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Sammanfattning    

Bakgrund och problemformulering: Sjuksköterskan har en viktig och central roll i den 

palliativa vården. Palliativ vård innebär att lindra lidande och ge patienten den bästa 

möjliga livskvalitén. Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelse att vårda palliativa 

patienter på slutenvårdsavdelning. Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie 

med litteraturöversikt och baseras på tio vetenskapliga artiklar. Resultat: Två huvudteman 

identifierades och dessa är; sjuksköterskans upplevda kunskap om palliativ vård och 

svårigheter och utmaningar i den palliativa vården. Vidare identifierades sex subteman 

som relaterar till sjuksköterskors upplevelse att vårda palliativa patienter på 

slutenvårdsavdelning; kunskap om symtomlindring, utbildning och färdigheter, 

sjuksköterskans egna upplevda begränsningar, känsla att inte räcka till, att möta 

patientens andliga och existentiella behov och när tiden inte räcker till. Slutsats: För att 

säkerställa god omvårdnad inom palliativ vård bör mer utbildning ges för att skapa bättre 

kunskap. Sjuksköterskor kan uppleva att det är svårt att räcka till för att möta såväl fysiska 

som existentiella behov för patienter som vårdas palliativt. Tidsbrist förekommer och det 

leder till att sjuksköterskorna har svårt att bemöta och hjälpa de palliativa patienterna med 

sina existentiella behov.  

 

 

Nyckelord: “Palliativ vård”, “upplevelse”, “stöd”, “kunskap”,” attityd” och 

“tidsbrist”. 
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INLEDNING 

Palliativ vård förekommer någon gång på de flesta avdelningar i slutenvården. De flesta 

sjuksköterskor kommer någon gång att bedriva palliativ vård oavsett på vilken avdelning 

de arbetar. Utifrån vår erfarenhet kan det förekomma att förutsättningarna inte alltid 

räcker till för att säkerställa god omvårdnad hos palliativa patienter på 

slutenvårdsavdelning. Sjuksköterskor som vi har mött uttryckte att det finns svårigheter i 

att vårda palliativa patienter då komplexitet och tidsbrist är ett stort hinder.  

 

Vi har uppmärksammat att det förekommer att palliativa patienter lämnas ensamma då 

vårdpersonal behöver prioritera annat. Vi upplevde också att det kan finnas en 

kunskapsbrist inom palliativ vård samt vilka omvårdnadsmässiga åtgärder som behövs 

inom den palliativa vården för att säkerställa god omvårdnad. Vi har uppmärksammat att 

sjuksköterskorna kan känna en skuld och frustration när de inte kan finnas där för de 

palliativa patienterna psykiskt och fysiskt. I och med detta har vi valt att fokusera på att 

belysa hur sjuksköterskan upplever att vårda palliativa patienter på slutenvårdsavdelning.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård  

Enligt Socialstyrelsen (2013) är palliativ vård en vårdform för patienter med progressiv 

sjukdom eller skada som betraktas vara obotlig. Palliativ vård har som syfte att lindra 

lidande och främja livskvalitet. Ett palliativt förhållningssätt innebär att stödja patienten 

oavsett ålder eller diagnos till att nå största möjliga välbefinnande tills livets slut genom 

att ha en helhetssyn. Vårdhandboken (2019) beskriver att vård i livets slutskede har som 

innebörd att erbjuda lindrande vård för de patienter som är svårast sjuka och döende. Det 

finns en tidig fas och en sen fas inom palliativ vård. De sjukdomar som innefattar den 

tidiga palliativa fasen är bland annat långsamt växande cancer i bröst eller prostata, 

obotlig neurologisk sjukdom, svår hjärtsvikt eller demens. I den tidiga fasen ges specifik 

läkemedelsbehandling, kemoterapi och strålning. Det görs även undersökningar vars 

syfte är att fånga upp de svåra konsekvenserna till följd av sjukdomen. Syfte med sådana 

undersökningar är att förlänga liv. Allt är för att hjälpa den sjuke att leva ett så normalt 

liv så länge som möjligt. Den sena fasen kan vara allt mellan dagar till någon månad. 

Syftet med den sena fasen är att ge den sjuke bästa möjliga livskvalitén under den tid de 

har kvar. 

Vårdhandboken (2019) beskriver de fyra hörnstenarna som god palliativ vård bygger på. 

Den första hörnstenen innebär att lindra svåra symtom som exempelvis smärta, 

illamående och oro. Den andra hörnstenen lyfter vikten av teamarbete mellan professioner 

utifrån patientens behov. Den tredje hörnstenen belyser vikten av kontinuitet i vården och 

att det finns en bra kommunikation mellan den sjuka, närstående och vårdpersonal. Den 

fjärde hörnstenen innebär att närstående får det stöd som behövs då vård i livets slutskede 

ofta innefattar stora insatser av närstående.   

Enligt Lai, Wong och Ching (2018) är det globalt ca 20,4 miljoner människor som är i 

behov av palliativ vård. Alla länder bör beakta de ökade behovet av palliativ vård. 

Patienter i ett palliativt skede som får vård på en icke palliativ avdelning riskerar att inte 
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få den vård de behöver. Symtomlindring för palliativa patienter är inte tillräcklig på 

många sjukhus. 

 

Patientperspektiv 

Livets existens innehåller frågor om att leva eller inte leva och hur möjligheten till att 

leva finns. Patienten kan uppleva ett möte med livets allvarligare sidor som uttrycks i 

form av lidande och existens. Människans sårbarhet hamnar då i fokus. Döden är 

oundviklig men i patientens värld är den mer närvarande. Patienten hamnar i en 

existentiell korseld mellan liv och död (Arman 2015, ss.82-89).  

Ekebergh (2015, s.19) beskriver vad det innebär att vårda med livsvärlden som grund. 

Vårdande, lidande, sjukdom och hälsa är viktigt att uppmärksamma då detta är något som 

erfars av patienten som individ. Patientperspektivet är tongivande inom den 

livsvärldsorienterade vårdvetenskapen. Där patienten uppfattas som experten på sin 

situation när det kommer till hälsa, sjukdom och lidande.  

Enligt Robinson, Gott, Frey, Gardiner och Ingleton (2018) upplevde patienter med 

palliativ vård som bor i utsatta områden att det kändes bättre att vara på sjukhus och 

vårdas där. De upplevde att det kändes tryggare att vara på sjukhuset och dessa personer 

hade en större benägenhet att söka vård. De patienter som inte har en palliativ sjukdom 

och bor i utsatta områden upplevde att de inte kände lika stor trygghet som de palliativa 

patienterna upplevde. Patienter med palliativ vård uttryckte en oro över döden men ingen 

av dessa patienter hade diskuterat detta med någon vårdpersonal. Vårdpersonalens brist 

på kunskap om sjukdomen kan leda till en ökad känsla hos de palliativa patienterna att 

inte känna sig trygga på sjukhus. 

Black, McGlinchey, Gambles, Ellershaw och Mayland (2018) kom i sin studie fram till 

att det är de små sakerna som gör skillnad när det kommer till att vårda palliativa patienter. 

Patienterna som medverkade i studien berättade att de sjuksköterskor som tog sig tid att 

lyssna och hade empati, gav en kram när det behövdes gjorde att de kände sig sedda och 

väl omhändertagna. Forskarna visade även en annan sida av den palliativa vården. En del 

av patienterna som var inlagda upplevde brist på information, det gjorde att de fick en 

känsla av att personalen vet mer än de säger eller att de inte alls vet vad som pågår. 

Patienterna upplevde också att personalen inte hade tid, de hade så mycket att göra att 

patienterna inte kände sig sedda eller lyssnade på, vissa upplevde även att viss personal 

inte brydde sig utan satt och pratade istället för att jobba.  

Anhöriga till palliativa patienter 

Brist på kunskap hos vårdpersonal kan leda till att intresset av att samverka med 

socialstyrelsen i anhörigfrågor minskar. Eftersom många anhöriga har en långvarig 

kontakt med sjukvården är det viktigt att utveckla samarbetet mellan landsting och 

kommun. Det finns en vägledning som socialstyrelsen tagit fram som innehåller hälso- 

och sjukvårdens stöd till anhöriga. Stöd till anhöriga kan ges på flera olika sätt, än så 

länge har forskningen inte kunnat påvisa vilket sätt som är bäst. Stödet som ges kan 

innebära både emotionellt och praktiskt stöd, under sjukdomstiden men även efter 

dödsfallet. Under sjukdomstiden kan stödet innebära att anhöriga deltar i vården men 

också att det erbjuds någon form av samtal (Socialstyrelsen 2013). Vårdhandboken 
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(2018) menar att vara anhörig till någon som är sjuk kan leda till en känsla av stress och 

belastning. Det kan i sin tur leda till att de anhöriga själva drabbas av sjukdom, 

sjukskrivningar och försämrad ekonomi. Vid ett dödsbesked, oavsett om dödsfallet var 

väntat eller inte, påbörjas sorgearbetet för den anhörige. Personal har möjlighet att ge stöd 

och information till den anhörige om så önskas. Det är vanligt att anhöriga uttrycker ett 

önskemål om att få prata med personal som har varit involverad i patientens vård.  

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 

Ekebergh(2015, s.75) skriver hur sjuksköterskan skall visa ett intresse för patientens 

livshistoria och hens egna berättelse. För sjuksköterskan handlar det om att ha ett 

patientperspektiv och ha en positiv inställning till den verklighet som patienten ser. 

Sjuksköterskan behöver lägga stor vikt på patientens vardagsvärld och dagliga tillvaro. 

Det är inget vårdande om sjuksköterskan inte klarar att möta patientens livsvärld.   

Ett vårdande samtal gör att sjuksköterskan får förståelse för patientens situation, 

sjuksköterskan får nya erfarenheter som är specifika för patienten. Sjuksköterskans 

arbetserfarenhet och kunskap kan flätas samman med förståelse för den enskilda 

patientens situation och därmed vidga patientperspektivet. Ett samtal som är både 

vårdande och lärande kan leda till att hälsa stärks och lidande lindras (Ekebergh & 

Dahlberg 2015, ss. 129-144). Den caritativa vårdteorin utgår från bärande begrepp som 

medmänsklighet, värdighet och lindrat lidande. Att vårda med caritas innebär att lindra 

lidande och främja liv och hälsa genom en varm relation. Hela människan är en enhet 

med kropp, ande och själ. Det är något som vårdaren behöver omfamna med omsorg 

(Arman 2015, ss.22-23). 

Det finns en värdegrund inom den palliativa vården som utgår från ledorden närhet, 

helhet, kunskap och empati. Sjuksköterskan kan med hjälp av dessa ledord ge en vård 

som har ett professionellt förhållningssätt. Som sjuksköterska innebär det att utifrån en 

helhetssyn vara närvarande och kunna ge god omvårdnad till patienten baserat på 

vetenskap och beprövad erfarenhet, samt att för patient och närstående kunna visa 

omtanke och förståelse. En central utgångspunkt i den palliativa vården är teamarbetet 

med andra yrkesgrupper, närstående och patienter, samt att det finns ett nära samarbete 

med samhället och andra verksamheter. Det viktiga är att som sjuksköterska vara väl 

införstådd med teamets betydelse av de gemensamma insatser som görs för patientens 

och närståendes välmående (Svensk sjuksköterskeförening 2019). 

Enligt Robinson, Gott, Gardiner och Ingleton (2017) har sjuksköterskan en huvudsaklig 

roll i vård av palliativa patienter och uttrycker ett bekymmer att palliativa patienter kan 

bli övergivna av läkare och ignorerade av samhället. Det behövs en relation mellan 

sjuksköterskan och patienten baserad på respekt, empati och självinsikt. Relationen 

mellan sjuksköterska och patient beskrivs som en vårdande relation där hela personen ses 

och inte bara sjukdomen. Att se hela patienten och inte bara sjukdomen riskerar att 

försvinna då medicinsk teknik tar över mer och mer. Detta gör att fokuset hamnar mer på 

den fysiska förändring/förbättring och inte lika mycket på den psykiska.  
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PROBLEMFORMULERING 

Palliativ vård är en stor del i den vård som bedrivs i hälso- och sjukvården. Sådan vård 

förekommer på de flesta avdelningar inom slutenvården oavsett avdelningens inriktning. 

Palliativ vård bör utgå från att ha en helhetssyn samt att lindra lidande och främja 

livskvalité. Som patient eller anhörig är det palliativa slutskedet en svår tid och det krävs 

kunskap, engagemang och stöd från vården. Det är inte alltid en självklarhet att det finns 

på alla slutenvårdsavdelningar. Författarna vill belysa sjuksköterskor upplevelse av att 

vårda palliativa patienter på slutenvårdsavdelning. Det är viktigt att belysa för att skapa 

en medvetenhet om att problematiken finns samt för att undvika patientlidande och bidra 

till en bättre vård. Tidsbrist inom vården kan leda till att sjuksköterskorna inte alltid har 

möjlighet att möta de existensiella och andliga behoven som palliativa patienter ibland 

behöver. 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter på 

slutenvårdsavdelning. 

 

METOD 

Examensarbetet är en litteraturstudie med inriktning litteraturöversikt. Litteraturöversikt 

innebär att få en överblick över vilken kunskap som finns relaterat till ett problemområde 

inom omvårdnad och sjuksköterskans arbetsuppgifter och kunskap. Det innebär att samla 

nuvarande forskning för att få en överblick över det som har studerats. Det finns olika 

syften med en litteraturöversikt, det kan innebära att göra en sammanfattning över 

forskningsläget och då utformas grunden till en problemformulering som sedan leder till 

en studie. Vid ett intresse om hur forskningen ser ut inom ett visst område så skall artiklar 

och rapporter som finns granskas, det medför att både kvalitativa och kvantitativa 

forskningsartiklar ingår i analysen (Friberg, 2017, ss. 141-142). I föreliggande arbete 

fokuserar översikten på artiklarnas resultat, som på olika sätt berör områden inom ramen 

fös sjuksköterskans upplevelse av palliativ vård i den aktuella kontexten. Två artiklar 

handlar om moralisk stress och attityd. Två stycken artiklar handlar om konversation. Tre 

av resultatets artiklar handlar om stöd och tre av artiklarna handlar om kunskap.  

Datainsamling och urval 

I denna studie har databaserna Cinahl och Medline använts för litteratursökning. Enligt 

Östlundh (2017, s. 67) så har databaserna olika ämnesområde som de är indelade efter 

och har ett urval av litteratur för ett visst område. Cinahl har information och litteratur 

om omvårdnadsvetenskap. I databaserna skall flera sökord kombineras och då är boolesk 

sökteknik nödvändig (Östlundh, 2017, ss. 72-73). Databasen Medline inkluderar MeSH 

thesaurus och innehåller bland annat artiklar med inriktning allmän och klinisk medicin, 

omvårdnad och hälso- och sjukvård (Arvidsson 2019). 

Artikelsökningarna som gjordes hade olika begränsningar när det gäller årtalen. 

Sökningarna begränsades för att lättare kunna reda ut vilka artiklar som bäst passade in 

på studien. Detta resulterade i ett resultat med den senaste forskningen.  Sökningen 
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avgränsades med hjälp av inklusionskriterierna peer-reviewed, engelskspråkiga och att 

artiklarna inte skulle vara äldre än från år 2009. Vid urvalet lästes först titeln på artikeln 

för att få en uppfattning om artikeln speglar syftet. I de artiklar vars titel speglade syftet 

lästes artikelns abstract. De artiklar som inte passade in på syftet valdes bort. Slutligen 

kom 10 artiklar med i resultatet och det användes både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar.  För en översikt av artikelsökningen se tabell 1. 

Tabell 1 Sökmatris 

Databas 

Sökdatum 

Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Titlar 

som 

svarade 

mot 

syftet 

Lästa 

abstract 

Artiklar 

till 

resultatet 

Cinahl 

2019-11-07 

”Palliative care” 

AND Nurses 

experience or 

perspective or 

view or attitude 

AND Inpatient. 

2017-2019 

Peer reviewed 

English language 

 

122 21 17 7 

Cinahl 

2019-11-12 

palliative care or 

end of life care 

AND nurses 

perspective or 

perception or 

views or 

experiecnes or 

attitudes. AND 

hostipal 

2009-2019 

Peer reviewed 

English language 

47 11 7 2 

Medline 

2019-11-12 

Palliative care 

AND 

Nursing 

experience AND 

Hospital 

2010-2019 

Peer reviewed 

English language 

83 19 10 0 

Cinahl 

2019-11-27 

palliative care or 

end of life care 

AND nurses 

AND hospital 

AND 

experiences or 

perceptions or 

attitudes or 

views or feelings 

or qualitative 

2015-2019 

Peer reviewed 

English language 

Europe 

136 18 15 1 
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Dataanalys 

Enligt Friberg (2017, ss. 148–150) kan det vara bra att göra en översiktstabell över de 

artiklar som skall vara med i studien. Tabellen ger en överblickbar grund för att kunna 

fortsätta med analysen, de ger en god struktur på de material som analyseras. Den helhet 

som fås när tabellen är klar skall brytas ner till delar. Av de valda artiklarnas resultat 

skapas en ny helhet med en relevans till syftet. Den nya helheten som skapas blir den nya 

studiens resultat. 

För att få en uppfattning om det insamlade materialet så lästes materialet igenom 

noggrant. En tabell över syfte, metod, urval och resultat gjordes av författarna för att få 

en överblick över det insamlade materialet. Varje artikels resultat lästes sedan enskilt av 

författarna. Författarna använde sig av färgpennor för att markera det som svarade på 

syftet i litteraturstudien. I de kvantitativa artiklarna markerades resultatets medelvärde 

samt procentuella resultat och sammanställdes i en resultattext. En skriftlig 

sammanställning av det som markerades i artiklarnas resultat gjordes efter att artiklarna 

lästes enskilt. Det kunde urskiljas likheter och olikheter mellan artiklarna efter att 

sammanställningen gjorts. Huvudteman och subteman identifierades och dessa 

presenteras i studiens resultat. För en översikt om artikelöversikten se bilaga 1.  

RESULTAT 

I det följande redogörs för 10 vårdvetenskapliga artiklar som ingår i resultatet utifrån 

ursprung, metod och syfte/frågeställning.  

 

Artiklarna beskriver upplevelser hos sjuksköterskor verksamma i USA, Danmark, 

Australien, Brasilien, England, Tyskland, Irland, Palestina och Malaysia. 

 

Metoderna som används i de artiklar som utgör resultatet är blandade. Tre studier är 

renodlat kvantitativa tvärsnittsstudier med fokus på samband mellan olika faktorer. Fyra 

studier är genomförda som kvalitativa intervjustudier, och i två av artiklarna har både 

enkät och intervju använts. 

 

I två av artiklarna fokuseras frågan om moralisk stress och attityd vid omvårdnad av 

palliativa patienter. I övrigt fokuseras olika frågeställningar: metoder för samtal med 

palliativa patienter, beslutsfattande i samband med palliativ vård respektive önskan om 

stöd i samband med palliativ vård. I en studie undersöks upplevelsen av kvalitet och i en 

studie fokuseras vilka faktorer som hindrar eller underlättar teamsamarbete i palliativ 

vård. Sjuksköterskans deltagande vid övervakning är i fokus i en studie och att beskriva 

upplevelsen av den egna kompetensen är syftet i en annan. Frågan om andlig/själslig vård 

undersöks i en studie och slutligen är en studie inriktad på vårdpersonalens uppfattning 

om opioidfel i palliativ vård. Med utgångspunkt i artiklarnas resultat, dvs svaren på 

nämnda frågeställningar, presenteras nedan resultat.   
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Nedan följer en tabell av resultatets innehåll fördelat i två huvudteman och sex 

subteman (se tabell 2). Dessa teman har författarna identifierat utifrån sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda palliativa patienter på slutenvårdsavdelning. 

 

Tabell 2 

 

Huvudtema Subtema 

Sjuksköterskans upplevda kunskap om 

palliativ vård. 
• Kunskap om symtomlindring 

• Utbildning och färdigheter 

Svårigheter och utmaningar i den 

palliativa vården 
• Sjuksköterskans egna upplevda 

begränsningar 

• Känsla att inte räcka till 

• Att möta patientens andliga och 

existentiella behov 

• När tiden inte räcker till  

 

Sjuksköterskans upplevda kunskap om palliativ vård 

Palliativ vård förekommer på de flesta slutenvårdsavdelningar och som sjuksköterska är 

det viktigt att ha kunskap om att vårda palliativa patienter för att de ska få ett värdigt och 

bra avslut i livet. 

Kunskap om symtomlindring 

På en slutenvårdsavdelning uppgav sjuksköterskorna att generellt så följer de 

rekommendationer från palliativa konsultationsteamet gällande smärta och 

symtomlindring. Dock var svaren som kom in blandade. Deltagarna skildrade en 

upplevelse av motvilja när det kom till att genomföra vissa av rekommendationerna, till 

exempel givande av opioider. Detta berodde på att vårdgivarna kände att de inte var väl 

informerade eller trygga med administration av opioider (Mcdarby & Carpenter 2019). I 

studien av Heneka, Bhattarai, Shaw, Rowett, Lapkin och Phillips (2019) uppgav 

deltagarna att mänskliga fel är oundvikliga. Det vanligaste felet är att opioiddoser inte ges 

och slängs. Uppfattningen bland deltagarna var att det är lätt att överdosera och 

underdosera på grund av omvandlingsfel. Risken att det blir fel vid opioid administration 

upplevdes öka med mindre erfarna sjuksköterskor och bemanningssjuksköterskor. Att det 

finns en obalans i kompetensen på avdelningen, baserat på kvalifikation, kompetensnivå, 

förmåga, kunskap och erfarenhet redogjordes som en faktor som bidrog till opioidfel.  

 

Utbildning och färdigheter 

I studien som Price et al. (2017) har gjort visar det att sammantaget så är den 

självupplevda kompetensen inom palliativ vård märkbart högre för sjuksköterskor som 

arbetar på en intensivvårdsavdelning än på en slutenvårdsavdelning eller barnavdelning. 

I studien av Davis, Deane, Barclay, Bourne och Connolly (2018) visades att deltagarna i 

studien, varav 90% var sjuksköterskor, upplevde att de hade i genomsnitt bra färdigheter 

och kunskap för att kunna identifiera och hantera palliativa patienters behov. En hög 

självsäkerhet fanns hos personalen när det handlar om kunskap och färdighet. Dock fanns 

det ett undantag där hälften av personalen uppgav en låg självsäkerhet i att informera och 

utbilda palliativa patienter om psykologiska besvär.  
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Både personal som arbetar inom den palliativa vården och den vårdpersonal som inte gör 

det hade en negativ attityd till palliativ vård. Mycket av detta speglades i okunskap om 

vad palliativ vård egentligen innebär. Personal påpekade också att palliativ vård är sista 

anhalten och hade därför svårt att föreslå detta som en hjälp till sina patienter. Det 

framkom i studien att det finns en relevans och ett värde i det palliativa 

konsultationsteamet och deras specialitet, de konsulterar andra avdelningar som har en 

förståelse för hur palliativ vård fungerar och kan då ge stöd till patienter. Det är därför 

viktigt att hantera negativa uppfattningar och istället ge utbildning i palliativ vård och hur 

användbart det är inom olika specialiteter. Palliativa konsultationsteamet kan ge 

information om skillnaden på palliativ- och hospicevård (Mcdarby & Carpenter 2019). 

I studien av Hussin, Wong, Chong och Subramanian (2018) visade resultatet att kvaliteten 

på vård i livets slutskede var starkt förknippat med sjuksköterskors kunskap och deras 

attityd mot vård i livets slut. De sjuksköterskor som visade störs kunskap, positiv attityd 

och som upplevde god kvalité i vård i livets slut var de över 40 år med 20 års 

arbetslivserfarenhet. Price, et. al. (2017) skriver att det fanns ett tydligt utbildningsbehov 

för vårdpersonal, patienter och deras familj. Det finns ett behov av att stärka patienten 

med undervisning om sjukdomen och vilka behandlingsalternativ som finns. Personalen 

vill kunna ge en bättre förståelse vad det innebär att gå från botande vård till palliativ 

vård. Vårdpersonalen uttryckte också en önskan om att få mer utbildning i palliativ vård. 

Svårigheter och utmaningar i den palliativa vården 

Sjuksköterskorna beskriver att palliativ vård innebär att ta svåra beslut och att tid och stöd 

behövs till patienterna. Situationer beskrivs där sjuksköterskorna upplever att de inte 

räcker till för att ge patienterna ett värdigt slut.  

 

Sjuksköterskans egna upplevda begränsningar 

I studien av Bender et al. (2019) rapporterade sjuksköterskorna betydligt fler situationer 

där de upplevde moralisk stress i vården än övrig vårdpersonal. Majoriteten av 

sjuksköterskorna upplever att omvårdnad i livets slutskede påbörjas för sent. 

Sjuksköterskor som har jobbat mindre än fem år som sjuksköterska hade större tendens 

att rapportera för sen påbörjad omvårdnad i livets slutskede än de sjuksköterskor som 

jobbat mer än fem år. Puffett och Perkins (2017) menar att sjuksköterskor fokuserar på 

negativa händelser då de anser att de händelserna är svårare att acceptera. Det beror till 

stor del på att sjuksköterskorna hade höga förväntningar på att ge utmärkt omvårdnad till 

sina patienter. Sjuksköterskorna fokuserade inte lika mycket på de positiva händelserna 

och ville därför inte heller diskutera dem lika mycket som de negativa händelserna. Detta 

skedde trots att sjuksköterskorna ansåg att de lär sig lika mycket från de negativa som de 

positiva händelserna. 

Bergenholtz, Ussing Timm och Missel (2019) skriver i sin studie att sjuksköterskorna var 

tveksamma i att påbörja samtal om vård i livets slutskede med palliativa patienter då de 

var rädda att inte kunna svara på frågor. Det ledde till att sjuksköterskorna undvek att 

svara på frågor för att skydda sig själva. Sjuksköterskorna hänvisade frågorna till läkaren 

för att avstå från ansvaret trots att sjuksköterskorna upplevde att läkarna inte heller alltid 

kunde ta tag i samtalen. Patienterna lämnades då med obesvarade frågor, problem och 

otillfredsställande behov. Det ledde också till att de palliativa patienternas existentiella 
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smärta och lidande inte blev besvarades av varken sjuksköterskan eller läkaren och 

patienterna fick hantera den existentiella smärtan och lidandet själva.  

Känslan av att inte räcka till 

I studien av Davis et al. (2018) framkom tillfällen som visade låg självsäkerhet hos 

personalen. Dessa var diskussion av hänvisning- eller supportalternativ, stödja närstående 

till palliativa patienter med känsla av bedrövelse samt att uppmärksamma förändringar i 

patienternas psykologiska besvär. Personalen hade också låg självsäkerhet vid uttryckt 

känsla av hjälplöshet och hopplöshet hos patienter. I studien av Price et al. (2017) uppgav 

sjuksköterskorna en oro över att kommunikationen mellan läkare och patient med familj 

behöver förbättras vad gäller prognos och status. Sjuksköterskorna ansåg att den vård som 

gavs ibland kändes meningslös och orsakade onödigt lidande. Detta då patientens eller 

familjens önskemål inte respekterades eller att deras beslut inte stöttades med tydlig 

information. Enligt Gallagher et al. (2015) är det viktigt att möjliggöra 

familjemedlemmarnas engagemang i beslutstagandet. För att göra detta kan 

sjuksköterskan ta reda på deras förståelse och stötta dem. Sjuksköterskorna gör detta 

genom att lyssna och bekräfta anhöriga. 

Att möta patientens andliga och existentiella behov 

I studien av Zhang et al. (2018) upplevde många av deltagarna att de hade svårt att 

identifiera palliativa patienters existentiella behov, det fanns en lägre nivå i kunskap och 

bedömning om patientens existentiella behov. Flera sjuksköterskor upplevde att de hade 

ett större ansvar i existentiell vård än vad läkarna har. Detta beror på att läkarna har andra 

uppgifter att ta hand om. En sjuksköterska berättar i sin intervju att omvårdnaden är mer 

mottagligt för de existentiella aspekterna i vård i livets slutskede. Det kan bero på att 

sjuksköterskorna är mer flexibla än läkarna på grund av läkarnas ansvar. Vissa deltagare 

uppmärksammade sin egna begränsning i förståelsen av de existentiella aspekterna.  

Bergenholtz, Ussing Timm och Missel (2019) skriver i sin studie att sjuksköterskorna 

upplevde att samtal om vård i livets slutskede med de palliativa patienterna ofta förekom 

spontant. Samtalen förekom vanligen vid omvårdnadsarbete, exempelvis när 

sjuksköterskorna hjälpte patienterna med hygienen. Detta berodde på att sjuksköterskorna 

var ensamma med patienten och patienterna var både fysiskt och psykiskt exponerade. 

Sjuksköterskorna föredrog de oplanerade samtalen över de planerade då de kunde 

reflektera över sin egna sårbarhet. 

Sjuksköterskorna ansåg att patienter i livets slutskede bör få ett eget och tyst rum för att 

det ska underlätta för patienterna och deras familjer att få den spirituella vård som de 

behöver. En sjuksköterska beskriver i sin intervju att erbjudandet av ett eget och tyst rum 

är en form av existentiell vård då patienten och familjen kan göra vad de vill i rummet 

(Zhang et al. 2018). I studien av Gallagher et al. (2015) nämner de att i livets slutskede 

måste sjuksköterskan möta patientens familj och deras lidande vid bortgång. 

Sjuksköterskorna använder olika strategier i bemötandet av anhöriga, de prioriterar att 

lägga tid med de anhöriga och finnas där, de ger tips och/eller använder sig av religion 

för att kommunicera att patienten är nära döden. De tänjer regler för att skapa mer 

utrymme till familjerna där de kan sörja tillsammans exempelvis genom att bortse från 
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besökstider. Sjuksköterskorna uppmärksammar också behovet av fortsatt vård, 

smärtlindring och stöttning.  

När tiden inte räcker till 

Enligt Bergenholtz, Ussing Timm, och Missel (2019) påvisades en tidsbrist inom palliativ 

vård. Detta adresserades vid ronden och tiden som gavs var inte tillräcklig. 

Sjuksköterskorna upplevde att tiden inte fanns till för att ha samtal med palliativa 

patienter om den palliativa fasen. Sjuksköterskorna upplevde att tidsbristen berodde på 

arbetsplatsens arbetsstruktur. Sjuksköterskorna i studien upplevde en önskan att finnas 

där för de palliativa patienterna och det skapades en frustation när tiden inte räckte till. 

Bristen på tid ledde till att samtal med palliativa patienter prioriterades bort. Detta kunde 

ge en signal till patienterna att sjuksköterskorna inte hade tid att lyssna på deras 

önskningar, förhoppningar och behov de hade inför sin sista tid i livet. Tidsbristen kan 

leda till att det inte finns tid till frågor och funderingar som de palliativa patienterna och 

deras anhöriga har.  Tidsbrist leder till att fokuset hamnar på samtal om försämringen av 

den palliativa patientens sjukdomsstatus, behandlingsnivån samt vad som inte ska göras 

istället för att fokusera på den långsiktiga planeringen av vård. Den långsiktiga 

planeringen kan innebära till exempel smärtlindring under en längre tid. 

 

DISKUSSION 

Nedan följer en diskussion om studiens resultat samt metod. I resultatdiskussionen 

diskuteras resultatets huvudteman som är sjuksköterskans kunskap om palliativ vård och 

svårigheter och utmaningar i den palliativa vården. I metoddiskussionen diskuterar 

författarna till denna litteraturstudie sina metodval.   

 

Resultatdiskussion 

Av resultatet fram kommer att kunskapsbrist inom palliativ vård hos sjuksköterskor bidrar 

till en sämre vård för patienter i livets slutskede vilket riskerar att bidra till ett vårdlidande 

för patienten. Att bemöta de palliativa patienternas existentiella behov är en utmaning för 

sjuksköterskorna och de upplever att de inte räcker till.  

Sjuksköterskans kunskap om palliativ vård 

Resultatet i studien av Hussin, Wong, Chong och Subramanian (2018) påvisar att kvaliten 

på vård i livets slutskede har ett samband sjuksköterskans attityd och kunskap. 

Sjuksköterskorna upplevde kvalitén på vård i livets slut som låg och associerades med 

låg nivå på kunskap och attityd. Jors et al. (2015) styrker i sin studie att en förbättring av 

utbildning i palliativ vård behövs. Att integrera mer praktisk inlärning i utbildningen kan 

vara ett sätt att uppnå detta. Deltagare i studien hade som förslag att utföra korta praktiker 

på ett hospice eller en palliativ vårdavdelning. De sjuksköterskor som deltog i studien 

framhöll att under praktik och undervisning vid sängen är det viktigt att få bra 

instruktioner och vägledning från de med mer erfarenhet. Svar som inkom i studien 

uttryckte nödvändiga strukturella ändringar i läroplaner för medicin och omvårdnad när 

det kommer till palliativ vård. Antalet föreläsningar och/eller seminarier skulle öka i 

antal.  Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) styrker i sin studie hur sjuksköterskor 

kan uppleva en frustration när bristen på kunskap och mindre klinisk erfarenhet påverkar 

kvalitén i vården. De beskriver också att sjuksköterskornas utbildning är en grund men 
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att de behöver arbeta tillsammans med mer erfarna sjuksköterskor för att förbättra och 

utveckla sina egna förmågor i vårdandet. Samarbete framställs som en viktig del för att 

kunna bättra på färdigheterna och öka kunskapen. Genom att gå till någon som är mer 

erfaren och utbildad inom palliativ vård med frågor och funderingar upplevs det skapa 

förutsättningar för en högre kvalité i den palliativa vården. Sjuksköterskor i studien 

upplever stöd från erfarna kollegor som en ökad möjlighet att kunna stödja patienter och 

dess närstående genom att vara stödjande i den obotliga sjukdomen och den vårdande 

processen. 

 

I studien av Davis, Deane Barclay, Bourne och Connolly (2018) upplevde majoriteten av 

sjuksköterskorna att de i genomsnitt hade bra färdigheter och kunskap för att kunna 

identifiera och hantera palliativa patienters behov. Dock fanns ett undantag där hälften av 

sjuksköterskorna upplevde en låg självsäkerhet i att informera och utbilda palliativa 

patienter om psykologiska besvär. Enligt Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) 

uppgav sjuksköterskor som arbetade på en slutenvårdsavdelning att det är svårt 

känslomässigt då de skall tillfredsställa många patienters olika omvårdnadsbehov. Det 

kan vara ansträngande att gå från botande vård till palliativ vård, de får känslorna att gå 

upp och ner. Sjuksköterskor i studien styrker en upplever en begränsning i sitt 

yrkesutförande då det finns en brist på kunskap och kliniska färdigheter, detta leder ofta 

till en frustration. Att hålla en högkvalitativ vård är viktigt för sjuksköterskorna.  

  

Enligt Price, et. al. (2017) hade sjuksköterskor med över 10 års erfarenhet mer kunskap 

och lättare till andligt och känslomässigt stöd till anhöriga samt lättare till beslutstagande  

jämfört med de sjuksköterskor som arbetat färre antal år. Även Hussin, Wong, Chong och 

Subramanian (2018) styrker i sin studie att sjuksköterskors kunskap, attityd och kvalitet 

på den palliativa vården kommer med arbetslivserfarenhet och ålder. Jors et al. (2015) 

styrker detta i sin studie då sjuksköterskorna uttryckte att förutom att få kunskap i att 

vårda palliativa patienter så fanns ett behov av att lära sig kommunicera med patient och 

närstående på ett bra sätt. De önskade utbildning i empatisk kommunikation, till exempel 

hur kommuniceras en dålig prognos på bästa sätt till patient och närstående. Författarna i 

denna studie har också märkt av att många tycker det är svårt med kommunikationen, 

speciellt med närstående. Upplevelsen är att utbildning i kommunikation är något som 

behövs mer av i sjuksköterskeutbildningen, gärna praktisk övning med exempel på hur 

empatisk kommunikation kan se ut. Detta för att stärka blivande sjuksköterskor i sin roll 

när det kommer till att vårda palliativa patienter. Med ålder och fler år av erfarenhet inom 

sjuksköterskeyrket kommer också känslan och upplevelsen av att ha en kompetens inom 

palliativ vård.  

Svårigheter och utmaningar i den palliativa vården 

Bender et al. (2019) beskriver att sjuksköterskor upplevde en större moralisk stress än 

övrig vårdpersonal. De påvisar även att majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att 

omvårdnad i livets slutskede påbörjades för sent och det flesta rapporter kom från 

sjuksköterskor som varit verksamma i mindre än fem år. Dock påvisar Davis et al. (2018) 

att sjuksköterskor i genomsnitt upplevde att de hade bra färdigheter och kunskap för att 

kunna identifiera de palliativa patienternas behov. Samtidigt som de också påvisade i 

deras studie att sjuksköterskorna upplevde låg självsäkerhet i att informera och utbilda 
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palliativa patienter om psykologiska besvär. Men också låg självsäkerhet i att informera 

om hänvisning- eller supportalternativ och att stödja närstående till palliativa patienter. 

I studien av Bergenholtz, Ussing Timm och Missel (2019) visar resultatet att 

sjuksköterskorna upplevde det svårt att samtala om vård i livets slutskede med palliativa 

patienter och att sjuksköterskorna tog ett steg tillbaka och hänvisade patienterna till 

läkarna. De palliativa patienterna lämnades då ensamma för att ta tag i den existentiella 

smärtan själva.  Erichsen, Danielsson och Friedrichsen (2010) visar i sin studie att det är 

svårt att vara ärlig. Ärlighet mellan patient och sjuksköterska är en viktig del inom 

vårdandet. Ärlighet innebar att vid vård i livets slutskede inte undanhålla något för 

patienterna för att försöka underlätta situationen. Sjuksköterskor upplevde att det ibland 

kunde vara skrämmande att vara ärliga gentemot patienten. De upplevde att de inte hade 

tillräckligt med mod för att vara ärlig. Dock skriver Tornøe, Danbolt, Kvigne och Sørlie 

(2015) i sin studie att sjuksköterskorna upplevde att det är svårt att acceptera att de inte 

alltid går att trösta en patient eller lösa deras problem. Sjuksköterskorna upplevde då att 

de inte hade gjort ett tillräckligt bra jobb när de inte kunde hjälpa sina patienter att finna 

ro och försoning i livets slutskede. Dock var det några sjuksköterskor som upplevde att 

det var viktigare att bara finnas där för patienten och inte alltid kunna lösa alla 

existentiella problem.   

Zhang et al. (2018) menar på att sjuksköterskorna upplever ett större ansvar inom 

existentiell vård hos palliativa patienter än vad läkarna gör då läkarna ofta är upptagna. 

Sjuksköterskorna kan erbjuda existentiell vård genom att palliativa patienter och familjer 

får ett eget och tyst rum där de kan göra vad de vill. Gallagher et al. (2015) skriver att 

information, stöttning och möjliggöra familjemedlemmars engagemang hos palliativa 

patienter är en del av sjuksköterskans arbete. Detta görs genom att lyssna och bekräfta de 

anhöriga samt att tänja på reglerna, exempelvis förbise besökstider, för att kunna uppnå 

en möjlighet för anhöriga att sörja. 

Det är inte möjligt att som sjuksköterska kunna allt om alla tillstånd, det är vanligt att 

sjuksköterskor kan mycket om avdelningens inriktning. Som sjuksköterska finns ett 

ansvar att ta reda på fakta och information om patienternas sjukdomar som inte ingår i 

avdelningens specialitet. Detta gäller även att uppdatera om nya riktlinjer för palliativ 

vård. Det är av stor vikt för att kunna ge en bra vård och för att patienten skall känna en 

trygghet och inte uppleva ett vårdlidande. I sjuksköterskans utbildning behövs mer 

inriktning på palliativ vård för att kunna förbereda sjuksköterskorna i sitt kommande yrke 

där palliativ vård kan förekomma. Utbildning kan underlätta för sjuksköterskor att hantera 

patienternas känslomässiga och existensiella besvär som kan förekomma i palliativ vård. 

Som sjuksköterska bör det inte finnas krav att alltid kunna ge svar men att bara kunna 

finnas där för den palliativa patienten under svåra omständigheter gör mycket. Tidsbrist 

är ett bekymmer inom hela hälso-och sjukvården och drabbar alla patienter, inte minst de 

palliativa patienterna. Tidsbristen är ett bekymmer som bör beaktas av flera professioner 

och är något som ständigt arbetas mot.  

Metoddiskussion 

Författarna till denna litteraturstudie valde att göra en litteraturstudie för att det ansågs 

vara en passande metod då studierna har lite olika fokus, perspektiv, metod, kontext och 

resultat. Detta gjordes för att skapa en översikt om ämnet. De begränsningar som 
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användes var peer-reviewed. Peer-reviewed kan sortera ut de artiklar som har publicerats 

i vetenskapliga tidskrifter. Dock är detta ingen indikation på att artikeln är vetenskaplig. 

Därför valdes de artiklar med redaktör bort. Den största vetenskapliga publiceringen sker 

på engelska och därför valdes artiklar på engelska som ett inklusionskriterie (Östlundh 

2017, s. 79).    

Vid artikelsökning användes databaserna Cinahl och Medline för att få fram artiklar till 

studiens resultat. Dessa databaserna valdes då författarna till denna litteraturstudie var 

vana vid dem då de har använts regelbundet i sjuksköterskeutbildningen. Till en början 

gjordes en generell sökning i både Cinahl och Medline för att få en uppfattning om 

mängden forskning samt hur det på bästa sätt gick att begränsa antalet träffar för att få 

relevanta artiklar som speglade studiens syfte. Sedan övergick författarna till att göra de 

riktiga sökningarna som skulle resultera i de valda artiklar som använts i denna 

litteraturstudie. 

I sökningarna användes olika synonymer för att på bästa sätt kunna översätta det svenska 

ordet till engelska. Detta gjordes då vissa svenska ord är svåra att översätta till ett precist 

engelskt ord. Exempelvis vid sökning av sjuksköterskans upplevelse gjordes en sökning 

med orden ”Nurses experience or perspective och view or attitude”. Det resulterade i 

artiklar som täckte de orden som har en innebörd i sjuksköterskans upplevelse. Det gav 

författarna till denna litteraturstudie en bredare grund i artikelsökningarna.  

De svårigheter som författarna till denna litteraturstudie stod framför var det engelska 

språket. Det fanns risker att författarna tolkade artiklar på ett sätt för att sedan 

uppmärksamma att det inte var så som de tänkte sig. Exempelvis ordet ”Caregiver” 

tolkade författarna till denna litteraturstudie att det handlade om vårdpersonal och 

sjuksköterskor. Artikeln valdes för att sedan behöva väljas bort då författarna 

uppmärksammade att ordet ”Caregiver” i den artikeln handlade om anhöriga som tar hand 

om patienterna och inte vårdpersonal.  

De artiklar som författarna valde var högst tio år gamla, anledningen var att få relevant 

forskning till litteraturstudien men också för att avgränsa antalet träffar. Vid en sökning 

valde författarna att avgränsa årtalen mellan 2017-2019 då sökningen hade ett omfattande 

resultat i antal träffar. Det finns sedan tidigare redan en del forskning om ämnet och det 

var också en grund till varför vissa sökningar fick en större avgränsning mellan årtalen. 

Författarna till denna litteraturstudie valde att ta artiklar från hela världen då det 

uppmärksammades att detta problem och forskning finns runt om i världen. Författarna 

funderade vad resultaten hade blivit om de endast hade fokuserat på svensk forskning 

eller nordisk forskning inom ämnet. 

Författarna till denna litteraturstudie valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar för att kunna ge en bredare bild av sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

palliativa patienter. Några av artiklarna hade både kvalitativ och kvantitativ inriktning. 

Detta underlättade då det gav en stor inblick i sjuksköterskornas upplevelse. En svaghet 

som finns i denna litteraturstudie är att några av artiklarna inte enbart behandlar 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda palliativa patienter. Vissa inkluderar övrig 

vårdpersonal som exempelvis läkare. Dock var det i dessa artiklar tydligt strukturerade 

om vilken profession som sa vad.    
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Studien har fokus på sjuksköterskors upplevelse av att vårda palliativa patienter på 

slutenvårdsavdelning då det är där som författarna själva har uppmärksammat att det finns 

brister. En annan anledning till varför fokus är på att vårda palliativa patienter på 

slutenvårdsavdelning är för att begränsa resultatet. Hade författarna valt att fokusera på 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda palliativa patienter i alla vårdformer hade 

resultatet troligtvis blivit för omfattande.  

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling: innebär att lägga samma vikt vid framtida generationers hälsa, 

välbefinnande och välfärd som vid de nu levandes (Sandman & Kjellström, 2013, s.338). 

Författarna till denna litteraturstudie tror att genom denna studie kan det påvisas hur 

viktigt det är med kunskap och stöd inom den palliativa vården. Genom god omvårdnad 

och stöd hos palliativa patienter kan det samtidigt hjälpa och ge stöd till anhöriga. Detta 

kan leda till att minska psykiska besvär hos anhöriga när någon som står dem nära går 

bort. Genom god palliativ omvårdnad kan vårdrelaterade sjukdomar och åkommor 

minska som exempelvis trycksår. Detta minskar vårdlidande samt att användandet av 

material i sin tur inte används i lika stor grad.   

 

SLUTSATSER 

• För att säkerställa god omvårdnad vid palliativ vård behövs det mer utbildning 

för sjuksköterskor då de upplever att de inte alltid räcker till vid fysiska och 

psykosociala besvär hos palliativa patienter.   

 

• Det är av betydelse att sjuksköterskan kan ta sig tid för samtal om patienters 

existentiella och andliga behov. Det är också av betydelse att organisationen ger 

sjuksköterskan den möjligheten.     

 

• Sjuksköterskor upplever svårigheter när det kom till kommunikation och samtal 

med till exempel närstående. Det är av stor vikt att stöttning finns i teamet vid 

palliativ vård.  

 

• Den palliativa vården upplevs av sjuksköterskor som tidskrävande och att tiden 

inte alltid räcker till.  

 

Kliniska implikationer och förslag på fortsatt forskning 

Alla sjuksköterskor som jobbar på slutenvårdsavdelning bör stötta varandra och arbeta 

som ett team för att säkerställa god vård. Upplevelsen av att vårda palliativa patienter 

skiljer sig beroende på erfarenhet inom yrket, därför är det viktigt med ett bra samarbete. 

Det är även av stor vikt att skapa tid till mer samtal med palliativa patienter om så önskas.  

 

Sjuksköterskor bör få mer kunskap och utbildning inom palliativ vård för att bygga upp 

självförtroende och självkänsla. Det bör även ingå mer utbildning inom palliativ vård i 

grundutbildningen för både läkare och sjuksköterskor.  
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Utifrån litteraturöversikten som visar att forskningen inom området är fragmentarisk, är 

ett förslag på fortsatt forskning att fokusera på respektive kritiska faktorer för god palliativ 

vård. Interventionsstudier kring hur utbildning, förbättrade förutsättningar ifråga om tid 

för samtal och kollegial stöttning, kan bidra till upplevelsen av god palliativ vård inom 

slutenvård, är viktiga framtida studier. 
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personer tillhörde ett 

icke-palliativt team.  

Det hinder som 

uppstod var attityden 

om palliativ vård, brist 

på kunskap om det 

palliativa 

vårdkonsultationsteam

et samt ett avstånd 

med patient och 

anhöriga. Det som 

underlättade var 

information om den 

palliativa vårdtjänsten 

och utbildning av det 

palliativa 

vårdkonsultationsteam

ets kompetens och 

expertis. 
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Författare: 

Puffett, N. & 

Perkins, P. (2017) 

Titel: What 

influences 

palliative care 

nurses in their 

choice to engage in 

or decline clinical 

supervision? 

Tidskrift: 

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

 

Syftet var att 

undersöka vad som 

påverkar 

sjuksköterskor 

inom palliativ vård 

att delta eller neka 

till klinisk 

övervakning. 

Kvalitativ studie med 

två fokusgrupper. 

Studien utfördes på ett 

sjukhus i England, 

sammanlagt var det 7 

sjuksköterskor och två 

sjukvårds assistenter 

som deltog i 

fokusgrupperna. 

Resultatet lyfte fram 

att de flesta 

sjuksköterskor 

använde sig av 

informellt teamstöd 

för ett ”just nu” -stöd, 

det rapporterades brist 

i tydlighet när kom till 

klinisk reflektion, när 

detta övervunnits så 

ledde det till 

förändringar och det 

uppkom även behov 

av utbildning och 

teambildning. 

Gruppreflektion ledde 

till bättre förståelse 

för gruppmedlemmar 

som då ledde till 

teambildning. 

Författare: Price, 

D., Strodtman, L., 

Montagnini, M., 

Smith, H., Miller, 

J., Zybert, J., 

Oldfield, J., 

Policht, T. & 

Ghosh, B. (2017) 

Titel: Palliative 

and End-of-Life 

Care Education 

Needs of Nurses 

Across Inpatient 

Care Settings 

Tidskrift: Journal 

of Continuing 

Education in 

Nursing 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskans 

upplevda 

kompetens när det 

kommer till 

palliativ vård och 

vård i livets slut 

hos patienter som 

är inneliggande på 

sjukhus. 

Det användes 28 

kvantitativa frågor. 

Kvalitativa data 

analyserades med 

hjälp av 

frågeformulär. Detta 

gjordes på 583 

sjuksköterskor från 

både vuxenakut till 

Intensivvårdsavdelnin

gar, barnakuten och 

intensivvårdsavdelnin

g för barn. 

 

Resultatet visar att 

den upplevda 

kompetensen inom 

palliativ vård och vård 

i livets slut är 

betydande högre hos 

Intensivvårdssjuksköt

erskors, de har även 

mer än 10 års 

erfarenhet. I öppna 

frågor angavs en oro 

över att det behövs en 

förbättring inom 

beslutsfattande och en 

bättre kontinuitet i 

vården. 

 

 

 

 

 

Författare: Zhang, 

Y., Yash Pal, R., 

Tam, W., Lee, A., 

Ong, M. & Tiew, 

L. (2018) 

Titel: Spiritual 

perspectives of 

Syftet var att 

undersöka vad 

läkare och 

sjuksköterskor på 

en akutavdelning 

har för perspektiv 

när det kommer till 

En tvärsnittsstudie 

med både kvantitativ 

och kvalitativ metod. I 

första fasen deltog 64 

läkare och 112 

sjuksköterskor som 

innebar att de fyllde i 

Resultatet visade en 

positiv attityd till 

andlighet och andlig 

vård, det visade dock 

skillnad på hur läkare 

och sjuksköterskan ser 

på andlighet i vården. 



 24 

emergency 

medicine doctors 

and nurses incaring 

for end-of-life 

patients: A mixed-

method study. 

Tidskrift: 

International 

Emergency 

Nursing 

 

andlig/själslig vård, 

och vilka faktorer 

som påverkar till 

andlig vård vid 

vård i livets slut. 

ett formulär, andra 

fasen deltog 14 läkare 

och 15 sjuksköterskor 

där de deltog i 

fokusgrupper. 

 

Betygsättningen var 

högre för 

sjuksköterskorna än 

den var för läkarna. 

 


