptäckt och nya metoder inom kirurgi gjorde plötsligt ”det 

omöjliga möjligt”. Därmed gick mycket av resurserna i vården till den kurativa delen av 

medicinen och mortaliteten talades det inte om (Kaasa 2001).  Fokus låg på sjukdomen 

och dess mediciner vilket kunde leda till att insatta vårdåtgärder i syfte att göra gott 

istället bidrog till ökat lidande för den döende (Socialstyrelsen, 2012a). 

 

Den palliativa vården 

Under 1960-talet började den moderna hospicerörelsen ta form, som en motreaktion till 

den högteknologiska medicinens utveckling som ibland bidrog till onödigt lidande. 

Denna moderna form skapades av Cicely Saunders, grundaren av St Christopher’s 

Hospice i England, den första institutionen för palliativ vård. Saunders systematiserade 

behandlingen och vården av de döende. Med hospicerörelsen lyftes fram att det även 

krävdes optimal vård och omsorg i kombination med den teknologiska utvecklingen för 

att lindra lidandet hos patienter med dödliga sjukdomar. Det var inte bara individens 

situation som tydliggjordes utan även att det krävdes ett närmare samarbete mellan 

primärvården och slutenvården. Mångprofessionella arbetsteam inrättades bestående 

av bland annat läkare, sjuksköterskor, kuratorer och präster. Denna hospicefilosofi 

ligger till grund för dagens palliativa vård som ger möjlighet till optimal behandling, 

vård och omsorg (Kaasa 2001). Cicely Saunders (2006, 257) uttrycker det såhär: 
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”You matter because you are you and you matter to the last moment 

of your life. We will do all we can, not only to help you die peacefully, 

but also to live until you die”.  

 

Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen, WHO (2013) som ett 

förhållningssätt för att förbättra livskvaliteten för patienter och närstående i de problem 

som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom. Begreppet livskvalitet är 

individuellt och inte automatiskt sammankopplat med fysisk hälsa utan det handlar om 

sammanhanget och den egna upplevda livskvaliteten. Den palliativa vården innebär 

således att se människan i ett helhetsperspektiv för att kunna förebygga och lindra 

lidande (Strang & Beck-Friis 2012). Palliativ vård baseras på följande viktiga delar, 

symtomlindring, teamarbete, kommunikation och relation samt stöd till närstående. 

Symtomlindring innefattar att smärta och andra svåra symtom lindras. Teamarbete 

beskriver vikten av ett mångprofessionellt arbetslag. Kommunikation och relation syftar 

till att främja patientens livskvalitet genom god kommunikation och relation mellan 

patient, arbetslag och närstående. Närstående ska erbjudas stöd och deltagande i vården 

under sjukdom och efter dödsfall (Socialstyrelsen 2012b). 

 

Hur långt en patient har kvar att leva är svårt att veta, det är dock viktigt att patient och 

närstående får insikt i att livet lider mot sitt slut. Detta skapar möjligheter för dem att 

förbereda sig praktiskt och mentalt inför dödsögonblicket. Det underlättar även för 

planering av fortsatt vård. En så kallad brytpunkt är därför av stor vikt i den palliativa 

vården. Denna brytpunkt inträffar när det huvudsakliga målet med vården ändras från 

att vara livsförlängande till att vara lindrande (Socialstyrelsen 2012a). Sjuksköterskor är 

ofta de som identifierar denna brytpunkt och tar initiativ till ett så kallat 

brytpunktssamtal, även om läkaren har det medicinska ansvaret (Hov, Athlin & Hedelin 

2009). 

 

Det som utmärker den palliativa vården är syftet med vård och behandling samt 

individens extremt utsatta situation. Det är viktigt att alla som befinner sig i livet 

slutskede erbjuds optimalt omhändertagande oavsett grundsjukdom och vårdenhet 

(Socialstyrelsen 2012a). Den palliativa vården är intensiv och omfattande eftersom den 

kräver en bred kompetens och olika professioner är inblandade. Även närstående spelar 

en stor roll som de icke-professionella vårdgivarna. Att samspelet mellan dessa parter 
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fungerar är en förutsättning för att kunna möta patientens behov (Have & Janssens, 

2001). 

 

Den goda omvårdnaden 

Förhållningssätt, omdömen, handlingar och reflektion är alla byggstenar i den goda 

omvårdnaden. Sjuksköterskors verklighet är kravfylld och många gånger paradoxal. 

Sjuksköterskor behöver etisk kunskap i olika former, teoretisk-, handlings-, personlig-, 

och situationsanpassad etik är några exempel. Den teoretiska etiken utgör grund för att 

kunna handla etiskt rätt, att kunna göra rätt och gott. Den personliga utvecklingen 

inverkar på vilket sätt den komplicerade verkligheten möts och de etiska värdena är en 

del av ens person. Etisk situationskunskap handlar om att i olika situationer identifiera 

och förstå de oförrätter som kan uppstå. Att bedriva god omsorg utan etisk kunskap är 

svårt. Sjuksköterskor har inte bara ansvar för de som är beroende av hennes vård utan 

också ansvar att utveckla sitt eget yrkeskunnande. Att kunna göra etiska överväganden 

kring olika alternativ och göra ställningstagande för vad som är rätt eller fel i den 

aktuella situationen ingår i sjuksköterskors ansvar. Dessa överväganden är socialt 

betingade och grundar sig i ideal och värderingar. De etiska omdömena skiljer sig 

således mellan människor och därför är det av stor vikt att sjuksköterskan beaktar 

patientens ideal och värderingar för att uppnå vad denne anser är en god vård 

(Sarvimäki & Stenbock-Hult 2008). Att sjuksköterskors arbete skall präglas av ett etiskt 

förhållningssätt framgår även i kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen 2005), vidare skall arbetet utföras i enlighet med gällande författningar 

och riktlinjer samt bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet.  

 

Sjuksköterskors roll vid palliativ vård 

Sjuksköterskeyrket handlar inte primärt om att rädda liv utan det handlar också till stor 

del om att stödja och stärka sjuka patienter oavsett var i livet de befinner sig. 

Sjuksköterskor kan arbeta med palliativ vård i många olika sammanhang och i olika 

omfattning. Oavsett var sjuksköterskor arbetar behövs det specifika kunskaper för att 

kunna möta den döende patienten och närstående. Sjuksköterskor som arbetar med 

palliativ vård beskriver arbetet som en utmaning men samtidigt som meningsfullt och 

belönande. Deras roll i den palliativa vården kan delas upp i flera tänkbara roller; 

relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerande. För att bygga upp en 

förtroendefull relation krävs tid, kontinuitet samt att utgå från patientens perspektiv i 
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arbetet. Den stödjande delen i rollen innebär tilltro till patienten och närståendes 

förmåga att stödja. Kommunikationen är en stor del av arbetet, både verbal och icke 

verbal. Det hör till professionaliteten att kunna skilja på när ord behövs och inte. 

Sjuksköterskor har också stor betydelse när det gäller koordinationen och föra 

samspelet mellan professionerna, patienten och närstående. Därför kallas de ofta för 

spindeln i nätet (Strang & Beck-Friis 2012). 

 

Sjuksköterskor i palliativ vård möter patienter med en rad komplexa behov, de 

beskriver att de är närmast patienten och känner patienten bäst. Deras strävan efter att 

göra gott blir försvårad då de har mycket ansvar men samtidigt liten formell makt. 

Läkare står för de medicinska besluten. Dessa beslut påverkas dock av sjuksköterskor då 

det är de som ansvarar för att genomföra dessa beslut och ser dess konsekvenser. 

Sjuksköterskor utmanas professionellt såväl som på ett personligt plan (Hov, Athlin & 

Hedelin, 2009). När sjuksköterskor möter patienter i livets slutskede ställs de inför krav 

från närstående och medarbetare om hur vården skall ges. Detta samtidigt som de har 

egna krav om vad som innefattas god vård. Om dessa krav inte uppfylls och 

vårdsituationen blir svårhanterlig kan det leda till att ansvaret eller den konkreta 

uppgiften läggs över på en annan medarbetare (Engström & Fagerberg 2012). ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2007) beskriver bland 

annat att när vårdpersonalens handlande hotar vården skall sjuksköterskor utveckla 

metoder för att skydda individen, familjen eller samhället.  

 

Palliativ vård idag 

Årligen avlider cirka 90 000 av Sveriges befolkning. Uppskattningsvis skulle cirka 80 % 

av dessa haft nytta av den palliativa vårdens innehåll (Svenska Palliativregistret 2012). 

Enligt Socialstyrelsen (2012b) utgör barn och ungdomar under 18 år mindre än 1 % av 

de som avlider. Tillgången till god palliativ vård har ökat men är ojämnt fördelad över 

Sverige (Socialstyrelsen 2012b). Av inrapporterade dödsfall under 2012 avled 85 % 

utanför specialiserad palliativ vård. Vårdinnehållet som erbjuds palliativa patienter 

varierar stort mellan olika vårdformer, störst förbättringspotential har vården på 

sjukhus. Inom kommunala boendeformer är bristen på läkarstöd ett välkänt problem, 

samtidigt som det är här en stor andel av de döende spenderar sin sista tid. En annan 

stor del av de döende vistas på sjukhus sin sista tid, i en miljö som huvudsakligen är 

skapad för korta vårdtider och kurativa åtgärder (Svenska Palliativregistret 2012). 
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Bristande kunskap i vårdfrågor, etik och bemötande är ett påtagligt problem trots 

genomförda utbildningar i landsting, regioner och kommuner (Socialstyrelsen 2012b). 

Utbildning i palliativ vård i grundutbildningen för sjuksköterskor varierar mellan olika 

lärosäten (Socialstyrelsen 2006). Grundutbildningen för sjuksköterskor är 180 

högskolepoäng, av dessa poäng tilldelas vid Umeås universitet (2013) utbildning i den 

allmänna palliativa vården endast 2 högskolepoäng, vilket motsvarar 1 % av 

utbildningen. Det är angeläget att palliativ vård uppmärksammas i högre utsträckning 

(Socialstyrelsen 2006). 

 

Problemformulering 

Människor i livets slutskede finns inom samtliga vårdformer, såväl i öppen som sluten 

vård samt inom den kommunala vården. Sjuksköterskor förväntas kunna möta dessa 

människors och deras närståendes behov trots väldigt lite utbildning inom palliativ vård 

under grundutbildningen. Eftersom de flesta människor dör på enheter där särskild 

kunskap inom palliativ vård saknas blir vården inte optimal och detta ställer höga krav 

på sjuksköterskor både professionellt och personligt. Därför vill författarna belysa 

sjuksköterskors upplevelser av problem som kan uppstå i den allmänna palliativa 

vården.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa svårigheter i den allmänna palliativa 

vården utifrån sjuksköterskors perspektiv. 

 

Metod 

Definitioner 

I processen för god palliativ vård är det av betydelse att personal inom hälso- och 

sjukvård har en gemensam utgångspunkt. Detta innebär bland annat att använda 

termer och definitioner om palliativ vård på ett konsekvent och systematiskt sätt 

(Socialstyrelsen 2012b). Författarna har därför valt att definiera följande begrepp enligt 

Socialstyrelsens termbank (2011). 

 

Allmän palliativ vård 

Vård i livets slutskede som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal med 

grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård. 
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Specialiserad palliativ vård 

Vård i livets slutskede som ges till patienter med komplexa symtom eller vars 

livssituation medför särskilda behov och som utförs av ett multiprofessionellt team med 

särskild kunskap och kompetens i palliativ vård. 

 

Sökmetoder 

Databaser som användes i litteratursökningen var PubMed, CINAHL och Web of 

Science. Artiklarna var publicerade mellan åren 2003-2013, skrivna på engelska, 

tillgängliga i full text och peer-reviewed. Sökningen baserades på följande sökord: 

Palliative Care, Nurse, Experience, Perception, Difficulties, Ethics, End of Life, Caring. 

Dessa användes i olika kombinationer med hjälp av den booleska operatorn AND för att 

få med fler sökord och på så sätt specificera sökningen ytterligare. En detaljerad 

översikt av sökmetod redovisas i tabell 1 (Bilaga 1). 

 

Urval 

Inklusionskriterie för de artiklar som valdes ut var att de skulle vara kvalitativa. 

Exkludering skedde av de artiklar som bearbetade specialiserad palliativ vård, då 

författarna ville belysa den allmänna palliativa vården. Även artiklar som beskrev 

palliativ vård inom pediatriska enheter exkluderades, då vuxna representerar den 

största gruppen inom palliativ vård.  

 

Sammanlagt lästes 527 titlar. De artiklar vars titel svarade bäst mot syftet ingick i urval 1 

där abstrakt lästes. I urval 2 lästes resultatdelarna igenom för att hitta de som svarade 

bäst mot syftet. Till urval 3 kvarstod 8 artiklar. Även manuella sökningar utifrån 

relevanta artiklars referenslistor gjordes och resulterade i 2 artiklar. Dessa 10 artiklar 

kvalitetsgranskades i sin helhet enligt en bedömningsmall av Forsberg och Wengström 

(2013). Artiklar som ingår i resultatet redovisas i tabell 2 (Bilaga 2). 

 

Analys 

För validering av insamlad data har författarna använt sig av konsensusdiskussioner 

(Forsberg & Wengström 2013). En metod att analysera studier av kvalitativ karaktär är 

att gå från helhet till delar till en ny helhet. Denna metod av Friberg (2006) har 

inspirerat författarna under analysen. De valda artiklarna lästes och granskades 

noggrant i sin helhet av båda författarna. Därefter lästes artiklarnas resultatdelar 
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igenom upprepade gånger var för sig och den data som svarade bäst mot syftet 

nedtecknades. Insamlad data översattes och konsensusdiskuterades sedan gemensamt. 

Under diskussionen skrev författarna ner sina tolkningar av studiernas resultat för att 

jämföra och finna gemensamma delar som framkom. Dessa delar inordnades sedan i 

sex olika subteman för att sedan ytterligare inordnas i tre större övergripande teman 

som redovisas i resultatet. 

 

Etik 

Etiska överväganden är ett krav på alla vetenskapliga studier, forskaren skall även visa 

omsorg om deltagarna så att de ej lider skada eller men av studien (Forsberg & 

Wengström, 2013). För att säkerställa detta var ett inklusionskriterie att våra studier 

genomgått etisk granskning. Författarna har med en etisk medvetenhet granskat det 

material som använts i studien. En bedömning av etisk kvalité hos varje studie har 

gjorts och redovisas i tabell 2 (Bilaga 2). 

 

Resultat 

 Resultatet baserades på analys av 10 vetenskapliga artiklar. De artiklar som ingått i 

analysen är publicerade i Sverige, Iran, Kanada, USA, England och Irland. Av analysen 

framkom tre teman och sex subteman som presenteras i tabell 3. 

 

Tabell 3. Översikt för resultatet av analysen. 

 

 

 

 

Tema Subteman 

Kommunikativa svårigheter i 
arbetet 

Svårigheter i samspel och kommunikation mellan 
sjuksköterskor, patient och familj 
 
Svårigheter i samspel och kommunikation mellan 
sjuksköterskor och kollegor 

Kunskapsbrist och påfrestning i 
arbetet 

Kunskapsbristens inverkan 
 
Påfrestning av arbetet i dödens närhet 

Bristen på tid och rum i arbetet När tiden inte räcker till 
 
Miljön som möjlighet och hinder 
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 Kommunikativa svårigheter i arbetet 

Svårigheter i samspel och kommunikation mellan sjuksköterskor, patient och familj 

Ärlighet är grunden för en förtroendefull relation och visar på respekt för patienten och 

dennes familj. Att vara rak och ärlig om patientens obotliga tillstånd utan att ta bort 

dennes hopp beskrevs som en mycket svår och ibland omöjlig uppgift. Därför var de 

måna om att behålla en balans mellan information och hopp. Sjuksköterskor beskrev att 

de var väldigt försiktiga när de samtalade med patienten och dennes familj. De försökte 

undvika att ge information som bidrog till att patienten förlorade hoppet, men samtidigt 

inte vara orealistiska (Calvin, Kite-Powell & Hickey 2007; Boroujeni et al. 2008; Pavlish 

& Ceronsky 2009). 

 

Andra sjuksköterskor upplevde att patientens medvetenhet om sin förstående död 

kunde hjälpa denne att komma tillrätta psykiskt och hantera sina symtom (Griggs 

2010). Utmanade uppgifter kunde uppstå då familjen hade speciella önskemål om 

mängden information som skulle ges till patienten. Det hände att familjer framförde 

önskemål om att undanhålla information för patienten, eftersom de var rädda att denne 

skulle förlora hoppet. Särskilda svårigheter kunde uppstå när sjuksköterskan kände sig 

tvungen att vara ärlig mot patienten. Familjen kunde då i efterhand anklaga 

sjuksköterskan för att patienten förlorat sitt sista hopp. Även aggressivitet kunde uppstå 

hos familjen. Det hände att familjen anklagade sjuksköterskan för patientens död. För 

att ha samma realistiska mål i fokus beskrev sjuksköterskorna vikten av ärlighet mellan 

patienter, familj och sjukvårdspersonal (Boroujeni et al. 2008; Pavlish & Ceronsky 

2009). 

 

Obalans mellan vad familjen förväntade sig och sjuksköterskors möjligheter var också 

ett problem som kunde uppstå. Detta uppstod då familjerna förväntade sig ett fullt 

tillfrisknande hos sin närstående och detta inte blev fallet. Vidare framkom vikten av att 

i tid ändra riktning på vården från kurativ till palliativ en så kallad brytpunkt. Detta för 

att sjuksköterskor skulle hinna förbereda sig själv, patient och närstående samt 

säkerställa en god vårdplan i livets slutskede (Boroujeni et al. 2008). Då denna 

övergång uteblev kunde konflikter uppstå mellan familj och sjuksköterska eftersom 

familjer fortfarande önskade botande åtgärder, trots att patienten egentligen var i behov 

av palliativ vård (Thompson, McClement & Daeninck 2006). Ändring av riktning på 

vården upplevdes som en svår och stressande uppgift. Sjuksköterskor försökte hjälpa 
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familjen att ta beslut i enlighet med patientens önskemål. Detta möjliggjordes först efter 

att ett förtroende byggts upp mellan familj och sjuksköterska. Om detta förtroende 

saknades uppstod aggression och familjen kunde inte acceptera sin närståendes 

kommande död. Övergången mellan kurativ och palliativ vård upplevdes av 

sjuksköterskor som tyngre om patienten vårdats en längre tid. De hade då utvecklat en 

väl etablerad relation med både patienten och dennes familj vilket innebar att 

patientens död blev svårare att hantera (Calvin, Kite-Powell & Hickey 2007; Boroujeni 

et al. 2008) 

 

Svårigheter i samspel och kommunikation mellan sjuksköterskor och kollegor 

En av de kanske viktigaste aspekterna för lyckosam och effektiv vård i livets slutskede 

var samarbetet mellan de olika iblandade professionerna. Det var först när arbetslaget 

hade gemensamma mål och värderingar som den palliativa vården kunde fungera 

optimalt, då upplevde sjuksköterskor känslor av positiv karaktär. De kände sig 

kompetenta samt att deras arbete gav mening för patienter, närstående och för dem 

själva. Koordinationen med andra professioner sågs dock som en mycket svår och stor 

uppgift för sjuksköterskor att hantera (Wallerstedt & Andershed 2007; Pavlish & 

Ceronsky 2009; Griggs 2010). 

 

Relationen mellan sjuksköterskor och läkare var inte alltid lyckad eftersom skillnader i 

attityder framkom. Sjuksköterskor ansåg sig vara mer känslomässigt involverade än 

läkare. Ett allvarligt problem var läkarnas brist på engagemang och delaktighet vilket 

kunde skapa några av sjuksköterskornas största utmaningar. Svårigheter framkom 

särskilt i samarbete med läkare som inte var patientens ordinarie läkare. Dessa var inte 

insatta i patientens tillstånd och saknade ofta utbildning i palliativ vård. 

Sjuksköterskorna kände att de fick ta många beslut själva och att läkaren inte gärna 

skrev ut läkemedel då de inte kände patienten (Griggs 2010). Sjuksköterskor beskrev att 

det uppstod ett dilemma när de ville ge patienten smärtstillande men läkaren var svår 

att övertyga. Ofta behövdes stöd från kollegor för att läkaren skulle övertygas och 

sjuksköterskorna led av ett beroende (Karlsson et al. 2010). De upplevde att patientens 

behov inte tillgodosågs och blev lidande på grund av detta. En sjuksköterska sa: ” I´ve 

had a lot of them [GP´s] say to me ”oh well if they are in pain, they are dying, that´s to 

be accepted”. Which isn´t acceptable, but that´s their perception.” (Griggs 2010, 143). 
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Sjuksköterskor beskrev att de ibland var rädda för konsekvenserna av att framföra sin 

åsikt. De som inte hade arbetat på samma enhet en längre tid vågade inte framföra sina 

åsikter om den fortsatta vården till läkarna. De beskrev att de skulle göra detta först 

efter att ha arbetat ett par år med samma läkare. De vågade heller inte dela sina åsikter 

med familjen av rädsla för att informationen skulle komma fram till läkaren som kunde 

vara av en annan åsikt och då börja ifrågasätta sjuksköterskan. Sjuksköterskor beskrev 

också att deras bedömningar och rapporter ofta låg till grund för läkarnas beslut samt 

att det var deras ansvar att se till att läkaren blev involverad i vården (Calvin, Kite-

Powell & Hickey 2007; Wallerstedt & Andershed 2007). 

 

Kunskapsbrist och påfrestning i arbetet 

Kunskapsbristens inverkan  

För att kunna ge optimal vård till döende patienter identifierade sjuksköterskorna ett 

behov av fortlöpande utbildning inom medicinhantering och symtomlindring. 

Sjuksköterskor ansåg att de saknade kunskap och utbildning i smärtlindring vilket 

bidrog till en känsla av maktlöshet i situationer då patienten behövde smärtlindring. En 

oro uppstod bland sjuksköterskor när det inte var någon kontinuitet i arbetet med 

patientens smärtstillande. De beskrev att kunskapsbrist kring smärtstillande hos 

kollegor som en källa till denna oro (Roche-Fahy & Dowling 2009; Dwyer et al. 2010; 

Karlsson et al. 2010). Sjuksköterskor beskrev blandade känslor när läkaren på grund av 

osäkerhet ordinerade olika behandlingar och prover trots att patienten var för svag att 

genomgå behandling. Läkares kunskapsbrist inom den palliativa vården blev ett hinder 

för att de skulle kunna ge vad som behövdes till patienten. När sjuksköterskorna förstod 

att patientens livskvalitet inte längre var i fokus uppstod en känsla av maktlöshet 

(Thompson, McClement & Daeninck 2006; Karlsson et al. 2010).  

 

Vikten av kunskap och engagemang betonades av sjuksköterskor i vårdandet av döende 

människor. De ansåg att varje möte med en döende patient och deras anhöriga gav dem 

ovärderlig erfarenhet och kunskap för egen vinning, samt för användning i andra 

vårdsituationer. Känslor av professionell säkerhet och trygghet erhölls genom 

kontinuerliga möten med dessa patienter. De fick också en större insikt och 

medvetenhet om livet och beskrev att exponering och erfarenhet var något som 

behövdes för att kunna vara bekväm i både den fysiska och psykiska närvaron av döende 

patienter. Kunskapsbrist kunde även leda till att brytpunkten mellan kurativ och 
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palliativ vård uteblev, följt av splittrade mål i vården (Thompson, McClement & 

Daeninck 2006; Wallerstedt & Andershed 2007; Boroujeni et al. 2008). 

 

Påfrestning av arbetet i dödens närhet  

Genom en god kommunikation skapades inte bara en relation till patienten utan även 

till dennes familj, deras problem, oro, hopp och känslor. Patientens död påverkade 

sjuksköterskorna stort, särskilt om den kom oväntat snabbt. Vårdandet av en människa 

i livets slut framkallade således många känslor hos sjuksköterskorna, dessa kunde 

ibland även uttrycka sig i fysiska yttringar så som sömnlöshet, aptitlöshet och 

illamående. Beteendemässiga förändringar som gråtmildhet, ångest och 

motivationsförlust var inte heller ovanliga tecken på påfrestning hos sjuksköterskor 

(Hopkinson, Hallet & Luker 2003; Boroujeni et al. 2008). Patienternas situationer 

påverkade även sjuksköterskors egna känslor och tankar om livet och döden. Att 

ständigt bevittna patienter och familjers psykiska smärta och lidande i livets slutskede 

gjorde att de själva kände smärta. Sjuksköterskor beskrev att vara nära den döende och 

dennes familj samt uppleva många dödsfall efter varandra upplevdes som stressigt och 

resulterade i trötthet. De var inte vana vid att prioritera sina egna behov, den fysiska och 

mentala hälsan hos sjuksköterskorna var inte något som cheferna visade förståelse eller 

engagemang för (Calvin, Kite-Powell & Hickey 2007; Wallerstedt & Andershed 2007). 

 

Sjuksköterskor beskrev svårigheter i att hantera den upplevda klyftan mellan personliga 

ideal för värdig vård vid livets slut och vad de kunde åstadkomma i verkligheten. En del 

av deras personliga ideal för att ge en värdig död var att kunna ge tid till den döendes 

önskemål och behov. De upplevde dock att den tid en döende patient behövde inte 

fanns. Sjuksköterskor beskrev även att de hade önskat göra mer för den döende 

patienten men på grund av neddragningar som resulterade i mindre personal gick detta 

inte att genomföra.  Skuldkänslor uppstod då sjuksköterskor inte kunde närvara vid 

patientens bortgång och att patienterna dog i sin ensamhet. De hade även önskat mer 

tid för att sitta och lyssna till patienten och dennes berättelse. När dessa personliga 

uppfattningar av en värdig död inte kunde uppnås i verkligheten uppstod känslor av 

ilska, frustration, osäkerhet och skam (Hopkinson, Hallet & Luker 2003; Dwyer et al. 

2010). 
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Bristen på tid och rum i arbetet 

När tiden inte räcker till 

Ett hinder för att ge vård av god kvalitet i livets slutskede var den ständiga bristen på 

tid, med lite utrymme för akuta förändringar. Sjuksköterskor upplevde missnöje över 

hur patienter och familjer blev behandlade. Resultatet av att arbeta i en sådan miljö 

kunde vara att allvarligt sjuka och döende patienter upplevdes som en börda. Denna 

stressfaktor som grundade sig i avsaknad av tid kunde utgöra en risk för både den 

organisatoriska och personliga nivån. Sjuksköterskor beskrev att de inte hade tid att 

reflektera vidare över hur de hanterade sina erfarenheter av den palliativa vården. 

(Wallerstedt & Andershed 2007; Calvin, Kite-Powell & Hickey 2007). 

 

Regelbundna träffar med arbetslaget sågs som viktiga för att dela information för att 

patient och familj skall kunna få så enhetlig vård som möjligt. Många ansåg att fyllda 

läkarscheman, dålig kontinuitet av personalen och hög arbetsbelastning gjorde att dessa 

träffar inte gick att genomföra. För lite tid och för korta träffar med arbetslaget ledde till 

konfliktfyllda mål, bruten kommunikation och splittrad vård. Detta skapade frustration 

hos sjuksköterskorna (Pavlish & Cerosky 2009). 

 

Dagpersonal beskrev problematik vid överrapportering till kvällspersonalen. Fysisk 

rapportering hade ersatts med inspelad rapportering som kvällspersonalen skulle ta del 

av. Båda personalgrupperna ansåg att viktig information försvann och de blev ovetandes 

om all information kom med på inspelningen. För att undvika dessa 

informationsförluster stannade dagpersonalen självmant över sin arbetstid för att 

kunna rapportera till kvällspersonalen, alternativt ringde de och rapporterade hemifrån 

(Griggs 2010). 

 

Miljön som möjlighet och hinder 

Sjuksköterskor försökte skapa en fristad för den döende genom att ta fram strategier 

och förändra vårdmiljön. Frustration uppstod hos sköterskor när de inte kunde uppfylla 

patientens och familjens fysiska behov på grund av platsbrist och överbeläggningar. Då 

en döende patient delade rum med en icke döende upplevde sjuksköterskor att den icke 

döende patienten påverkades negativt samt att dennes familj inte visade tillräckligt med 

respekt för den döende och dennes familj. Sjuksköterskor beskrev även att de ibland fick 
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ändra i miljön för att kunna ge avskildhet och på så sätt minska lidande för patienten, 

familjen och andra patienter (Thompson, McClement & Daeninck 2006; Roche-Fahy & 

Dowling, 2009). 

 

Diskussion  

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa svårigheter i den allmänna palliativa 

vården utifrån sjuksköterskors perspektiv. Analysen visar att sjusköterskor upplever 

flera olika svårigheter. Huvudresultaten som framkom beskriver kommunikativa 

svårigheter, kunskapsbrist och påfrestningar i arbetet samt bristen på tid och rum. I 

diskussionen lyfter författarna de tre teman som framkommit i analysen. För att få ett 

bredare perspektiv på den palliativa vården kommer dessa att diskuteras mot annan 

relevant litteratur inom området. Avslutningsvis följer en metoddiskussion där styrkor 

och svagheter i studien framhålls.  

 

Resultatdiskussion 

Kommunikativa svårigheter 

Att vara ärlig och rak kring en patients obotliga tillstånd sågs som en mycket svår 

uppgift då det fanns en rädsla för att denne skulle förlora hoppet. Samtidigt som vissa 

sjuksköterskor ansåg att en medvetenhet om sin förstående död kunde hjälpa 

patienterna att komma tillrätta psykiskt och hantera sina symtom (Kite-Powell & Hickey 

2007; Boroujeni et al. 2008; Calvin, Pavlish & Ceronsky 2009). Lundqvist, Rasmusen 

och Axelsson (2011) visar att det finns skillnad i vården mellan patienter som fått 

information om sin förstående död jämfört med de som inte fått denna information. De 

patienter som blivit informerade dog i större utsträckning där de hade önskat, de hade 

tillgång till de parenterala läkemedel som behövdes på recept, deras familjer var 

informerade och erbjöds efterlevandestöd. Det finns däremot ingen skillnad i 

symtomprevalensen mellan de olika grupperna, vilket innebär att information om sin 

förstående död inte ökar symtom såsom smärta, ångest och förvirring under de sista 

dagarna i livet. Informationen kan däremot ge patient och närstående en större 

möjlighet att få sina önskemål uppfyllda.  

 

Vidare visar resultatet av litteraturstudien att ju längre sjuksköterskor vårdat en döende 

patient, desto svårare blev det att hantera bortgången. Detta då relationen mellan 

patient, närstående och sjuksköterskor hade etablerats under en längre tid (Calvin, Kite-
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Powell & Hickey 2007; Boroujeni et al. 2008). Costello (2006) beskriver i sin studie att 

olika erfarenhet av livets slut baserades på i vilken utsträckning sjuksköterskor kunde 

behålla kontroll vid livets slut. Dödsfall som var väntade och med hög grad av 

förutsägbarhet hade en stor fördel för patienter och närstående såväl som för 

sjuksköterskor. Kontrollen kunde behållas vid dessa situationer till motsats vid 

oväntade dödsfall då varken patient, närstående eller sjuksköterskor upplevde någon 

kontroll. Att dödsfallen betraktades som oväntade grundade sig i dålig kommunikation 

enligt sjuksköterskor. Upprätthållande och utvecklande av effektivare kommunikation 

mellan vårdpersonal och närstående förklaras som faktorer för att förhindra 

okontrollerade dödsfall. 

 

Samarbetets betydelse mellan olika professioner framkommer flera gånger i resultatet 

(Wallerstedt & Andershed 2007; Pavlish & Ceronsky 2009; Griggs 2010). Detta 

bekräftas även av sjuksköterskor som arbetar inom den specialiserade palliativa vården 

i en studie av Johnston och Smith (2005). Sjuksköterskor framhåller vikten av att ha 

kunskap samt personlig och professionell erfarenhet i den palliativa vården. 

Sjuksköterskor i analysen saknade vidareutbildning i palliativ vård. Författarna av 

denna litteraturstudie anser att en möjlig orsak till kommunikationsbristerna och den 

känslomässiga påverkan som framkom kan vara att de saknar verktygen för att hantera 

detta. Det är också av författarnas åsikt att sjuksköterskor i den specialiserade palliativa 

vården har erhållit dessa verktyg genom både erfarenhet och utbildning, därmed kan de 

hantera sina känslor och lättare kommunicera med övriga inblandade.  

 

Kunskapsbrist och påfrestning i arbetet 

Sjuksköterskor i analysen identifierade ett behov av fortlöpande utbildning inom 

medicinhantering och symtomlindring, då detta saknades uppstod en känsla av 

maktlöshet. (Roche-Fahy & Dowling 2009; Dwyer et al. 2010; Karlsson et al. 2010).  

Kunskapsbehovet belyser även Pahor och Rasmussen (2009) men hur sjuksköterskor 

ska agera i situationer då de utsätts för döden och döendet behandlas sällan i 

grundutbildningen. Pahor och Rasmussen upprättade därmed en internationell, 

interprofessionell IT kurs för studenter inom vården. Resultatet visar att den 

interprofessionella approachen gjorde att deltagarna ökade sin medvetenhet om andra 

professioners arbete, samt hjälpte dem att lösa konflikter och arbeta ihop som ett team. 

Känslan av maktlöshet bekräftas även av Glasberg, Eriksson och Norberg (2007) som 
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framhåller att få bevittna obehandlade symtom kan vara traumatiskt och resultera i 

känslor av otillräcklighet. Att patienter vid livets slut inte får lämpliga mediciner för sina 

symtom beskrivs även av Lindqvist et al. (2013) som påpekar att det finns lite forskning 

kring farmakologisk behandling under de sista dagarna av livet. Detta problem visade 

sig vara störst på enheter som inte tillhandahåller specialiserad palliativ vård. Vidare 

redovisas fyra klasser av väsentliga läkemedel som bör finnas tillgängliga för varje 

döende patient. De läkemedel som tas upp är särskilt användbara då de kan lindra mer 

än ett symtom. 

 

Många känslor framkallades i vårdandet av en döende patient. Dessa känslor var så 

starka att de kunde yttra sig fysiskt och beteendemässiga förändringar var också något 

som nämndes (Hopkinson, Hallet & Luker 2003; Boroujeni et al. 2008). Även Glasberg, 

Eriksson & Norberg (2007) visar i sin studie att sjukvårdspersonal som upplever sitt 

arbete så krävande att det påverkar dem även utanför arbetet lider av högre nivåer av 

känslomässig utmattning. Vidare visar resultatet av litteraturstudien att sjuksköterskor 

upplevde skuldkänslor på grund av de ville göra mer för den döende patienten men med 

mindre resurser och ett behov av ytterligare kompetens var detta svårt (Hopkinson, 

Hallet & Luker 2003; Dwyer et al. 2010). Glasberg, Eriksson & Norberg (2007) 

beskriver vidare att sjukvårdspersonal dövade sitt samvete genom att sänka sina 

ambitioner att ge god vård, detta genom att dra sig undan från andra och från sitt 

arbete. Att döva sitt samvete var en nödvändighet för att kunna fortsätta att arbeta inom 

sjukvården. Författarna anser att sjukvården ställer höga krav på sjuksköterskor och i 

dagens läge med alla besparingar är det ibland inte möjligt att vara god och göra rätt i 

den utsträckning sjuksköterskor egentligen vill. Detta gäller inte minst arbete med den 

allmänna palliativa vården. Sjuksköterskors sätt att hantera dessa krav är inte optimalt 

och med bristande kunskap och vårdens begränsade resurser är det en utmaning för 

sjuksköterskor att kunna känna professionell stolthet i sitt arbete. 

 

Vidareutbildning i allmän palliativ vård finns att tillgå i Sverige i olika utsträckning. I 

Västerbottens län kan legitimerade sjuksköterskor läsa en internetbaserad kurs i allmän 

palliativ vård vid Umeås universitet. Denna utbildning är 4,5 högskolepoäng och ges 

mot en kostnad av 5000 kr. Författarna anser det som mycket positivt att denna 

möjlighet finns men vi tror att kostnaderna för de vidareutbildningar som ges kan vara 

ett hinder och leda till ett färre antal deltagare. I en artikel av Mirsch (2013) i Vårdfokus 
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beskrivs att många sjuksköterskor i äldrevården saknar specialistutbildning för 

området. En distanskurs finns att tillgå men en bortfallsanalys visar att ungefär en 

tredjedel avbröt sina studier. Detta på grund av dåliga förutsättningar att kombinera 

arbete och studier från arbetsgivarna. Vår tolkning är att viljan till vidareutbildning 

finns hos sjuksköterskor. Däremot saknas intresse och stöd för att minska bristen på 

kompetens och öka kvalitén inom äldrevården från både politiskt och arbetsgivarhåll.  

 

Bristen på tid och rum i arbetet 

Flera sjuksköterskor beskriver svårigheter att ge god palliativ vård på grund av tidsbrist 

och hur detta påverkar dem själva på olika nivåer (Hopkinson, Hallet & Luker 2003; 

Wallerstedt & Andershed 2007; Calvin, Kite-Powell & Hickey 2007; Pavlish & Ceronsky 

2009). Glasberg, Eriksson och Norberg (2007) menar att bristen på tid är en källa till 

utbrändhet, stressrelaterade sjukdomar eller allvarliga kliniska fel. 

 

I analysen framkom det även att sjuksköterskor inte hade tid att reflektera över hur de 

hanterade svåra situationer (Wallerstedt & Andershed 2007; Calvin, Kite-Powell & 

Hickey 2007). Att reflektion är viktigt i arbetet av döende människor bekräftas även av 

Brännström et al. (2012). Synen på den palliativa vården på icke-specialiserade enheter 

behöver förändras för att underlätta att alla döende ska få lika vård oavsett diagnos. I 

sin studie visar de att patienter som dör av hjärtsjukdom inte får samma vård i livets 

slut som de som dör av cancer. De dog oftare ensamma och hade mindre tillgång till de 

vanliga symtomlindrande läkemedlen än de som dog av cancer. Patienterna och 

familjerna till de som dog av hjärtsjukdom fick mindre information om den förestående 

döden och det var mindre vanligt med efterlevnadsstöd till dessa familjer.  De som dog 

av hjärtsjukdom dog oftare på andra enheter än specialiserad palliativ vård. Även 

Svenska Palliativregistrets årsrapport (2012) bekräftar att det främst är cancerpatienter 

som erhåller specialiserad palliativ vård. Av studiernas resultat drar vi slutsatsen att 

kunskap om palliativ vård är ytterst viktigt för att kunna ge lika vård på lika villkor 

oavsett var patienten befinner sig. Patienter i livets slut har rätt att dö där de vill, all 

personal som vårdar en döende människa skall ta reda på detta och uppfylla dennes 

önskemål. 

 

På grund av neddragningar som resulterade i mindre personal framkom att 

sjuksköterskors önskan att göra mer för den döende inte gick att genomföra. De 
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upplevde ett missnöje över hur patienter och familjer blev behandlade (Wallerstedt & 

Andershed 2007; Calvin, Kite-Powell & Hickey 2007). I en artikel av Delling (2013) i 

Svenska Dagbladet beskrivs problematiken med att många patienter avlider ensamma 

på sjukhus. Vidare skrivs att patienter i livet slutskede får den sämsta vården på 

sjukhus, samt att personalen upplever det som jobbigt att inte räcka till. Därför har ett 

unikt projekt byggts upp på Danderyds sjukhus. Ett system med volontärer från Röda 

korset som hjälper till med stöd i livets slutskede samt vid ensamhet och ångest. 

Författarna ser det som ett framsteg att åtgärder sätts in för att förbättra livskvaliteten 

för människor i livets slutskede. De ser dock en risk i form av att volontärer kan komma 

att används för att ersätta vårdpersonal. Sålänge användandet av volontärer endast sker 

i syftet att minska antalet ensamma döende ser författarna detta som en alternativ 

lösning. 

 

Metoddiskussion 

I studien valdes att enbart inkludera kvalitativa artiklar eftersom författarna ville belysa 

svårigheter ur sjuksköterskors perspektiv. En kvalitativ ansats innebär att tolka och 

förstå människans subjektiva upplevelser när syftet är att förstå vad som föranleder 

människors handlingar och upplevelser (Forsberg & Wengström 2013). 

Datainsamlingsmetoder i studierna var i form av intervjuer eller fokusgrupper. I en 

studie användes en annan metod (Karlsson et al. 2010). I denna studie fick deltagarna 

skriva ner en situation de varit med om i palliativ vård där de upplevde att ett etiskt 

dilemma uppstått. Denna studie valdes ändå att inkluderas i resultatet då vi ansåg att 

det kan vara lättare att skriva ner ett etiskt dilemma än att berätta det för någon 

utomstående och minskar känslan av att eventuellt ”hänga ut” sina kollegor. Att 

studierna har haft olika datainsamlingsmetoder ses som en fördel då det ger ett bredare 

perspektiv och belyser ämnet från olika synvinklar.  

 

Deltagarna i studierna har varit sjuksköterskor i alla utom en.  I den studien ingick 4 

sjuksköterskor och 16 undersköterskor. Antalet undersköterskor kan ses som 

övervägande men denna studie inkluderades ändå då endast sjuksköterskors 

upplevelser har inkluderats i vårt resultat. Detta var möjligt eftersom det tydligt var 

uppdelat vad som var sjuksköterskors upplevelser kontra undersköterskors upplevelser i 

resultatet. Antalet kvinnor och män framkommer inte i alla studier men i de studier som 

redovisat detta är majoriteten kvinnor. Detta ses dock inte som en svaghet då kvinnor 
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representerar den största delen av vårdpersonal idag. Resultaten i studierna bedöms 

därför som trovärdiga.  

 

Artiklarna kommer ifrån flera olika länder; Sverige, England, Irland, Kanada, USA och 

Iran. En svaghet med detta kan vara att det skiljer sig mellan kulturerna och att den 

organisatoriska uppbyggnaden ser olika ut i länderna vilket skulle kunna försvåra 

applicering av resultaten i Sverige. Trots detta indikerar resultaten liknande upplevelser 

hos sjuksköterskor som arbetar i allmän palliativ vård, oberoende av land. Patienter kan 

heller inte bli behandlade som en enhetlig grupp, därför inkluderades artiklar från olika 

länder då vi inom sjukvården i Sverige möter många olika sorters kulturer.  

 

Analys av artiklarna gjordes till en början enskilt. Därefter, för att kunna ha en 

diskussion och dialog genom de olika teman som framkom gjordes en bearbetning av 

funna resultat gemensamt. Konsensusdiskussioner kan utgöra en svaghet då det finns 

risk att författarna påverkar varandra, samtidigt blir analysen mer enhetlig vilket ses 

som en styrka och ökar trovärdigheten. Båda författarna har en viss förförståelse för 

ämnet då de har arbetat som undersköterskor under sin studietid. De har däremot ingen 

specifik erfarenhet av palliativ vård, därmed bör ej förförståelsen ha påverkat resultatet 

i någon stor utsträckning.  

 

Etiska överväganden är ett krav på alla vetenskapliga studier. Forskaren skall även visa 

omsorg för deltagarna så att de ej lider skada eller får men av studien (Forsberg & 

Wengström, 2013). För att säkerställa detta var ett inklusionskriterie att studierna 

genomgått etisk granskning. Då bedömningsmall för kvalitetsgranskning saknade etiska 

aspekter har författarna inspirerats av riktlinjer för etiska aspekter på studier av Polit 

och Beck (2014). Dessa riktlinjer innefattar informerat samtycke, frivilligt deltagande 

och rätten för deltagare att när som helt kunna avbryta sitt deltagande samt 

konfidentialitet. Alla studier har genomgått etisk granskning, vilket visar på resultat av 

hög kvalitet.  

 

Betydelse för omvårdnad 

Motivet för litteraturstudien var att belysa och sammanställa publicerad forskning om 

sjuksköterskors perspektiv på svårigheter i den allmänna palliativa vården. Avsikten 

med litteraturstudien var att ge en ökad medvetenhet om vilka svårigheter 
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sjuksköterskor kan ställas inför vid vård i livets slutskede. Denna medvetenhet kan 

hjälpa sjuksköterskor att hitta de verktyg och strategier som behövs för att upprätthålla 

god vård till döende samt undvika ett professionellt och personligt lidande.  

 

Sjukvårdspersonal bär ett stort ansvar då arbetet handlar om människors liv och hälsa. 

Varje enskild vårdare bär självständigt ansvar för sitt handlande och att gällande lagar 

och förordningar följs. Arbetet i den palliativa vården ställer ytterligare krav på 

sjuksköterskor eftersom det är många aspekter som skall beaktas. För sjuksköterskor 

som saknar specifik utbildning inom området blir alla dessa krav en komplex utmaning, 

samt en personlig påverkan som också skall hanteras. Denna litteraturstudie kan 

därmed ses som ett hjälpmedel för dessa sjuksköterskor samt sjuksköterskestudenter.  

 

Tidigare forskning kring palliativ vård belyser främst patienters upplevelser. Mer 

forskning utifrån sjuksköterskors perspektiv är därför viktigt. Likaså forskning som 

inriktar sig på den allmänna palliativa vården eftersom den idag utgör en mindre del av 

forskningen i jämförelse med den som återfinns kring specialiserade enheter. Alla 

sjuksköterskor möter i sitt yrkesliv patienter i livet slutskede som behöver palliativ vård 

oberoende av var i vården de arbetar.  

 

Slutsats 

Vård av personer i livets slut ställer både professionella och personliga krav på 

sjuksköterskor. Patienter och närståendes välbefinnande är beroende av hur sjukvården 

möter dem i deras svåra situation. Även sjuksköterskans välbefinnande påverkas av 

detta, de spelar en stor roll i att skapa en anpassad och balanserad omvårdnad. Att 

främja goda relationer, vara stödjande, kommunikativ och koordinerande är bara några 

av de egenskaper som krävs. Litteraturen visar att det finns brister inom den allmänna 

palliativa vården. Sjuksköterskors upplevelser av arbetet i den allmänna palliativa 

vården kan bäst förstås genom att belysa de förhållanden som påverkar vården och dem 

själva. Resurstillgång, tid, god kommunikation samt ett väl fungerande samarbete 

mellan alla involverade är grunden för en god omvårdnad. Kunskap och emotionell 

styrka är viktigt för att bemästra de svåra situationer som kan uppkomma i den 

allmänna palliativa vården. Det är därför önskvärt att utbildning i palliativ vård 

prioriteras högre i grundutbildningen för sjuksköterskor. Även vidare forskning kring 
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sjuksköterskors upplevelser av svårigheter i arbetet i olika kontext är av stor vikt för 

framtida utveckling av den palliativa vården.  
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Employee’s Perspective, 
International Journal of 
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äldre människor de 
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Griggs, C. (2010) 
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Perceptions of a Good 
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Exploratory Study. 
International Journal of 
Palliative Nursing, England 
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centrala komponenter. 
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Kvalitativ studie. 
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Hopkinson, J.B., Hallett, 
C.E. & Luker, K.A. (2003) 
Caring for Dying People in 
Hospital, Journal of 
Advanced Nursing, England 
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Experiences of Ethical 
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International Journal of 
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Pavlish, C. & Ceronsky, L. 
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Care, Clinical Journal of 
Oncology Nursing, USA 
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sjuksköterskors 
perspektiv av palliativ 
vård genom deras 
beskrivning av 
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33 sjuksköterskor 
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Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
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analysmetod. 
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professionella egenskaper 
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kompetens, ärlighet, 
familjefokus, insiktsfull 
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Roche-Fahy, V. & Dowling, 
M. (2009) Providing 
Comfort to Patients in Their 
Palliative Care Trajectory: 
Experiences of Female 
Nurses Working in an Acute 
Setting, International 
Journal of Palliative 
Nursing, Irland 

Att undersöka den levda 
erfarenheten av 
sjuksköterskor som ger 
tröst till palliativa 
patienter på en 
akutvårdsenhet.  

12 sjuksköterskor 
från ett sjukhus.  

Kvalitativ studie. 
Ostrukturerade 
intervjuer användes 
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metod. 
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sjuksköterskan att ge tröst”, 
”helhetssyn inblandat i att ge 
tröst”, ”utbildning och 
kompetens roll i att ge tröst”. 
 

Hög 
Hög  

Thomson, G., McClement, S. 
& Daeninck, P. (2006) 
Nurses´ Perceptions of 
Quality End-of-Life Care on 
an Acute Medical Ward, 
Journal of Advanced 
Nursing, Kanada 

Att belysa 
sjuksköterskors 
upplevelse av kvalitén på 
vården i livets slutskede 
på en akutvårdsenhet.   

10 sjuksköterskor 
från 2 sjukhus.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer användes 
för datainsamling. 
Grounded theory 
metod. 

Sjuksköterskor upplevde 
problem i att tillhandahålla 
vård i livets slutskede med hög 
kvalitet samtidigt som de hade 
ansvar över många andra 
uppgifter. ”Filbyte”,” få vad 
som behövs”, ”vara där” samt 
”manipulera vårdmiljön” är 
teman som beskrivs. 

Medel 
Hög 

 

 



 

Tabell 2. Artikelöversikt samt kvalitetsbedömning.   

Författare (År) Titel, 
Tidskrift, Land 

Syfte Urval Metod Resultat Kvalitet 
Etik 

Wallerstedt, B. & 
Andershed, B. (2006) 
Caring for Dying Patients 
Outside Special Palliative 
Care Settings: Experiences 
from a Nursing Perspective, 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, Sverige 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av vård av 
obotligt sjuka och 
döende människor 
utanför specialiserade 
palliativa enheter.  

9 sjuksköterskor från 
primärvård, 
kommun och 
sjukhus.  

Kvalitativ studie. 
Öppna intervjuer där 
deltagarna talade fritt 
om sina erfarenheter 
av palliativ vård. 
Forskarna ställde 
uppföljande frågor för 
att få en djupare 
förståelse av 
deltagarnas intervjuer. 
Fenomenologisk 
metod. 

Sjuksköterskor har höga 
ambitioner att ge döende och 
deras närstående vård i livets 
slutskede av hög kvalitet. De 
upplevde trots detta en större 
eller mindre grad av missnöje 
på grund av bristande 
samarbete, stöd, tid och 
resurser. 

Medel 
Medel 
 

 

 

 
 


