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Sammanfattning    
 
I den palliativa vården möter sjuksköterskor patienter som upplever smärta. Att som 
sjuksköterska förstå att smärtan är mångdimensionell och innefattar patientens fysiska, 
psykiska, sociala och existentiella/andliga uppfattning är till stor hjälp för att nå 
lindring. Fortfarande finns det kunskapsluckor och ett behov av utbildning inom 
området. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter 
av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det palliativa skedet. Metoden är 
en litteraturöversikt där åtta vetenskapliga artiklar som svarar upp till syftet granskats 
och analyserats enligt Axelssons analysmetod. Resultatet visar att sjuksköterskorna 
upplever samtalet som en grund till att bygga goda relationer med såväl patient som 
närstående. Det visar sig vara komplicerat att skilja på smärtans dimensioner då de 
hänger samman och påverkar varandra. Sjuksköterskor har en svår uppgift i att 
identifiera vilken typ av smärta som patienten uttrycker. Behovet av både grundkunskap 
och fortsatt utbildning inom palliativ vård efterfrågas. Också ökad kunskap i hur 
sjuksköterskor kan hantera de svåra samtal som oundvikligen uppstår i vårdandet av den 
döende patienten. 
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”Du betyder något därför att du är DU. 
Du betyder något till det sista ögonblicket 

i ditt liv och vi skall göra allt vi kan för 
att inte bara hjälpa dig att dö i frid 

utan leva tills du dör” 
 

Dame Cicely Saunders (Fridegren & Lyckander 2009, s. 8)  
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INLEDNING 
I den palliativa vården möter sjuksköterskor patienter med en smärta som är svår att 
lindra. Denna smärta ställer krav på sjuksköterskornas kunskaper då den skapar ångest 
och kan bli till ett ovärdigt lidande för patienten.  Grundutbildningen för sjuksköterskor 
berör inte detta område tillräckligt och sjuksköterskorna kan få en känsla av maktlöshet 
när lindring till patienten inte kan ges. Författarna kom i kontakt med begreppet total 
pain som beskriver smärtans olika dimensioner och hur sjuksköterskor använder sig av 
denna kunskap i vårdandet av den döende patienten. Litteraturstudien belyser därför 
sjuksköterskors erfarenhet av att möta patientens olika dimensioner av smärta i den 
palliativa vården. Genom att studera dessa erfarenheter tydliggörs vilka behov och 
möjligheter det finns att förbättra kunskapen om smärtlindring i det palliativa skedet.   
 
BAKGRUND 

Palliativ vård 
Sandman och Woods (2003, s. 11) beskriver att begreppet palliativ härstammar från det 
latinska ordet pallium som betyder mantel, vilket är en metafor för att lindra kyla men 
inte att ta bort den. Palliativ vård betyder lindrande vård, som ges när målet inte längre 
är att bota. Den palliativa vården definieras av världshälsoorganisationen (WHO 2016) 
som ett förhållningsätt där syftet är att förbättra livskvaliteten för patienten och de 
närstående. Genom en tidig upptäckt, bedömning och behandling kan oftast smärtan 
förebyggas fysiskt, psykosocialt såväl som existentiellt/andligt. Fokus skall läggas på 
symtomlindring, stöd till patienten att kunna leva ett aktivt liv tills döden kommer, stöd 
till de anhöriga under sjukdomsförloppet och i sorgearbetet, teamarbete samt att arbeta 
tvärprofessionellt för att öka välbefinnandet och främja värdighet i livets slut.  I Sverige 
har Socialstyrelsen (2013, s. 16) definierat palliativ vård i linje med den definition 
WHO har, vilket är att främja livskvaliteten och lindra lidande för patienter med 
tilltagande och obotlig sjukdom. Strang och Strang (2012b, s. 103) förklarar att det 
holistiska synsättet inte ser patienten som en sjuk eller skadad kropp utan patienten ses 
som en hel individ med fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. 
Birkler (2007, s.122) beskriver vidare att den hela personen innefattar de relationer som 
människan har del i avseende dåtid, nutid och framtid. Alla de sammanhang människan 
ingår i finns med här som till exempel närstående, vänner och arbete. 
 
Den palliativa vården innefattar också ett hänsynstagande av de fysiska, psykiska, 
sociala och existentiella/andliga behoven och ett samordnat stöd till de närstående. I 
enlighet med den statliga utredningen: En nationell cancerstrategi (SOU 2009:11, s. 67) 
är majoriteten av patienterna i den palliativa vården cancerdiagnoser, men även andra 
sjukdomstillstånd berörs.  Nio av tio patienter med cancer i ett obotligt stadie lider av 
mycket svår smärta (Fridegren & Lyckander 2001, s. 59).   
 

Sjuksköterskans förhållningssätt till lidande i palliativ vård 
Den grundläggande rollen för sjuksköterskan utgår enligt International Council of 
Nurses´ (ICN:s) etiska kod från fyra ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga 
sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening 2014b, s. 
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3). Allt lidande går inte att lindra. Lidandet bör inte förutsättningslöst direkt kopplas till 
ohälsa. När vårdaren bekräftar patientens lidande och visar sig tillgänglig ökar det 
möjligheterna för att patienten skall få insikt i sin tillvaro och nå lindring i sitt lidande  
(Svensk sjuksköterskeförening 2014a, s. 7).  
 
Katie Eriksson (1994, ss. 21-23) förklarar lidande såsom något ont som angriper 
människan. Lidandet är att utstå och att kämpa men det kan också betyda att försonas. 
Eriksson förklarar vidare att människan som lider även kan ses som ett vittne över sitt 
eget innersta. När den lidande människan uttrycker sitt lidande görs det med önskan om 
att lidandet bekräftas.  
 
När vårdandets grundmotiv utgår från caritasmotivet innebär det ett ansvarstagande för 
medmänniskan, barmhärtighet och medlidande som motiverar vårdandet. Om det inte 
fanns lidande bland människorna så skulle heller inte vårdandet existera (Wiklund 2003, 
s. 31). 
 

Vårdrelationen 
Relationen mellan vårdare och patient beskrivs som ”den vårdande relationen” och 
utmärks av ett professionellt engagemang, där fokus ligger på patienten och dennes 
behov av vård. Vårdaren använder sin personliga kunskap och erfarenhet samt erbjuder 
sin absoluta närvaro som tillgång i relationen. Vårdaren räknar inte med att få ut något 
för egen del av relationen (Dahlberg & Segesten 2010, s. 190). De professionella 
vårdarnas erfarenheter och kunskaper ligger till grund för att ingjuta trygghet och 
förtroende i relationen med den döende och dennes närstående menar Fridegren och 
Lyckander (2001, s. 104). Vårdare och patient måste samspela i relationen och visa sig 
tillgängliga att både ge och ta emot. Ansvaret för detta vilar på vårdaren, men både 
vårdare och patient bidrar till att relationen utvecklas (Wiklund 2003, ss. 157-158, 200). 
Fossum (2013, s. 26) beskriver samtalet i relationen som symmetriskt där 
kommunikation handlar om kroppsspråk och det verbala uttrycket, med båda parter 
involverade. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982:763) står det att vården skall bygga 
på respekt för patientens autonomi och okränkbarhet samt främja god kommunikation 
mellan vårdpersonal och patient.  
 

Beskrivningar av smärta 
Smärta är det som personen som upplever smärtan uppger att det är, och existerar då 
personen uppger att den existerar (McCaffery 1968 se McCaffery & Beebe 1994, s. 15). 
Denna definition betonar speciellt att smärtan är en subjektiv upplevelse. International 
Association for the Study of Pain (IASP 2012) definierar smärta som en olustig 
sensorisk och emotionell upplevelse förenad med faktisk eller potentiell vävnadskada, 
eller framställd i termer av sådan skada. 
 

Fysisk smärta  
Nociceptiv smärta svarar på mekanisk, termisk och kemisk stimuli. Denna kan ses som 
ett fysiologiskt svar på hotande eller potentiell vävnadskada. Neurogen smärta uppstår 
som ett resultat av skada i nervsystemet. De förändringar som sker till följd av skadan 
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leder till inflammation, vilket ökar sensibiliteten lokalt. Med tiden kan spontan aktivitet 
uppstå i nerven, varför smärta spontant uppstår i området kring nerven. Idiopatisk 
smärta utmärks av att orsaken till smärtan inte har någon uppenbar bakomliggande 
grund eller att styrkan av smärtan är oproportionerlig i förhållande till källan (Norrsell 
2012). Cancerrelaterad smärta är en speciell smärta då den ofta är kronisk och många 
gånger leder till psykisk påverkan eftersom den är en påminnelse om sjukdomen. Det 
går heller inte att precisera hur ont en cancersjuk patient har. Smärtan beror på var 
tumören sitter och hur den, eller relaterad behandling, påverkar kringliggande vävnader 
(Hedefalk 2016). 
 

Psykisk smärta 
Brattgård (2012, s. 74) liknar den psykiska smärtan vid känslostormar som bottnar i 
förnekelse och acceptans, uppror och underkastelse, hopp och resignation samt en vilja 
till liv men också en önskan att dö.   
 

Social smärta 
Enligt Brattgård (2012, ss. 75-76) har varje människa rätten till att inte dö ensam. Den 
sociala smärtan speglar de relationer den döende har och har haft. Dåliga relationer kan 
blottläggas och skapa konflikter, motsatt kan goda relationer förstärkas. 
 

Existentiell/andlig smärta 
När det går upp för människan att livet går mot sitt slut kommer för de flesta en känsla 
av sorg och skuld. Sorg för att lämna sina nära och skuld som kan kopplas till 
existentiella frågor där människan frågar sig själv om uppdraget på jorden är utfört eller 
om man är nöjd över hur livet förvaltats.  Många funderar också på vad som händer 
efter döden. Dessa frågor föder ångest över hur man levt och handlat och att det nu är 
för sent att förändra eller göra ogjort (Krook 2012, s. 47).    
 

Smärtlindring i palliativ vård 
Läkemedelsverket (2010a, s. 14) beskriver att smärtlindring i livets slut skall beaktas 
holistiskt. Smärta är ett vanligt symtom i det palliativa skedet och uppträder ofta 
tillsammans med andra för diagnosen förekommande symtom. Det holistiska 
perspektivet betyder att fokus skall ligga på patientens fysiska lidande likväl som på 
psykisk smärta, social separationsproblematik samt olika dimensioner av 
existentiellt/andligt lidande hos patienten. Tidigare forskning (Chang, Sorger, 
Rosenfeld, Bailey, Bui, Weinberger & Montagnini 2007) har kommit fram till att 
fortsatt forskning behövs kring smärta i palliativ medicin, då smärta fortfarande är 
svårbehandlat och ett utmanande problem  
 
Palliativ sedering används idag som en sista alternativ smärtlindring, då inget annat 
fungerar. Behandlingen innebär att vakenhetsgraden medvetet påverkas hos en patient i 
livets slutskede i syfte att lindra outhärdliga smärtor (Läkemedelsverket 2010b, ss. 22-
23). 
 



 5 

Total pain 
1967 grundade Dame Cicely Saunders St Christopher's Hospice, vilket var det första 
hospice som kopplade ihop smärta och symtomkontroll, medmänsklig omvårdnad, 
undervisning och klinisk forskning (St Christopher's 2016). Dame Saunders och hennes 
medarbetare kom att bli föregångare inom palliativ vård. Dame Saunders är erkänd som 
grundare till den moderna hospicerörelsen. Tidigare var hospice ett ställe dit människor 
kom för att dö. Idag ses hospicerörelsen som en filosofi, vilken ej är beroende av en 
byggnad (Fridegren 2009, ss. 9-10). Dame Saunders uppmärksammade den inadekvata 
vård de döende fick på sjukhusen. Hon myntade begreppet ”Total pain” efter att hon 
frågat en patient var och vad som gjorde ont och fick till svar att allt gjorde ont. Dame 
Saunders beskrev total pain med att smärtan har fyra dimensioner, fysisk, psykisk, 
social och andlig/existentiell. Begreppet används symboliskt för att förklara lidandet 
som den svårt sjuke patienten uthärdar (Strang & Strang 2012a, s. 50).  
 
Läkemedelsverket (2010a, s. 27) förklarar att total pain inte har en vedertagen svensk 
översättning, men inkluderar de fyra dimensionerna av smärta. Begreppet begränsar inte 
smärtan till att bara vara fysisk utan ger en helhetsyn på smärtan.  

 

PROBLEMFORMULERING 
Palliativ vård har som mål att lindra lidandet för den döende patienten. Smärta är vanligt 
förekommande i livets slut och ibland kan den vara svår att identifiera och lindra. Dessa 
situationer skapar oro och frustration hos såväl patient och närstående som 
vårdpersonal. Att se smärta utifrån ett mångdimensionellt perspektiv innebär ett 
holistiskt synsätt, där smärtan inte enbart är fysisk, utan också psykisk, social och 
existentiell/andlig. För att sjuksköterskan ska kunna lindra patientens smärta krävs 
kunskap och förståelse för de olika dimensionerna och förmåga att hantera dem. Detta 
kan då leda till smärtlindring och minskad oro för patienten. 
 
Studien vill belysa sjuksköterkors erfarenheter av att möta patienter med 
mångdimensionell smärta i det palliativa skedet. Med kunskapen om att smärta har olika 
dimensioner kan sjuksköterskor få fler verktyg att identifiera smärtan samt hjälpa 
patienten få så god lindring som möjligt. Denna litteraturstudie har valt att se smärta i 
den palliativa vården i sin helhet utan att lägga vikt vid diagnos. Fokus ligger inte heller 
på den fysiska smärtan ur ett medicinskt perspektiv utan ur ett holistiskt. Författarnas 
förhoppning är att studien ska leda till ökade kunskaper inom området, som kan bli till 
nytta för sjuksköterskor i den palliativa vården.  
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SYFTE 
Sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det 
palliativa skedet. 
 
METOD 
Metoden är en litteraturstudie enligt Axelssons metod (2012, ss. 203-220) och baserad 
på data från en kvantitativ och sju kvalitativa vetenskapliga artiklar.  
 

Datainsamling 
Axelsson skriver att en genomgång av litteratur är en given del av varje 
forskningsprocess (2012, s. 203). Artiklarna har sökts fram via databaserna CINAHL 
och MEDLINE (Bilaga 1) med sökorden: nurse, palliative care, total pain, experiences, 
pain management, nurses perception och communication. Begränsningar gjordes på 
publiceringsår där artiklar äldre än 2006 exkluderades. Alla artiklar som valts ut för 
granskning har haft ett vårdvetenskapligt fokus och belyst sjuksköterskans erfarenheter 
och upplevelser i den palliativa vården.  Inga exklusionskriterier valdes under själva 
sökningen i databaserna, däremot under genomläsning av abstracts valdes artiklar med 
pediatrisk inriktning bort. Samtliga artiklar är skrivna på engelska, vetenskapliga och 
peer-reviewed. 
 
Tre sökningar gjordes i CINAHL som gav 68 relevanta träffar vars abstracts lästes. Av 
dessa lästes 16 i fulltext och sju valdes ut till studien. En sökning gjordes i MEDLINE 
som gav fem träffar av relevans för studien vars abstrakts studerades. Två av dessa 
lästes i fulltext och en valdes till studien. 24 artiklar som återfanns i sökningarna 
sparades i en folder för att eventuellt kunna inkluderas i resultatdiskussionen. De totala 
sökningarna resulterade därmed i åtta artiklar som svarade upp till syftet. Artiklarna 
kommer från Australien, Canada, Holland, Norge, Sverige och Tyskland. 
 
I litteraturstudien har en kvantitativ och sju kvalitativa artiklar granskats. Initialt var 
tanken att använda enbart kvalitativa artiklar men den kvantitativa fångade intresset och 
lästes igenom då den stämde överrens med syftet.    
 

Dataanalys 
Till grund för analysarbetet har Axelssons (2012, ss. 203-220) kapitel om 
litteraturstudier använts. Inspiration har hämtats från Fribergs (2012, ss. 138-139) 
granskningsmodell för kvalitativa och kvantitativa studier. I en sammanställning av 
artiklarna presenteras studiernas syfte, metod, urval och resultat (Bilaga 2). Författarna 
läste individuellt igenom varje vald artikel. För att säkerställa att viktiga data 
identifierats arbetades artiklarna igenom flera gånger. Därefter analyserades endast 
resultatdelen, också individuellt. Färgpennor användes för att markera data, i 
överensstämmelse med syftet. Individuellt kodades därefter de meningar som 
färgmarkerats i studierna med siffror. Meningarna översattes till svenska med samma 
siffermarkeringar som i studierna. Friberg (2012, s. 140) skriver att det blir en slags 
validering för att allt viktigt ur studien tagits med när texten sammanfattas. Därefter 
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fördes en diskussion som resulterade i en enad syn på artiklarnas innehåll kopplat till 
studiens syfte. Fyra huvudteman framkom; erfarenhet av mångdimensionell smärta, 
betydelsen av god kommunikation, relationens betydelse i lindrandet av den 
mångdimensionella smärtan, samt brist på kunskap och behov av utbildning. Dessa fick 
sedan totalt tio underteman (se tabell 1). 
 
RESULTAT 
Resultatet som framkom i denna litteraturstudie beskriver de erfarenheter sjuksköterskor 
har av att möta patienter med mångdimensionell smärta i det palliativa skedet. Fyra 
huvudteman och tio underteman har tagits fram. Dessa huvudteman och underteman 
sammanställer innehållet av artiklarnas resultat (Tabell 1). 
 
 
Tabell 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med mångdimensionell 
smärta. 
Huvudtema Undertema 
Erfarenhet av mångdimensionell 
smärta 

• Förutsättningar och hinder att möta 
den mångdimensionella smärtan 

• Svårt att identifiera och skilja 
existentiell/andlig smärta från 
annan smärta 

• Betydelsen av stöd från kollegor 
 

Betydelsen av god kommunikation • I relationen med patienten 
• Samtal och den 

existentiella/andliga smärtan 
• Tystnadens betydelse 

 
Relationens betydelse i lindrandet av 
den mångdimensionella smärtan  
 

• I relationen med patienten 
• I relationen med närstående 

 
Brist på kunskap och behov av 
utbildning  
 

• Kunskapsbrist 
• Behov av utbildning 

 
Erfarenhet av mångdimensionell smärta 
Litteraturöversikten visar att sjuksköterskorna finner det svårt att definiera smärtans 
olika dimensioner.  Den mångdimensionella smärtan är komplex, men hur 
sjuksköterskorna klarar av att möta denna beror mycket på erfarenhet och stödet av 
kollegorna. Huvudtemat är indelat i tre underteman; förutsättningar och hinder att möta 
den mångdimensionella smärtan, svårt att identifiera och skilja existentiell/andlig 
smärta från annan smärta och betydelsen av stöd från kollegor. 
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Förutsättningar och hinder att möta den mångdimensionella smärtan 
Studierna visar resultat på att erfarenhet är en betydelsefull förutsättning i förmåga att se 
den mångdimensionella smärtan (Keall, Clayton & Butow 2014; Strang, Henoch, 
Danielsson, Browall & Melin-Johansson 2013; Giske & Cone 2015). Giske och Cone 
(2015) visar i sin kvalitativa studie att sjuksköterskornas personliga och professionella 
erfarenhet utvecklar en mognad över tid hos sjuksköterskorna som är en viktig kvalitet i 
vårdandet av den existentiella/andliga smärtan. Erfarenheten bidrar till att 
sjuksköterskorna vågar öppna upp sig och se patientens smärta. Den oerfarna 
sjuksköterskan upplevde det energikrävande att lyssna på patienten och därmed hantera 
svåra samtal. Detta sågs som ett hinder för att kunna hjälpa patienten med dennes 
smärta. Studien av Keall, Clayton och Butow (2014) styrker resultatet ovan, där 
sjuksköterskorna mindes och beskrev hur otillräckliga och obekväma de kände sig tidigt 
i sina karriärer i mötet med patienten på ett djupare plan. Tornøe, Danbolt, Kvigne och 
Sørlie (2014), Strang et al. (2013) och Keall, Clayton och Butow (2014) kom fram till 
att några års arbetslivserfarenhet och en eventuell personlig andlig övertygelse hade 
betydelse i bemötandet av patientens existentiella/andliga smärta. 
 

Svårt att identifiera och skilja existentiell/andlig smärta från annan smärta 
Resultatet visar att de är svårt för sjuksköterskorna att definiera vad existentiell/andlig 
smärta är (Beel, Hawranik, McClement & Daeninck 2006; Giske & Cone 2015; Tornøe 
et al. 2014; Verschuur, Groot & van der Sande 2014).  Denna typ av smärta förklarar 
Tornøe et al. (2014) och Keall, Clayton och Butow (2014) är så djupt intrasslad och 
inbäddad i patientens fysiska problematik att det kan bli svårt att reda ut vad som är vad. 
I intervjustudien av Keall, Clayton och Butow (2014) belystes vikten av att snabbt 
identifiera vilken typ av smärta patienten har då ett okontrollerat symtom lätt kan 
förvärra ett annat symtom. Här förklarade sjuksköterskorna å andra sidan att patientens 
existentiella/andliga smärta lättare kunde identifieras när sjuksköterskorna tog sig tid att 
lyssna på patienten och genom samtalet minskade behovet av medicinering. I studien av 
Tornøe et al. (2014) framkom det att sjuksköterskor ofta misstolkar patientens 
existentiella/andliga smärta och behandlar den som fysisk, men har patienten ett stort 
behov av smärtstillande kan detta vara ett tecken på att smärtan bottnar i något annat. 
Det visade sig också vara svårt för sjuksköterskorna att i ord förklara andlighet men de 
beskrev det som något djupt och viktigt, mer än religion. Enligt sjuksköterskorna måste 
de uppmärksamma och tolka den existentiella/andliga smärtan omsorgsfullt, vilken kan 
ta sig uttryck i sömnlöshet eller gråt (Giske & Cone 2015).  Det framkom också att 
sjuksköterskor fann det lättare att identifiera mer påtagliga symtom, såsom fysisk 
smärta, än att tolka uttryck av andlig natur (Keall, Clayton & Butow 2014). 
 

Betydelsen av stöd från kollegor  
Sjuksköterskorna upplevde ibland delade känslor inför den egna förmågan att erbjuda 
existentiell/andlig vård. Kollegor med en personlig övertygelse i andliga spörsmål blev 
ett stöd vid dessa tillfällen (Tornøe et al. 2014). En kristen sjuksköterska i studien 
beskrev att det kändes naturligt att möta kristna patienter och samtala om 
existentiella/andliga frågor. Vidare beskriver sjuksköterskorna att oavsett vilka behov 
patienten har är det sjuksköterskans roll att se var och när den egna kunskapen slutar 
och när en annan profession i det multidisciplinära vårdteamet bör ta vid. Genom att 
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använda hela vårdteamets samlade kunskaper ökar möjligheten för sjuksköterskorna att 
erfara stöd, samtidigt som det ökar möjligheterna att tillgodose patientens olika behov 
(Keall, Clayton & Butow 2014).  
 
Betydelsen av god kommunikation 
Det är viktigt att ha en fungerande kommunikation med patienten. Samtalet är en del i 
kommunikationen och kan ses som vårdande när det kan lossa spärrar till de svåra 
frågor patienten har. Sjuksköterskor har en viktig roll i samtalet med patienten och 
erfarenheten som byggts upp är av stor betydelse. Huvudtemat är uppdelat i tre 
underteman; i relationen med patienten, samtal och den existentiella/andliga smärtan 
och tystnadens betydelse. 
 

I relationen med patienten 
Sjuksköterskan skall i samtal med patienten vara närvarande och stödjande (Keall, 
Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2013; Giske & Cone 2015; Tornøe et al. 2014). 
Sjuksköterskorna beskrev vikten av att ge patienten sin fulla uppmärksamhet och 
bekräfta att de lyssnar genom att upprepa patientens egna ord eller ställa frågor till det 
som sagts (Keall, Clayton & Butow 2014; Strang et al. 2013; Giske & Cone 2015). 
Vidare framkom det i intervjustudien av Keall, Clayton och Butow (2014) att 
sjuksköterskan bör undvika situationer som kräver genuin närvaro om detta inte kan 
tillgodoses, då patienten tydligt märker om sjuksköterskan är närvarande eller inte. 
 
I Keall, Clayton och Butow (2014), Strang et al. (2013) samt i Giske och Cone (2015) 
betonar sjuksköterskorna vikten av en god kommunikationsförmåga, självkännedom 
och erfarenhet för att kunna samtala kring patientens frågeställningar. I Giske och Cone 
(2015) förklaras också vikten av att sjuksköterskan måste visa sig tillgänglig för 
patienten och på så sätt göra det klart att tid finns för samtal. I Keall, Clayton och 
Butow (2014) beskriver sjuksköterskorna att det kan handla om en ordlös 
kommunikation som blir tydlig i kroppsspråket. I Strang et al. (2013) och i Giske och 
Cones (2015) studier förklarar sjuksköterskorna att följsamhet är viktigt och att inte 
stressa patienten till att samtala men när patientens tillstånd försämras och det finns 
frågor som måste få svar behöver sjuksköterskan aktivt medverka till att samtal sker. 
I Giskes och Cones (2015) studie skildrar sjuksköterskorna hur de bemöter frågor 
relaterade till liv och död, hopp, mening och skuld. Dessa frågor står för en del av den 
existentiella/andliga smärtan hos patienten och blir tydliga när livet ställs på sin spets. 
Sjuksköterskor betonar att de är djupt engagerade i det patienten uttrycker och försöker 
att lindra patientens smärta så gott de kan.  
 

Samtal och den existentiella/andliga smärtan 
När patienten får ”släppa ut” sin existentiella/andliga smärta och tillåts verbalisera sina 
frågor kan de känna lindring (Strang et al. 2013; Giske & Cone 2015; Tornøe et al. 
2014). Strang et al. (2013) menar att när patienten får möjlighet att sätta ord på sina 
känslor upplevde sjuksköterskorna i studien att det hjälpte patienten att finna svaren på 
frågorna inom sig själva. För att uppnå detta i samtalet är det viktigt att sjuksköterskan 
bekräftar patientens upplevelser och känslor. 
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Enligt sjuksköterskor blir samtalen lättare och mer öppna då patienten är insatt i sin 
situation. Sjuksköterskorna går då bildligt talat bredvid patienten för att lyssna och 
därmed stödja, utan att påverka (Giske & Cone 2015). Ibland uttrycker sjuksköterskorna 
rädsla för att inte ha svar på alla frågor, men de har också erfarenhet av att patienten inte 
alltid förväntar sig det. Att endast lyssna kan lätta på den existentiella/andliga bördan 
patienten bär på (Keall, Clayton & Butow 2014). Sjuksköterskornas upplevelse är att de 
patienter som fått möjlighet att bearbeta sin existentiella smärta dör en fridfullare död. 
Sjuksköterskorna försöker därför uppmuntra patienterna till samtal, utan att invadera på 
patientens autonomi eller integritet. (Tornøe et al. 2014). 
 

Tystnadens betydelse   
Patienten vill inte alltid samtala (Strang et al. 2013; Tornøe et al. 2014). Det finns 
tillfällen då de är för trötta eller att stunden är nådd där inget mer finns att säga. Då blir 
sjuksköterskans uppgift att bara finnas där för patienten och göra tillvaron så bra det går 
för denne (Tornøe et al. 2014). Vidare beskriver sjuksköterskorna att de med sin tystnad 
kommunicerar utan ord och är aktivt närvarande (Keall, Clayton & Butow 2014; Strang 
et al. 2013; Giske & Cone 2015). Erfarenheten är att detta har en tröstande inverkan på 
patienten men det kräver att sjuksköterskan ändrar sitt fokus från att göra något för 
patienten till att göra något med patienten, det vill säga att dela tystnaden. I Strang et al. 
(2013) studie beskrev sjuksköterskorna att det krävs mod att på detta vis använda sig 
själv som ett verktyg. Denna tysta kommunikation är också användbar när patienten inte 
finner ord till sina känslor eller när orden inte räcker till för situationen. I 
intervjustudien av Keall, Clayton och Butow (2014) uttryckte sjuksköterskorna att 
tystnaden också kunde hjälpa patienten att samla sina tankar och finna svar på 
funderingar utan att behöva känna sig pressad. De uppmärksammade även de goda 
effekter beröring kan ha i dessa situationer. 
 

Relationens betydelse i lindrandet av den mångdimensionella smärtan  
Att skapa och vårda relationen mellan sjuksköterskan och patienten samt med 
närstående är av stor vikt i den palliativa vården. Huvudtemat är uppdelat i två 
underteman; i relationen med patienten och i relationen med de närstående. 
 

I relationen med patienten 
I Löfmark, Nilstun och Ågren Bolmsjös (2007) frågeformulärsstudie framkom att 
sjuksköterskorna förespråkar att den palliativa vården startar så snart beslut tagits om att 
övergå från kurativ till palliativ vård. Relationen mellan sjuksköterska och patient 
fokuseras mer och ges tid att utvecklas. Därmed kan sjuksköterskan i ett tidigt skede 
uppmärksamma patientens mångdimensionella smärta och finna vägar för patienten att 
nå bästa möjliga lindring (Keall, Clayton & Butow 2014). Att sjuksköterskan 
uppmärksammar patienten med kunskapen om att varje människa är unik och måste ses 
i sitt eget sammanhang bidrar till att relationen växer, beskriver sjuksköterskorna i den 
kvantitativa studien av Löfmark, Nilstun och Ågren Bolmsjö (2007). 
 
Sjuksköterskans medkänsla och empati för patientens situation kan göra att den 
vårdande relationen djupnar (Keall, Clayton & Butow 2014; Löfmark, Nilstun & Ågren 
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Bolmsjö 2007). Att bygga en trovärdig relation är en ständigt pågående process som 
består av små handlingar som till exempel att möta patienten med ett leende men också 
att stanna till för ett oplanerat samtal (Giske & Cone 2015). I samma studie framkom att 
sjuksköterskorna tycker att det är att föredra att patienterna på avdelningen har enskilda 
rum där samtal kan ske ostört och relationen på så sätt ges utrymme att växa. 
 

I relationen med de närstående 
I studien av Strang et al. (2013) erfor sjuksköterskorna att relationen med de närstående 
är viktig i lindringen av patientens sociala smärta, eftersom patienten ofta uttrycker oro 
för sina nära. Sjuksköterskorna i studien uttryckte därför ett ansvar att engagera sig i de 
närstående och värna om deras välmående. Om relationen mellan sjuksköterskorna och 
de närstående getts tid att byggas underlättas vårdandet av patienten, eftersom deras 
önskemål kring vårdandet då kan synliggöras (Keall, Clayton & Butow 2014; 
Verschuur, Groot & van der Sande 2014). Sjuksköterskorna ser det som sin uppgift att 
leda de närstående genom det palliativa förloppet och ser deras närvaro som 
betydelsefull i vårdandet (Giske & Cone 2015; Verschuur, Groot & van der Sande 
2014). Sjuksköterskorna i Beel et al. (2006) studie beskrev att relationen till de 
närstående har betydelse när beslut skall tas om palliativ sedering.  De upplever en 
trygghet i att ha de närståendes godkännande av behandlingen eftersom inte alla i 
vårdteamet alltid var överens.  
 

Brist på kunskap och behov av utbildning  
Resultatet av studierna visar på att det finns stora kunskapsluckor bland 
sjuksköterskorna i bemötandet av patientens mångdimensionella smärta och behovet av 
utbildning efterfrågas. Huvudtemat omfattas av två underteman; kunskapsbrist och 
behov av utbildning. 

 
Kunskapsbrist 
Det är tydligt i studien av Keall, Clayton och Butow (2014) att sjuksköterskor inte 
känner att de har tillräcklig kunskap för att gå in i djupa eller känsliga ämnen med 
patienten.  Det finns en rädsla i att det i dessa djupa samtal kommer upp områden de 
inte kan hantera eller svara på. Dessutom upplever sjuksköterskorna i studien att det 
saknas kunskap kring hur den mångdimensionella smärtan skall dokumenteras. I studien 
av Strang et al. (2013) styrks bristen på kunskap om hur dessa samtal skall 
dokumenteras. Sjuksköterskorna beskriver att det är viktigt för vårdandet att alla runt 
patienten vet hur och vad som bör dokumenteras. 
 
En del sjuksköterskor har förmågan att själva identifiera sina kunskapsbrister. Det visar 
studien av Keall, Clayton och Butow (2014) där sjuksköterskor gick i rådgivning och 
tog extra kurser för att öka sin självmedvetenhet. Resultatet blev att de förbättrade sina 
kunskaper i kommunikation vilket ingav en trygghet i mötet med patienten.  
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Behov av utbildning 
Jors, Seibel, Bardenheuer, Buchheidt, Mayer-Steinacker, Viehrig, Xander och Becker 
(2015) visade att sjuksköterskorna i studien upplever att möjligheterna till utbildning 
inom den palliativa vården är begränsad. Sjuksköterskorna önskade fördjupad 
utbildning redan på grundnivå, men även kontinuerlig kunskapsutveckling under 
arbetets gång. De vill också praktisera på palliativa avdelningar eller hospice under 
utbildningen, där de kan få bli handledda och instruerade av erfarna sjuksköterskor. 
Även under det första året är det önskvärt att någon med palliativ erfarenhet guidar och 
hjälper till att omsätta den teoretiska kunskapen till praktisk. Bristen på utbildning kan 
enligt Keall, Clayton och Butow (2014) resultera i att sjuksköterskan väljer att inte gå in 
på känsliga ämnen med patienten.  
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter med 
mångdimensionell smärta i det palliativa skedet. Fyra huvudrubriker och tio underteman 
identifierades. Sjuksköterskor upplever det utmanande och stundtals mycket krävande 
att vårda patienter med smärta i livets slut. Med kunskapen om att smärtan har flera 
dimensioner behöver sjuksköterskor ha ett holistiskt förhållningssätt kring patientens 
smärta. I denna litteraturöversikt är den existentiella/andliga smärtan återkommande och 
upptar stor del av sjuksköterskornas arbete. Sjuksköterskornas erfarenhet och 
självkännedom var viktiga för att kunna identifiera vilken typ av smärta som patienten 
har, men också för att ha mod att samtala med patienten och ställa frågor kring smärtan. 
Många sjuksköterskor belyste betydelsen av utbildning inom området för att kunna ge 
så tillfredsställande vård som möjligt. God relation mellan patient, närstående och 
sjuksköterska upplevdes som betydelsefull, vilket är en förutsättning för det vårdande 
samtalet.   
 
Att kunna samtala och utveckla goda relationer med patient och närstående var till stor 
hjälp i vårdandet av patienten. De existentiella/andliga samtalen upplevs som svåra, 
men med en bra relation med patienten underlättades dessa samtal. I en studie av 
Shannon, Long-Sutehall och Coombs (2011) har kommunikationsverktyg för att 
underlätta emotionellt tunga samtal undersökts. Studien visar på betydelsen av att 
sjuksköterskor lär sig tekniker som aktivt lyssnande och tystnad, vilket stärker 
sjuksköterskornas stödjande arbete i livets slut. Författarna anser att sjuksköterskan bör 
vara följsam inför varje patients behov och anpassningsbar i sitt sätt att kommunicera. 
Den existentiella krisen är påtaglig i livets slut och ibland behöver sjuksköterskan låta 
”tystnaden tala” i den dagliga omvårdnaden.  Då orden är överflödiga kan en hand på en 
axel ha en lugnande och tröstande effekt. Detta beskriver Håkansson och Öhlén (2016) i 
sin studie där intervjuer skett med patienter i palliativ slutenvård. Patienterna upplever 
att det kan kännas som att man inte längre är en person i den palliativa vården, allt 
kretsar kring sjukdomen. Att få en klapp på kinden eller att sjuksköterskan rättar till 
kudden gör att patienten känner sig som ”sig själv” för en stund. 
 
När patienten gav uttryck åt en önskan om att vilja samtala beskrev en del 
sjuksköterskor att det kunde vara svårt att frigöra tid i just den stunden, medan andra 
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såg det som en naturlig del i det dagliga arbetet. Resultatet visar att det är tydligt att 
erfarenhet, personlighet och kunskapsnivå har en avgörande betydelse för hur 
sjuksköterskan upplever sin förmåga att kunna lindra den mångdimensionella smärtan. 
De sjuksköterskor som hade en personlig andlig övertygelse sågs som en tillgång, dels 
för sjuksköterskan själv som upplevde det naturligt att prata om existentiella/andliga 
frågor men också hos de icke troende kollegorna i teamet, som kände ett stöd hos dessa 
kollegor. Författarna anser att vården blir bättre för patienten om samarbetet i teamet 
fungerar väl, inte minst de gånger arbetet blir emotionellt krävande. 
 
Resultatet visar också att sjuksköterskorna upplevde en brist på adekvat kunskap att 
vårda patienter i livets slut. Kunskapsbrist och behovet av utbildning beskrivs också i 
studien av Hughes, Parker, Payne, Ingleton och Noble (2006). Resultatet visar att de 
som känner sig mest otrygga och obekväma i att möta patienter i livets slut är de 
oerfarna och grundutbildade sjuksköterskorna. Detta menar Olsson (2015) beror på att 
bristen på specialistsjuksköterskor är så stor att grundutbildade sjuksköterskor ofta 
anställs för att utföra avancerad vård som kräver specialistkompetens. Författarnas 
reflektion är att det är angeläget att den palliativa vården fokuseras mer i 
grundutbildningen men det bör givetvis finnas möjlighet till fortlöpande 
kunskapsutveckling. Exempelvis skulle ett mentorskap innebära för en nyexaminerad 
sjuksköterska att arbetet känns mindre betungande när möjligheten ges att reflektera 
över egna tankar och frågor. Detta skulle även innebära en professionell utveckling i 
yrket. 
 
En reflektion över litteraturstudiens resultat och dess betydelse för vårdandet är att den 
kan hjälpa sjuksköterskor att se vikten av den döende människans smärta holistiskt. Att 
förstå komplexiteten kring smärtan är en förutsättning i vårdandet av hela patienten. Om 
sjuksköterskor har kunskap att kritiskt urskilja och bedöma patientens smärta är vägen 
till bästa möjliga smärtlindring för patienten närmre.  

 
Hållbar utveckling 
Resultatet av litteraturöversikten påvisar behovet av kontinuerlig kompetensutveckling 
för sjuksköterskor i den palliativa vården. För att kunna säkerställa en hög kvalitet i 
vårdandet belyses vikten av att ha kunskap att identifiera smärtans olika dimensioner. 
Författarna anser att det ligger på organisations- och ledningsnivå att se vikten av att 
utföra evidensbaserad vård genom kompetensutveckling, även om det för stunden kan 
orsaka svårigheter i personalplaneringen.  
 
Ytterligare ett led till hög kvalitet och kunskapsutveckling är vikten av dokumentation 
och kommunikation i teamet. Resultatet ur flera av de undersökta studierna pekar på 
betydelsen av att sjuksköterskans och patientens existentiella samtal dokumenteras. 
Dokumentation ska ske enligt Socialstyrelsens (SOSFS 2008:355) krav att vård som 
bedrivs skall vara vetenskapligt förankrad.  Enligt Wiklund (2003, s. 199) ska 
informationen i dokumentationen vara saklig och objektiv för att på så vis underlätta 
kommunikationen vårdarna emellan. Att vårdkedjan håller sig till ett enhetligt 
dokumentationsförfarande anser författarna vara ett stort steg i rätt riktning för att kunna 
säkerställa en god vård, korta tiden för överrapportering och därmed främja en hållbar 
utveckling. 
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Willman, Stoltz och Bathsevani 2006 (se Dahlborg Lyckhage 2012, s.31) beskriver 
evidensbaserad vård och omvårdnad som ett sätt att förhålla sig. Att som sjuksköterska 
ha ett evidensbaserat förhållningssätt i vårdandet är en ständigt pågående process som 
främjar hållbar utveckling i den palliativa vården. Det är en process där 
forskningsresultat systematiskt sammanställs och kvalitetsgranskas. 
 

Metoddiskussion 
Som metod för studien valdes en litteraturöversikt. Enligt Friberg (2012, s. 133) har en 
litteraturöversikt olika syften, som till exempel att få ökad kännedom om valt problem 
genom att söka kunskap i redan existerande forskning. Författarna planerade att bara 
använda kvalitativa artiklar i studien men den kvantitativa artikeln valdes eftersom den 
stärker bilden av behovet av kompetensutveckling inom kommunikation och 
dokumentation. Sex av de kvalitativa artiklarna är intervjustudier och en är en 
fokusintervjustudie. Den kvantitativa studien är en frågeformulärsstudie. Att studien 
innehåller både kvalitativ och kvantitativ metod innebär att sjuksköterskornas 
personliga upplevelser såväl som statistik över problemet kunde tas med i studien. 
Friberg (2012, s. 134) skriver att litteraturstudien ibland kritiseras som metod, bland 
annat för att forskningen som ligger till grund för studien är av allt för begränsad 
mängd. Två artiklar behandlar flera olika vårdprofessioner. Vi har dock fokuserat på 
resultatet från sjuksköterskorna i studierna.  
 
Databaser som använts som sökmotorer för studien är CINAHL och MEDLINE då 
dessa ansågs mest relevanta och lämpliga för studiens syfte. De har fokus på forskning 
inom omvårdnad, medicin och hälso- och sjukvård. Publiceringsår för valda artiklar är 
2006-2015. Förhoppningen var att finna fler artiklar som var publicerade närmare i tid, 
för mer aktuell data.  
 
Urvalskriterier var att artiklarna skulle vara ur sjuksköterskors perspektiv. Förbestämda 
inklusionskriterier var också att sökta artiklar skulle vara från Europa, Australien eller 
Nordamerika då sjukvården bör blir mer jämförbar med den svenska. Sjuksköterskan 
skulle dessutom arbeta med vård av patienter i livets slut på en palliativ vårdavdelning 
eller liknande. Ingen hänsyn togs till patienters ålder eller sjukdomsdiagnos, vilket gav 
ett bredare urval.  
 
Alla artiklarna är peer reviewed och skrivna på engelska. Flera av artikelträffarna var 
inte tillgängliga i fulltext och lades tillfälligt åt sidan. När tillgängliga artiklar lästs 
bestämde vi oss för att antalet var tillräckligt och tog beslut om att exkludera artiklar 
utan fulltext. Detta innebär att viktig data kan ha gått förlorad. Vidare kan studien 
innehålla något för få artiklar, dock har studiernas resultat använts nogsamt. Tanken var 
att finna olikheter såväl som likheter i granskade artiklar, dock tydliggjordes mest 
likheter gällande sjuksköterskornas erfarenheter av mötet med den mångdimensionella 
smärtan i den palliativa vården. 
 
Vi som genomfört denna litteraturstudie upplever att samarbetet har fungerat väl. De 
diskussioner och reflektioner som förts har gett studien ett bredare perspektiv. Vi 
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upplever även att vi fått fördjupade kunskaper om smärtans olika dimensioner vilket vi 
kommer att ha nytta av i vårt kommande sjuksköterskearbete. 
 
SLUTSATSER 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att möta den 
mångdimensionella smärtan i det palliativa skedet. Författarna fann i sin litteraturstudie 
att sjuksköterskors erfarenheter är att det är en utmaning, både professionellt och 
personligt, att vårda patienter med mångdimensionell smärta i den i palliativa vården. Å 
ena sidan kan det vara mycket kvävande och sjuksköterskorna kan ibland känna sig 
maktlösa, samtidigt som de finner arbetet givande och tillfredställande. Det som avgör 
hur sjuksköterskor erfar och upplever handlar om hur väl rustade de är kunskapsmässigt 
för arbetet, men det beror också på vilken erfarenhet de har samlat på sig under åren av 
palliativ vård. 
 
Behovet av utbildning erfar sjuksköterskor som ett måste, för att klara av att identifiera 
och vårda smärtans olika uttryck. Speciellt viktigt blir det att särskilja den fysiska 
smärtan från exempelvis den existentiella/andliga smärtan, eftersom smärta föder smärta 
kan det bli en ”ond cirkel” för patienten. 
 
Sjuksköterskorna upplever att samtalet är mycket betydelsefullt i den palliativa vården. 
Genom samtalet kan sjuksköterskan komma nära patienten och dennes närstående och 
därmed få möjlighet att skapa en vårdande relation. Utan en vårdande relation till 
patienten kan det bli svårt för sjuksköterskan att lindra och stödja i den palliativa 
vården. 
 
Palliativ vård är en unik vårdform som står under ständig utveckling. Evidensbaserad 
forskning om palliativ vård som sammanställs och kvalitetssäkrats, främjar en god 
förutsättning till hållbar utveckling.  
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total pain  
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pain 
management 
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Peer-reviewed 

palliative care 
AND  
nurses 
perceptions 

31 5 1 st,  
nr 8,  
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Nr Författare Årtal 

Titel Tidskrift 
Syfte Metod och urval Resultat 

1 Författare: Beel, 
A.C., Hawranik, 
P.G., McClement, 
S. & Daeninck, P.  
  
År: 2006  
 
Titel: Palliative 
sedation: 
nurses´perceptions  
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
och uppfattning 
om palliativ 
sedering av 
patienter i livets 
slut 

Metod: Kvalitativ 
Urval: Tio 
sjuksköterskor, 
vilka arbetar på en 
palliativ 
vårdavdelning. De 
hade mellan 6 
månaders och 19 
års erfarenhet på 
avdelningen. De 
hade också 
erfarenhet av 
palliativ sedering. 
Data insamlades 
med hjälp av 
intervjuer. Data 
analyserades genom 
tematisk 
innehållsanalys. 

Resultatet visar att 
det råder delade 
uppfattningar 
gällande palliativ 
sedering. De flesta 
upplever att det 
lindrar 
existentiell/andlig 
smärta och även det 
fysiska lidandet. 
Inställningen till 
palliativ sedering 
förbättras om 
teamet och 
närstående är 
överens om att 
sedera. 
Motsättningar 
förekommer, när 
teamet är oense 
eller om 
sjuksköterska och 
närstående inte har 
samma uppfattning. 

Bilaga 2 - Artikelöversikt 
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Nr Författare Årtal 
Titel Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

2 
 

Författare: Giske, 
T. & Cone, P.H. 
   
År: 2015  
 
Titel: Discerning 
the healing path - 
how nurses assist 
patient spirituality 
in diverse health 
care settings  
 
Tidskrift: Journal 
of Clinical Nursing 

Att förstå hur 
sjuksköterskor 
utanför palliativ 
vård identifierar, 
förstår och utövar 
existentiell/andlig 
vård och vad som 
krävs för att 
kunna erbjuda 
denna vård. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 22 
sjuksköterskor från 
vårdavdelning samt 
i pågående och 
nyligen 
examinerade från 
specialistutbildning. 
Alla utom tre 
uttryckte att de 
hade en religiös 
livsåskådning. Data 
insamlades med 
hjälp av intervjuer 
och analyserades 
enligt en grounded 
theory.                                                                                                          

Sjuksköterskorna i 
studien såg som sin 
huvudsakliga uppgift 
att hjälpa patienten nå 
lindring. Att kunna 
identifiera patientens 
existentiella/andliga 
behov sågs som 
viktigt, då detta 
påverkar den smärta 
patienten upplever. 
Erfarenhet, ålder samt 
självkännedom 
påverkade hur öppna 
sjuksköterskorna var 
till de 
existentiella/andliga 
samtalen. 

3 
 

Författare: Jors, 
K., Seibel, K., 
Bardenheuer, H., 
Buchheidt, D., 
Xander, C. & 
Becker, G.  
 
År: 2015 
 
Titel: Education in 
End-of-life Care: 
What Do 
Experienced 
Professionals Find 
Important?  
 
Tidskrift: Journal 
of Cancer 
Education 

Att undersöka 
uppfattningen hos 
erfarna 
sjuksköterskor 
och läkare inom 
cancervård 
gällande tänkbara 
metoder för att 
förbättra 
utbildningen 
inom palliativ 
vård. 
 

Metod: Kvantitativ 
enkätundersökning 
i botten som 
förfinats med öppna 
frågeställningar 
vilka bildat data till 
en kvalitativ 
intervjustudie.            
Urval: 483 
sjuksköterskor 
(totalt deltog 1131 
sjuksköterskor och 
läkare samt några 
med oklar 
profession) från 16 
sjukhus som hörde 
till 10 
canceravdelningar.  
Data analyserades 
genom en 
innehållsanalys. 

Studien kom fram 
till förslag på hur 
vidareutbildning 
inom palliativ vård 
kan se ut. Exempel 
på kunskaper för att 
kunna vårda 
patienter i livets slut 
framkom, till 
exempel att få 
kunskap att hantera 
svåra samtal samt 
att praktik med 
professionell 
handledning var 
nödvändigt. 
Dessutom såg man 
vikten av fortsatt 
utbildning för 
sjuksköterskorna i 
palliativ vård. 
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Nr Författare Årtal 
Titel Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

4 
 

Författare: Keall, 
R., Clayton, J.M. 
& Buttow, P.  
 
År: 2014  
 
Titel: How do 
Australian 
palliative care 
nurses address 
existential and 
spiritual concerns? 
Facilitators, 
barriers and 
strategies  
  
Tidskrift: 
Australian Journal 
of Clinical Nursing 

Att undersöka de 
hinder och 
strategier vilka 
australienska 
sjuksköterskor 
identifierat 
genom att erbjuda 
existentiell och 
spirituell vård för 
patienter med 
obotliga 
sjukdomar. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 20 
sjuksköterskor i 
Australien med 
erfarenhet i 
palliativ vård med 
blandad religiös 
uppfattning. Data 
insamlades med 
hjälp av intervjuer. 
Data analyserades 
med induktiv 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna i 
studien identifierade 
flera faktorer som 
påverkade 
patientens 
existentiella/andliga 
smärta och 
omvårdnad. Till 
exempel 
vårdrelation, 
tidsbrist samt 
oidentifierade 
symtom på smärta. 
Sjuksköterskorna 
fann trygghet i att 
ha rutiner i arbetet, 
till exempel 
gällande 
dokumentation. 

5 
 

Författare: 
Löfmark, R., 
Nilstun, T. & 
Ågren Bolmsjö, I.  
 
År: 2007 
 
Titel: From Cure 
to palliation: 
concept, decision 
and acceptance  
 
Tidskrift: Journal 
of Medical Ethics 

Att presentera 
sjuksköterskor 
och läkares 
erfarenheter av 
när patienter 
flyttas från 
kurativ till 
palliativ vård. 

Metod: Kvantitativ 
Urval: 334 
sjuksköterskor 
inom tio 
specialistområden. 
Data insamlades 
med hjälp av en 
enkät. Även läkare 
deltog i studien, de 
har valts bort för 
denna 
litteraturstudie. 
Kommentarerna i 
enkäten 
analyserades med 
innehållsanalys. 

Med fokus på 
sjuksköterskornas 
del i studien 
framkom det att det 
fanns brister i 
kommunikationen 
mellan 
sjuksköterskan och 
läkaren, när beslut 
om patientens flytt 
från kurativ till 
palliativ vård skulle 
ske. Detta orsakade 
bland annat att 
sjuksköterskans 
relation med patient 
och närstående 
påverkades, 
eftersom 
sjuksköterskorna 
erfar att relationen 
blir bättre om den 
ges tid att bygga.  
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Nr Författare Årtal 
Titel Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

6 
 

Författare: 
Strang, S., Henoch, 
I., Danielson, E., 
Browall, M. & 
Melin-Johansson, 
C. 
  
År: 2013 
 
Titel:  
Communication 
about existential 
issues with patients 
close to death-
nurses´reflections 
on content, process 
and meaning  
 
Tidskrift: Psycho-
Oncology 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
existentiella 
reflektioner i 
samtalet med 
patienter i livets 
slut. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 98 
sjuksköterskor som 
arbetar i palliativ 
vård på onkolog- 
eller palliativa 
avdelningar. Data 
insamlades under 
en övning där 
sjuksköterskornas 
reflektioner till 
övningen spelades 
in. 
Data analyserades 
med hjälp av en 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna i 
studien hanterar 
existentiell/andlig 
smärta med 
existentiella/andliga 
samtal. Dessa 
samtal erfars som 
mycket viktiga för 
sjuksköterskorna i 
mötet med 
patienten. Resultatet 
visar på vilka sätt 
sjuksköterskorna 
hanterar samtalen, 
några ser det som en 
del av arbetet och 
andra har svårt att 
hantera dem. 
Resultatet visar 
också på att det 
saknas kunskap 
inom området. 

7 
 

Författare: 
Tornøe, K.A., 
Danbolt, L. J. 
Kvigne, K. & 
Sørlie, V. 
  
År: 2014  
 
Titel: The power 
of consoling 
presence - hospice 
nurses´lived 
experience with 
spiritual and 
extential care for 
the dying  
 
Tidskrift: BMC 
Nursing 

Att beskriva 
sjuksköterskans 
erfarenheter av 
att lindra 
existentiell/andlig 
smärta hos 
döende patienter. 

Metod: Kvalitativ 
Urval: Åtta 
sjuksköterskor med 
åtta till 35 års 
arbetserfarenhet i 
yrket. 
Inklusionskriterier 
var att de skulle 
arbeta på hospice 
med lång erfarenhet 
av att vårda obotligt 
sjuka patienter. 
Data insamlades 
med hjälp av 
intervjuer och 
analyserades med 
en fenomenologisk-
hermeneutisk 
metod. 

Resultatet visar att 
sjuksköterskan erfar 
att det är dennes 
uppgift att försöka 
få patienten att 
samtala om de 
existentiella/andliga 
frågor som 
eventuellt finns. 
Också närstående 
måste beaktas. 
Egenskaper hos 
sjuksköterskan som 
är nödvändiga är 
förmågan att lyssna 
och att vara lyhörd 
för de signaler 
patienten sänder ut 
gällande sin 
existentiella/andliga 
smärta. 
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Nr Författare Årtal 
Titel Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

8 Författare: 
Verschuur, E. ML., 
Groot, M.M. & 
van der Sande, R. 
  
År: 2014  
 
Titel: 
Nurses´perceptions 
Of proactive 
palliative care: 
A Dutch focus 
group study 
  
 
Tidskrift: 
International 
Journal of 
Palliative Nursing 

Syftet med 
studien var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning och 
erfarenheter av i 
ett tidigt skede 
identifiera 
problem och 
behov av 
patienter i 
palliativ vård. 
 

Metod: Kvalitativ 
Urval: 16 
specialist-
sjuksköterskor som 
arbetade i palliativ 
vård. Två 
fokusgrupper med 
sex och tio 
deltagare, data 
samlades in genom 
att spela in 
diskussioner utifrån 
fyra förutbestämda 
frågeställningar.  
Data analyserades 
med hjälp av 
innehållsanalys. 

Studien kom fram 
till att det är svårt 
att beskriva vad 
som menas med ett 
tidigt skede i 
palliativ vård. Det 
blev tydligt att det 
är viktigt att 
patienten startar 
med palliativ vård 
så snart beslut 
tagits. 
Sjuksköterskorna 
lyfter 
kommunikationens 
betydelse inte bara 
med patient utan 
även med 
närstående som en 
stor del i deras 
arbete. 
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