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Sammanfattning    
Många människor drabbas varje år av en obotlig sjukdom och kan komma till ett 
stadium där de vårdas i livet slutskede. Den förändrade tillvaron som människor erfar 
som sjukdomen orsakar kan medföra en sårbarhet och ett beroende av sin omgivning. 
Detta kan leda till ett sjukdoms- eller vårdlidande. Syfte var att undersöka hur patienten 
upplever lidande i livets slutskede och hur sjuksköterskan kan lindra patientens lidande. 
Metod som valdes var en litteraturöversikt, där tretton kvalitativa artiklar och en 
kvantitativ artikel granskades och analyserades. Analysmetod utgick ifrån Fribergs 
modell (2012). Fyra teman skapades utifrån den analyserade datan: upplevelser av 
lidande, rätten att bestämma över sitt eget liv, vikten av en vårdande relation och 
existentiella frågor och behov av stöd. Resultatet visar hur patienterna upplevde sitt 
lidande i livets slutskede och hur sjuksköterskorna kunde påverka patienternas 
välbefinnande och lindra lidandet. Detta genom sjuksköterskornas förhållningsätt, stöd 
och genom ömsesidig kommunikation utifrån den vårdande relationen.  
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INLEDNING 
Varje år dör cirka 90 000 personer i Sverige, där 70 000 av dessa människor är i behov 
av palliativ vård (Socialstyrelsen 2013, s.56). Enligt Socialstyrelsen (2006, s.94) 
varierar tillgängligheten på den vård som ges i livets slutskede mellan län och kommun, 
beroende på var patienten bor.  All vård som bedrivs i livets slutskede är dock inte alltid 
palliativ vård som lindrar (Andershed 2003, ss.107-108) 
 
Enligt World Health Organisation (2002) beskrivs den palliativa vården utifrån att 
sjuksköterskan arbetar för att förbättra patientens och närståendes livskvalitet genom 
tidig upptäckt förebygga lidandet. Det handlar om att bedöma, ge smärtlindrande 
behandling och lindra andra fysiska, psykosociala och andliga problem som kan uppstå i 
samband med en livshotande sjukdom.  I svenska slutrapporten Döden angår oss alla – 
Värdig vård vid livets slut (SOU 2001:6) beskrivs riktlinjer för hur vård i livets 
slutskede ska utformas. Slutrapporten innefattar fyra hörnstenar inom palliativ vård, där 
kunskap, god palliativ vård, kommunikation och relation samt stöd till närstående. 
Kunskap innebär att patientens symtom är noggrant övervakat av teamet. God palliativ 
vård beskrivs utifrån att sjuksköterskor ingår i ett teamarbete med olika 
yrkesprofessioner för att sörja för patientens behov. Kommunikation och relationer 
mellan patient, närstående och teamet främjar god palliativ vård. Närstående behöver 
uppleva att de är delaktiga i den palliativa vården och få stöd både under och efter 
patientens dödsfall utav teamet.  
 
Författarna har båda erfarenheter av patienter i livets slutskede som inte fick lindring i 
sitt lidande. Detta resulterade i sin tur i en ovärdig och smärtsam död.  Individuella 
psykiska aspekter kunde inverka på patientens fysiska symtom, vilket även kunde 
medföra att patientens lidande förstärktes. Det är viktigt att undersöka och förstå hur 
patienter upplever sitt lidande i livets slutskede, för att sjuksköterskor ska få kunskap av 
hur de kan vårda och lindra patienters lidande. 
 
BAKGRUND 

Ordet palliativ kommer från det latinska ordet palladium som betyder mantel. En mantel 
ska skydda människan mot kyla men inte ta bort kylan. Liknelsen är att 
sjukdomstillståndet hos patienter inte går att bota och den palliativa vården som ges är 
tänkt att ge lindring (Woods & Sandman 2003, ss.11- 12).  

 

Palliativ vård  
Människor som drabbas av en obotlig sjukdom och som befinner sig i livets slutskede 
kan erhålla palliativ vård. Enligt Socialstyrelsen (2013b, ss.18-19) kan palliativ vård ges 
till en patient som är i en tidig palliativ fas, vilket innebär att vården inriktas på 
medicinska behandlingar som förlänger patienters liv och som kan ge en högre 
livskvalitet. Men när patientens progressiva sjukdom framskrider i ett skede där 
livsuppehållande behandlingar inte längre ger resultat eller när behandlingarna orsakar 
mer lidande än nytta, kan ansvarig läkare eller patienten i samråd välja att avsluta de 
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livsuppehållande insatserna som ges och då inträder ett skede som kallas för brytpunkt. 
Brytpunkt innebär att beslut tas att endast inrikta vården på symtomlindring. Den 
ansvarige läkaren skall informera patient och dennes närstående om ställningstagandet 
och föra en dialog med vederbörande. Denna dialog kan behöva upprepas mellan läkare, 
vårdpersonal, patient och närstående. Strax efter brytpunkten inträder sen palliativ fas, 
vilket innebär att döden bedöms vara nära förestående. I detta skede ges endast 
lindrande vård som fokuserar på symtomlindring och består av en stödjande vård 
(Socialstyrelsen 2013b).  
 

Lagar av betydelse för hälso- och sjukvården 
Humanistisk människosyn genomsyrar all hälso- och sjukvård som bedrivs i Sverige 
idag. Patientlagen fastslår den individuella människans rättigheter genom att betona 
vikten av patientens autonomi, integritet och delaktighet. Men även närståendes 
delaktighet ingår i den vård som bedrivs (SFS 2014:821). Hälso- och sjukvårdslagen 
beskriver att alla människor ska betraktas som lika mycket värda. Patienter har rätt att få 
vård utifrån sin individuella värdighet och att de som har störst behov av vård skall 
prioriteras (SFS 1982:763).  
 

Teoretiskt perspektiv 
Litteraturöversiktens teoretiska perspektiv består av människosyn och värdighet, 
patientens autonomi, hälsa och lidande och en vårdande relation. Detta kommer att 
presenteras för att kunna analysera och förstå studiens resultat. Slutligen kommer även 
ett etiskt dilemma att belysas som eventuellt kan förekomma 

 
Människosyn och värdighet  
Människan är en unik, levande och tänkande varelse. Hon har en särskild värdighet som 
inte går att ifrågasättas (Birkler 2007, ss.122-123). En människa består av kropp, själ 
och ande, och att dessa samverkar för att hon ska kunna uppleva sig som en enhet 
(Eriksson 1993, s.63). Människan kan inte vara fullständig eftersom kropp och själ 
interagerar med varandra, för att vara kunna vara en levande människa (Bertherat 1999 
se Wiklund 2003, s.48). Innebörden av värdighet innebär att varje människa har ett 
absolut värde. Detta innebär att människan är unik och detta kan inte förminskas 
(Förenta Nationerna 1948). Dock har människan ett relativt värde som kan skifta på 
grund av både inre och yttre påverkan. Exempelvis hur personen upplever sig själv på 
ett subjektivt sätt och påverkan från omgivningen (Edlund, Lindwall, von Post och 
Lindström 2013). Inom den vårdvetenskapliga kontexten ses människovärdet utifrån en 
humanistisk människosyn där en människa utgörs av en enhet vars värde aldrig kan 
förminskas (Birkler 2007, s.123). Den humanistiska människosynen speglas även i 
Förenta Nationernas allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, där det 
beskrivs att människor är lika mycket värda oavsett var de kommer ifrån eller vad de 
har för status i samhället (Förenta Nationerna 1948).   
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Patientens autonomi 
I sjuksköterskors vårdande måste patenters autonomi beaktas. Autonomiprincipen 
innebär respekt för patienters integritet och självbestämmande (Lyckander 2009, s.22). 
Patientlagen (SFS 2014:821) betonar att vården som ges ska ske i samförstånd med 
patienter, vilket ökar patienters delaktighet gällande sin egen vård. Detta innebär även 
att patienter har rätt att besluta om de vill påbörja eller avsluta en medicinsk behandling. 
Sjuksköterskors ansvarsområde medför att informera och ge de förutsättningar som 
krävs för att patienter skall kunna fatta ett beslut (Birkler 2007 s.146).  
 

Hälsa och lidande  
Hälsa beskrivs som sundhet och friskhet. Sundhet är en subjektiv upplevelse av sundhet 
där människan är adekvat och kapabel att agera på ett hälsosamt sätt. Friskhet relateras 
till frihet från sjukdom och välbefinnande utgörs av upplevelsen av sammanhang 
(Eriksson 1989, ss.36-37). Men en del människor kan uppleva hälsa trots att de lider av 
en svår sjukdom. Dessa människor har försonats med sin rådande situation och kan på 
så vis uppleva välbefinnande trots sjukdom. Men det finns även människor med en 
obotlig sjukdom som har svårt att acceptera sin livssituation och det kan leda till att ett 
lidande uppstår (Eriksson 1993, ss.46-48). Detta lidande kan ha sitt ursprung i att 
människan är komplex och består av flera dimensioner såsom kropp, själ och ande. 
Dessa delar interagerar med varandra (Eriksson 1993, s.63). När en människa drabbas 
av en sjukdom som påverkar kroppen, leder detta till en förändrad kropp. Det kan 
resultera i en förändrad självbild och som i sin tur kan förändra människans tillgång till 
världen (Merleau-Ponty 1997 se Wiklund 2003, ss.48-49). Hälsohinder förhindrar att en 
människa känner sig som helig, värdig och som en fullständig enhet, vilket kan innebära 
att människan upplever ett lidande (Lindström 1994 se Wiklund 2003, s.88).  Hälsa och 
lidande är nära förbundna med varandra och dessa aspekter samverkar. Ha lidande 
består av en känsla där lidandet ses som ett problem som skall lösas. Därefter beskrivs 
att vara lidande innebär att människan söker efter att få uppleva hälsa och strävar efter 
att tillfredsställa sina behov för att anpassa sig utefter sin situation och det kan ge en 
tillfällig känsla av välbefinnande (Eriksson 1994, ss.64-66). Sjukdomslidande innebär 
att patienten upplever att sjukdomen leder till en förändrad kropp med försvagade 
kroppsfunktioner (Eriksson 1994, ss.83-84). Den sänkta livskvaliteten kan medföra en 
begränsad tillgång till livet, både gällande patienters aktiviteter och påverkan på 
patienters livsvärld (Cassell 1991 se Wiklund 2003, s.101). Människor erfar vårdlidande 
när vårdandet inte längre upplevs som hälsofrämjande. Detta kan ibland uppstå i möten 
mellan patienter och sjuksköterskor. När mötet blir icke-vårdande upplever patienter att 
sjuksköterskor brister i bemötandet, då de inte ser eller bekräftar patienter i deras 
lidande (Eriksson 1994, ss.86-90). Det är viktigt att patienter får möjligheter att finna 
distans till deras upplevda lidande. En så kallad fristad som kan verka som en helande 
kraft i tillvaron (Öhlén 2001, s.170). 
 

En vårdande relation 
Inom den palliativa vården är sjuksköterskans roll att försöka skapa en 
förtroendegivande relation med patienter och närstående (Friedrichsen 2010, ss.367-
368). En vårdande relation innebär att sjuksköterskor är närvarande och ser och 
bekräftar patienterna (Dahlberg och Segesten, 2010, s.190). Sjuksköterskor kan i mötet 



 
 
 

4 

med patienter ta del av patienters upplevelse av att leva med en sjukdom och då blir 
patienters berättelse det underlag. Utifrån detta underlag kan beslut om vilket vårdbehov 
som finns. Varje patient som sjuksköterskor möter i sitt professionella arbete skapar 
erfarenheter, där dessa erfarenheter formar sjuksköterskor och deras bemötande. 
Sjuksköterskors erfarenheter utgörs av subjektiva upplevelser och kunskaper som 
möjliggör att patienten kan få en optimal vård (Ekebergh 2011, s.27). En vårdande 
relation är ett ömsesidigt samspel mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskor 
skall vara inbjudande, närvarande och visa en nyfikenhet och vilja att utforska 
patientens livsvärld (Wiklund 2003, ss.157-158). En människas livsvärld består av hur 
denne förhåller sig till sin omvärld, vilket inkluderar hur hon uppfattar sin egen kropp 
men även relationer till andra människor (Merleau-Ponty 1997 se Wiklund 2003, s.48). 
Sjuksköterskor kan i det vårdande mötet ge patienten förutsättningar för att beskriva 
dennes behov och önskan (Wiklund 2003, s. 155).  Dock är det är viktigt att 
sjuksköterskor är medvetna om att de sitter i en maktposition i förhållande till patienter. 
Patienter befinner sig i beroendeställning, utifrån att sjuksköterskor besitter 
professionell expertis och erfarenhet (Wiklund 2003, s.156). I den vårdande relationen 
bör sjuksköterskor erinra sig om att patienters värdighet skall beaktas och därför skall 
relationen vara caritativ. Det innebär att relationen är ömsesidig, att sjuksköterskor är 
lyhörda för patienters gensvar och att patienter upplever att de är delaktiga i hur den 
vårdande relationen utformas (Eriksson 1993, s.9). Sjuksköterskor har ett moraliskt och 
etiskt ansvar att utforma vården tillsammans med patienter (Wiklund 2003, s.158). När 
patienter upplever relationen med sjuksköterskor som förtroendeingivande kan patienter 
dela med sig av sina tankar (Eriksson 1993, s.39). Lidandeberättelsen innefattar 
patientens lidande som står i fokus och tillsammans söker båda en förståelse för hur 
patienten hanterar sitt lidande. Det kan sammankopplas med patientens livsberättelse 
(Öhlén 2001, s.3). 
 

Tidigare forskning 
Tidigare forskning tyder på att vissa patienter som vårdades i livets slutskede hade 
svårigheter att samtala om sjukdomsförloppet och existentiella frågor. En del patienter 
tog inte själva initiativet till att dela med sig av sina behov och problem. Sjuksköterskor 
upplevde ibland att det kunde vara svårt att finna rätt tillfälle för samtal, men även att 
hantera patienters förnekelse av sin rådande situation. Detta medförde att sjuksköterskor 
upplevde det som ett hinder i kommunikationen med patienterna. Sjuksköterskorna 
uppgav att samtal med patienterna underlättades om de visade engagemang, öppenhet, 
ärlighet och lyssnade aktivt. Men även att de tog initiativ att tala med patienter om livets 
slutskede, för att öka patienternas delaktighet. Det fanns även tillfällen då 
sjuksköterskor inte valde att berätta allt som berörde livets slut, då en öppenhet kunde 
påverka patienternas upplevda hopp (Slort, Schweitzer, Blankenstein, Abarshi, 
Riphagen, Echteld, Aaronson, der Horst & Deliens 2011). En del patienter som 
vårdades i livets slutskede uppskattade när sjuksköterskor visade omtanke genom sitt 
bemötande och agerande. Det kunde exempelvis vara att sjuksköterskorna välkomnade 
patienter med ett stort leende, skakade hand, utstrålade lugn, hade en inbjudande attityd 
och samtalade med patienten om vardagliga ämnen (Rasmussen & Edvardsson 2007). 
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Etiskt dilemma 
Det kan uppstå ett etiskt dilemma när patienter upplever att symtomlindring inte längre 
ger lindring och kan öppna upp existentiella frågor som att vilja leva eller dö. Det kan 
vara svårt för sjuksköterskor att tillmötesgå patienters önskan att få dö i förtid, då detta 
inte är lagligt i Sverige. Den svenska lagstiftningen (SFS 1962:700) är tydlig gällande 
aktiv dödshjälp och beskrivs som olaglig och bedöms som dråp eller mord med fängelse 
som påföljd. Det finns fyra etiska principer för sjuksköterskor att förhålla sig till som 
kan försvåra vårdandet, då patienter som erhåller vård i livets slutskede önskar att få 
avsluta sitt liv värdigt. Den första principen handlar om autonomi och ska främja 
patienters delaktighet. Göra- gott principen medför att patienter upplever en ökad 
livskvalitet. Inte- skada principen betyder att inte åverka vid den vård som ges till 
patienten. Rättviseprincipen stödjer rättigheten att människor ska få lika vård, 
ekonomiska skäl ska inte hindra att vård och behandling ges (Fridegren 2009 ss.22-22).  
 
En del patienter har framfört aktiv dödshjälp som ett alternativ då den palliativa vårdens 
resurser är uttömda och deras lidande är starkt framträdande (Ottoson 2012 ss.37-38). 
År 1922 kom ordet eutanasi som betyder okomplicerad och smärtfri död där åtgärder 
vidtas, för att förkorta livet på den person som lider av en obotlig sjukdom (Westrin & 
Nilstun 2005, s.15). I Sverige har den specialiserade palliativa vården utvecklats där 
palliativ sedering kan tillämpas som en medicinsk åtgärd för att lindra svårbehandlade 
symtom. Det innebär att patienters medvetandegrad sänks för att lindra patienters 
lidande (Eckerdal 2012, ss.40-41). En annan form som kan ge patienten en möjlighet att 
lindra sitt lidande är genom att patienten själv väljer att avsluta all livsuppehållande 
behandling (SOSFS 2011:7). 
 

PROBLEMFORMULERING 
Sjuksköterskor kommer under sitt yrkesverksamma liv att träffa patienter som vårdas i 
livets slutskede. Det kan innebära ett svårt möte som ställer stora krav på sjuksköterskor 
hur de kan möta och att våga bemöta lidande patienter som är i behov av vård. Det kan 
vara en utmaning för sjuksköterskor att bemöta ambivalenta patienter som önskar att 
vilja leva och vilja dö. Inom palliativ vård har det genomförts utbildning inom området i 
både landsting och regioner, men trots dessa kompetensutbildningar är det fortfarande 
problematiskt gällande bristande kunskaper i bemötande, etik och vårdande frågor. 
Detta problem förstärks ytterligare då palliativ vård inte prioriteras i grundutbildningen 
till sjuksköterskor i Sverige (Socialstyrelsen 2006, s.96). Författarna anser att det är 
viktigt att försöka förstå hur patienter i livets slutskede upplever sitt lidande, men även 
hur sjuksköterskor kan vårda dessa patienter. Detta för att kunna förebygga vårdlidande 
och ge möjligheter för god omvårdnad. 
 
SYFTE 
Syftet med litteraturöversikten är att belysa lidande och vårdande i livets slutskede 
utifrån ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. 
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METOD 

Metodval  
En allmän litteraturöversikt valdes som metod, vilket innebär att arbetat på ett 
strukturerat sätt och där forskningsområdet avgränsat utifrån ett valt område (Friberg 
2012, ss.133-142). Metoden bedömdes vara lämplig utifrån studiens syfte, att på bästa 
sätt skapa en överblick över forskningsfältet. I arbetet användes tidigare publicerad 
forskning och studier inom området för att besvara studiens syfte. Författarna var 
medvetna om att metoden har kritiseras. Det finns kritik för det kan finnas begränsad 
forskningsmaterial att tillgå och selektivt urval av material kan förekomma. Det innebär 
att material väljs utifrån personliga åsikter (Forsberg & Wengström 2013, ss.25-26).  
 

Datainsamling 
I arbetet söktes artiklar i två databaser PubMed och CINAHL, men PubMed 
exkluderades i ett tidigt skede eftersom artiklarna var alltför medicinskt inriktade och 
kunde inte svara an på syftet. Artiklar från CINAHL användes i arbetet då denna 
databas var mer vårdvetenskapligt inriktad. Gemensamma söktermer skapades utifrån 
problemformulering och syfte. De söktermer som användes och kombinerades med 
”AND” var följande: terminally ill, palliative care, nurses- patients relation, 
communication, suffering, nurses,  quality of care, perspectives of patients, nursing 
care, palliative sedation, euthanasia (se bilaga 1). 
 
En sökning genomfördes med specifika inklusionskriterier för att begränsa till det valda 
forskningsområdet. Efter läsning av artiklarnas titlar valdes sedan artiklar ut som följde 
ramen av inklusionskriterier. Dubletter kasserades och sedan genomfördes läsning av 
artiklarnas sammanfattning och syfte. Därefter valdes ytterligare artiklar ut som 
specifikt berörde det ämne författarna valt att studera. Artiklar som inte var tillgängliga i 
fulltext online exkluderades automatiskt, men det skedde även en exkludering då 
artiklar berörde bland annat läkares och allmänhetens perspektiv (se bilaga 2) och en 
kvalitétsgranskning genomfördes. Kvalitétsgranskning är viktig för att bedöma om 
kvalitén på artiklar om de ska inkluderas i litteraturöversikt (Friberg 2012, ss.138-139).  
Slutligen resulterade sökningen i 14 artiklar som valdes ut för att ingå i arbetet. De 
artiklar som valdes att ingå i litteraturöversikten var utförda i Sverige, Kanada, Nya 
Zeeland, Tyskland, Belgien och Nederländerna (se bilaga 3).  

 
Tab. 1 
Tabell över våra inklusions- och exklusionskriterier: 

Inklusionskriterier Exklusionskriterier 

Vuxna över 18 år 

Engelska 

Vetenskapligt granskade (Peer review) 

Barn under 18 år 

Andra språk än engelska 

Icke vetenskapligt granskade artiklar 
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Godkänd av etisk kommitté 

Erhåller palliativ vård i livets slutskede 

Får inte vara äldre än 10 år 

Patientens perspektiv, närstående perspektiv, 

sjuksköterskans perspektiv 

Ej godkända av etisk kommitté  

Inte erhåller palliativ vård i livets slutskede 

De artiklar som var äldre än 10 år 

Läkarens perspektiv 

Allmänhetens perspektiv 

 
Dataanalys  
De artiklar som valdes ut för att ingå i studien fick genomgå en granskning och 
analyserades enligt Fribergs modell (2012, ss.140-142).  Datanalysen består av tre steg. 
Det första steget är att läsa artiklarna ett flertal gånger för att förstå innebörden och 
kontexten. Enligt Friberg beskriver Whittemore & Knafl att en översiktstabell kan 
framställas för att få en överblick på artiklarna och att en sammanfattning av artiklar kan 
göras i text för att underlätta vid analysarbetet.  Sammanfattningen av artiklarna kan bli 
en bekräftelse att det väsentliga har tagits med från artiklarna (Whittemore och Knafl 
2005 se Friberg 2012 s.141). Andra steget är att identifiera likheter och skillnader 
mellan artiklarna såsom syfte, metod, analys och teoretiska utgångspunkter. Därefter 
identifieras olikheter och skillnader i artiklarnas resultat. Tredje steget är att sortera 
materialet utifrån de likheter och skillnader som har identifieras. Dessa sorteras sedan in 
under lämpliga rubriker som ringar in olika teman (Friberg 2012 s.141). Artiklar fick 
genomgå en granskning av författarna, för att undersöka att de svarade an på studiens 
syfte. En översiktstabell framställdes för att ge en tydlig presentation av de valda 
artiklarna (se bilaga 3). En kort sammanfattning gjordes av de valda artiklarna för att 
ytterligare underlätta analysarbetet. Därefter lästes artiklarnas resultat noggrant igenom 
individuellt, för att därefter gemensamt diskutera uppfattning av resultatet och 
säkerställa en korrekt avläsning. Därpå har materialet sorteras grovt utifrån 
sjuksköterskors- och patienters perspektiv. Materialet sorterades ytterligare en gång 
utifrån artiklarnas innehåll, dess likheter och skillnader. Återkommande faktorer kunde 
då urskiljas och skapade olika rubriker såsom ”sjuksköterskans roll”, ”stöd”, 
”självbestämmande” och ”patientens lidande”, men under arbetsprocessen förändrades 
rubrikerna. De slutgiltiga teman som valdes att presenteras i resultatdelen var följande 
”upplevelser av lidande”, ”rätten att bestämma över sitt eget liv”, ”vikten av en 
vårdande relation” och ”existentiella frågor och behov av stöd.” 
 

Etiska överväganden  
Forsberg och Wengström (2008, ss.69-70) beskriver att innan en litteraturstudie 
genomförs är det viktigt att ta hänsyn till etiska aspekter angående det valda 
forskningsmaterialet. I arbetet har författarna försökt att vara så transparenta som 
möjligt gentemot läsaren genom tydlighet avseende metodkapitlet gällande insamlande 
av data och analys av arbetets material. Material valdes heller inte bort som på förhand 
inte följde våra egna tankegångar i ämnet. Istället försökte författarna vara noga med 
inklusionskriterierna men även därefter varit öppna för ett bredare perspektiv i analysen 
och resultatet samt att författarna inte hade en förutbestämd tes.  Det anses vara oetiskt 
att exkludera de artiklar som inte stödjer ens egna åsikter och vikten av att studierna 
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blivit godkända av en etisk kommitté (Forsberg och Wengström 2008 s.70). Utifrån 
studien var viktigt att det använda datamaterialet uppfyllde inklusionskriterierna. I annat 
fall valdes materialet bort.  

 

RESULTAT 

Utifrån artiklarna framträdde fyra olika teman. Det första temat var upplevelser av 
lidande där materialet lyfte fram patienters rädsla inför framtiden när sjukdomen blev 
alltmer påtaglig och vad det innebar en värdig död för patienter. Det andra temat var 
rätten att bestämma över sitt eget liv, där det beskrevs hur patienter upplevde sin 
autonomi i vården och patienters rätt att själv välja när denne vill avsluta sitt liv. Det 
tredje temat behandlade vikten av en vårdande relation, där aspekter utmärkte sig ifrån 
artiklarna: kontinuerlig information och kunskap om sjukdomen till patienten och hur en 
vårdande relation kunde skapas mellan sjuksköterskan och patienten. Det fjärde temat 
berörde existentiella frågor och behov av stöd från sjuksköterskan. 
 

Upplevelser av lidande  
Patienterna ansåg att sjukdomen orsakade kaos då det innebar en drastisk förändring 
från deras tidigare liv och en förlust av det som tidigare hade värdesatts högt såsom 
livsstil och aktiviteter (Pestinger, Stiel, Elsner, Widdershoven, Voltz,  Nauck & 
Radbruch 2015). Patienters tillgång till världen krympte då de blev alltmer begränsade 
av sjukdomen. Det medförde att patienter upplevde ett behov av att kontrollera sin 
rådande situation (Karlsson, Milberg, & Strang, 2012; Nissim, Gagliese & Rodin 2009; 
Pestinger et al. 2015). Lidandet var även relaterat till patienters rädsla inför framtiden, 
som påverkade hur patienter upplevde sin kropp och deras livsvärld. Patienternas 
identitet och självbild förändrades genom att sjukdomen förändrade patienters tillgång 
till och interaktion med omvärlden. Samspelet till andra människor förändrades och 
roller förändrades eller suddades ut (Dees, Myrra, Dekkers, Vissers & van Weel, 2011; 
Pestinger et al. 2015; Jeppsson & Thomé 2015). 
 
Patienterna önskade att få kontroll över sitt liv och den situation som sjukdomen hade 
orsakat. Mening och kontroll var relaterade till det kaos som sjukdomen orsakade i 
patienters liv. Detta kaos innebar oförutsägbara och ofrivilliga förändringar i livet som 
hade uppstått till följd av sjukdomen. Detta gjorde att patienter upplevde att sjukdomen 
tvingade dem till att ge upp personliga drömmar, mål, intressen och aktiviteter 
(Pestinger et al. 2015). Patienters självbild förändrades på grund av sjukdomsförloppet 
som påverkade personens förmågor, attityder och behov. Sjukdomen gav också en 
medvetenhet om livets sårbarhet. Patienters upplevelse av sin förändrade självbild 
kunde vara smärtsam då egenskaper, funktioner och roller förändrades. Den egna 
identiteten blev mer påtaglig då de frågade sig ”Vem är jag?” (Jeppson & Thomé 2014). 
När patienter upplevde smärta som inte kunde lindras av mediciner, upplevde de att 
deras kropp gav en förnimmelse av att kroppen höll på att dö (Carlander, Ternestedt, 
Sahlberg- Blom, Helström & Sandberg 2011). Patienter uttryckte rädsla och oro inför 
framtiden som bestod av hur sjukdomsförloppet skulle te sig, vilket innebar svåra 
fysiska och psykiska symtom som skulle ge ett starkt lidande. Patienter beskrev en 
rädsla för att de kommer att befinna sig i ett tillstånd där de endast existerar i en döende 
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kropp. Detta tillstånd innebar att de inte längre förmådde att ge uttryck för sina behov, 
önskningar och problem på grund av apati, svaghet och kognitiv nedsättning (Dees et al. 
2011; Pestinger et al. 2015). Patienter som vårdades i livets slutskede genomgick under 
sjukdomsförloppet olika faser gällande hur de såg på sitt liv och sin situation. 
Exempelvis svävade livsvilja mellan att vilja leva och vilja dö. Patienterna upplevde att 
de ville leva livet med den begränsade tiden de hade kvar och att de ville dö för att 
lidandet blev alltför påtagligt (Karlsson et al. 2012; Nissim et al. 2009). Patienter 
uttryckte en önskan att få en framtida alternativ behandling som kunde hjälpa dem att få 
avsluta sitt liv i förtid, då sjukdomen inte längre kunde kontrolleras med medicin och 
andra behandlingar inte längre gav effekt (Nissim et al. 2009). En del patienter uttryckte 
rädsla att det skulle bli ett utdraget lidande när dödsprocessen väl inletts. Patienternas 
förväntningar resulterade i ångest inför det sista dödsögonblicket, som de fruktade 
skulle orsaka en ovärdig och smärtsam död (Dees et al. 2011; Nissim et al. 2009; 
Pestinger et al. 2015). Ibland orsakade sjukdomens symtom ett outhärdligt lidande 
såsom svårbehandlad smärta, lufthunger, rastlöshet, dödsångest, illamående, förvirring, 
hallucinationer, oförmåga att äta och dricka (Georges, Onwuteaka- Phillipsen, van der 
Wal, van der Heide & van der Maas, 2005; Rietjens, Hauser, van der Heide & Emanuel 
2007; Bruinsma, Rietjens & van der Heide 2013).  
 
Men patienter uttryckte även en oro att bli beroende av andra människor när de fick 
vård i livets slutskede. De uttryckte en rädsla av att de skulle bli en börda för sina 
närstående. Det beskrevs av patienter att de var oroliga för att närstående skulle lida 
med dem, men även att närstående skulle bli påverkade fysiskt och psykiskt genom 
anhörigvård (Dees et al. 2011; Pestinger et al. 2015). En utdragen dödsprocess var 
skrämmande för patienterna då lidandet skulle vara framträdande för närstående och 
detta var svårare för patienterna att acceptera än döden själv (Dees et al. 2011; Pestinger 
et al. 2015). En värdig död för patienterna var däremot att få komma till ro och få en 
fridfull död. En del patienter upplevde att palliativ sedering var den enda alternativa 
behandlingen, för att lindra deras lidande då andra behandlingar inte hade gett 
tillfredställande effekt. Det framkom att palliativ sedering hade en positiv inverkan på 
patientens dödsprocess och även låtit patienten på ett värdigt sätt säga adjö till 
närstående och att de fick ett fridfullt avslut tillsammans (Rietjens et al. 2007; Bruinsma 
et al. 2013). 
 

Rätten att bestämma över sitt eget liv 
Patientens rätt till självbestämmande var relaterat till patientens lidande i livets 
slutskede. Patienter uppgav att de upplevde känslor av förtvivlan, hjälplöshet och panik 
(Dierckx de Casterlé, Verpoort, De Bal & Gastmans 2006; Pestinger et al. 2015). 
Autonomi innebar enligt flera patienter att själv få bestämma över sitt liv och deras rätt 
till sin egen död (Nissim et al. 2009; Karlsson et al. 2012). Och beskrevs som något 
värdefullt. En del patienter ansåg att autonomi var en mänsklig rättighet som tillät dem 
att kunna bestämma över sitt liv och även sitt avslut (Karlsson et al. 2012). Patienterna 
uttryckte en känsla av trygghet då de kunde bibehålla kontroll över sitt liv och om det 
fanns möjlighet att ta hjälp av eutanasi i framtiden när sjukdomen blev olidlig (Pestinger 
et al. 2009). 
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Det fanns tillfällen där sjuksköterskor mötte patienter som uttryckte en önskan om 
eutanasi då de upplevde ett olidligt lidande. Sjuksköterskors förhållningsätt präglades av 
en öppen atmosfär genom att de lyssnade och ställde specifika frågor till patienter. 
Sjuksköterskor försökte förstå hur patienter upplevde sitt lidande och varför patienter 
efterfrågade eutanasi (Dierckx de Casterlé, Denier, De Bal & Gastmans 2010; Dierckx 
de Casterlé et al. 2006). Patienter berättade att de för första gången uttryckte deras 
tankar kring att påskynda döden. De ville få sina tankar respektfullt utforskade i relation 
till deras känslor angående döden och döende. Det viktigaste var att sjuksköterskor gav 
tröst och förtroende samt att sjuksköterskor kunde kommunicera med patienter om deras 
tankar och funderingar på ett respektfullt sätt (Pestinger et al. 2009; Dierckx de Casterlé 
et al. 2006). Patienters önskan att få avsluta sitt liv med hjälp av eutanasi borde 
respekteras och bemötas av sjuksköterskor med en aktiv öppenhet för att synliggöra 
patienters upplevda lidande (Dierckx de Casterlé et al. 2006; Karlsson et al. 2012). Det 
var viktigt att sjuksköterskor tog denna önskan om eutanasi på allvar och diskuterade 
detta med teamet. Det var viktigt för patienter skulle få sitt lidande bekräftat och att det 
skulle ske en förändring i någon form (Dierckx de Casterlé et al. 2010; Dierckx de 
Casterlé et al. 2006).  

 
Vikten av en vårdande relation  
En vårdande relation ansågs vara viktig för att uppnå en optimal vård i livet slutskede 
både utifrån patienters och sjuksköterskors perspektiv. Det var viktigt med tydlig och 
kontinuerlig information för att sjuksköterskor skulle kunna ge patienter och närstående 
trygghet, delaktighet och stöd för att kunna hantera situationen (Seccareccia, Wentlandt, 
Kevork, Workentin, Blacer, Gagliese, Grossman & Zimmerman, 2015; Robinson, Gott, 
Gardiner & Ingleton, 2015; Carlander et al. 2011; Strang, Henoch, Danielson, Browall 
& Melin- Johansson 2014).  
 
Sjuksköterskor var ansvariga att bjuda in patienter till samtal och att underlätta samtal 
mellan patienter och närstående. Ett ömsesidigt förtroende skapades av att 
sjuksköterskor var öppna, tillgängliga och flexibla för patienter. Under samtalet bör 
sjuksköterskan vara följsam och inte tvinga fram eller undvika ett samtal. Det är därför 
viktigt att sjuksköterskorna respekterade patienters integritet där patienterna själva får 
bestämma vad de vill prata om och hur mycket om varje ämne. Det var lika viktigt att 
sjuksköterskor vågade stå kvar och inte övergav patienten (Strang et al. 2014). 
Samspelet var en grund till en vårdande relation och det var viktigt att sjuksköterskor 
påbörjade en dialog med patienter. Det var viktigt att ha en öppen dialog mellan patient, 
närstående, läkare och sjuksköterskan vilket uppskattades av patienterna. En öppen 
kommunikation om patienters kontinuerliga tillstånd ökade delaktigheten för patienter 
och närstående. Sjuksköterskor gav patienterna kunskap kring vården som kunde 
erbjudas, vilka prioriteringar som skulle vara aktuella för patienten och målet med 
vården (Seccareccia et al. 2015). Symtom som orsakades av sjukdom och behandling 
oroade patienterna och närstående. Men när de erhöll kunskap av sjuksköterskan så 
ökade deras förståelse och gav dem en känsla av kontroll, vilket gjorde att situationen 
blev mer hanterbar (Robinson et al. 2015; Carlander et al. 2011). Sjuksköterskor borde 
lyssna aktivt för att få en djupare förståelse av vad patienter uttrycker emotionellt. 
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De faktorer som var viktiga för en god dialog var att lyssna aktivt, ställa öppna frågor 
och vara följsam (Strang et al. 2014). Sjuksköterskor bör vara flexibla för att kunna 
känna av när hon bör undvika att använda laddade ord eller använda humor. Det var 
även viktigt att sjuksköterskor bekräftade det patienten uttryckte och uppmuntrade 
patienten. Men sjuksköterskor bör också vara uppmärksamma att inte använda sig av 
generella fraser som till exempel ”Jag förstår precis”, för att varje patient har en 
individuell upplevelse (Seccareccia et al. 2015; Strang et al.2014).  
 
Patienter upplevde att det var viktigt att sjuksköterskor var tillgängliga och fokuserade 
på patienterna som individer. Det gav sjuksköterskorna möjlighet att identifiera 
patienters specifika behov. Patienterna upplevde även en känsla av samhörighet och att 
vården som gavs var genuin (Seccareccia et al. 2015). Det fanns tillfällen då verbal 
kommunikation inte kunde tillämpas mellan sjuksköterskor och patienter, där 
sjuksköterskor istället valde att närvara och sitta vid patienters sida. Det gav patienterna 
en känsla av samhörighet. Ett ömsesidigt förtroende kunde på så vis skapas trots icke-
verbal kommunikation (Seccareccia et al.2015; Strang et al. 2014). Sjuksköterskor 
uttryckte att det var svårt med icke-verbal kommunikation då patienten inte hade kraft 
att prata eller när patienten led av konfusion. I andra situationer var det inte ens 
nödvändigt att använda verbal kommunikation för den vårdande relationen då 
sjuksköterskors närvaro skapade trygghet (Seccareccia et al. 2015; Strang et al. 2014). 
Den svåraste stunden för sjuksköterskor var när de var tvungna att berätta för patienter 
att det inte fanns någon mer botande behandling att tillämpa, utan de kunde bara 
erbjudas symtomlindring. Detta väckte existentiella frågor eller tankar hos patienter 
kring hur framtiden skulle bli (Strang et al. 2014). 
 

Existentiella frågor och behov av stöd 
Hos patienterna väcktes det existentiella frågor som bestod av rädsla, desperation, 
meningen med sjukdom, lidande, hopp om framtiden, livet och döden. Det var lika 
viktigt för patienten att växla mellan ångestfyllda konversationer och lättsamma 
konversationer om vardagen. Sjuksköterskor behövde ge patienter utrymme och 
möjlighet att sätta sin rädsla och sina problem i ord, för att patienter skulle kunna finna 
egna svar. Det var även viktigt att sjuksköterskor uppmärksammade och bekräftade 
patienters känslor (Strang et al. (2014). Patienter och deras familjer behövde sätta ord på 
känslorna som berörde dödsprocessen och döden för att kunna hantera rädslor och våga 
diskutera ämnet. Vissa patienter uttryckte att de inte fick möjlighet till att samtala och 
detta resulterade i att patienterna uppvisade ångest till följd (Seccareccia et al. 2015). 
 

Sjuksköterskor var ansvariga att bjuda in patienter till samtal som berörde existentiella 
frågor (Strang et al. 2014). Ångest kunde manifestera på olika sätt och hur patienter 
valde att hantera sin ångest var individuellt. Patienter som vårdades i livets slutskede 
reflekterade över sitt liv som de hade levt. Det inkluderade händelser, tankar, 
värderingar, idealbild, reaktioner, livsval och hur omgivningen såg på patienten. Det 
innebar att ånger och skuldkänslor uppkom över de val patienter hade gjort och hur de 
hade levt sitt liv. Patienter uttryckte frågor som ”vad har jag gjort för fel?” och ”är jag 
en hemsk människa som har fått denna sjukdom?”. Samtalen var uppskattade av 
patienter för att sätta ord på sina tankar (Strang et al. 2014; Jeppsson & Thomé 2014).  
Det fanns även de patienter som inte ville prata om sin ångest och undvek ämnet. 
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Istället valde en del av dem att klaga på andra saker för att slippa tänka på det som 
upplevdes svårt. Medan andra patienter inte hade energi eller ville prata om svåra 
ämnen. Det var viktigt att sjuksköterskor var följsamma och respekterade patienters 
önskan (Strang et al. 2014). 
 
Sjuksköterskor skulle vara starka, kompetenta och dölja sina egna känslor för att kunna 
stödja patienter utifrån patienters egna hälsoresurser (Seccareccia et al. 2014). Men 
sjuksköterskor var även viktiga för att stödja närstående i dennes roll som 
anhörigvårdare. Närstående behövde kunskap och stöd om patientens sjukdomsförlopp, 
för att anhörigvårdare kände att de hade huvudansvar för patienten som vårdades i livets 
slutskede. Sjuksköterskor hade en framträdande roll gällande närståendes välmående 
och det var viktigt att ge utrymme för närstående att kunna ventilera sina tankar och 
känslor då deras livsvärld ofta åsidosattes på grund av patientens tillstånd (Jeppson och 
Thomé 2015). Ibland uppstod konflikter som kunde skapa avstånd mellan patienter och 
närstående där sjuksköterskor kunde försöka uppmuntra båda parter till dialog. Det 
krävs relevanta förutsättningar för att sjuksköterskor ska kunna ge patienter ett vårdande 
samtal: tid, tillräckligt med personal och en ostörd plats. Sjuksköterskor måste vara 
ständigt tillgängliga och detta kunde försvåra möjligheten att få tid att skapa ett 
vårdande samtal med patienten. Dock fanns det andra orsaker till varför vissa 
sjuksköterskor undvek att samtala med patienter som berörde existentiella frågor som 
till exempel att det var energikrävande och att det var en tung börda att bära. Samtalet 
kunde också utlösa egen ångest hos sjuksköterskorna. Oerfarna sjuksköterskor upplevde 
det väldigt svårt och frustrerande att samtala om döden och om ledsamma ämnen, då de 
var medvetna om att situationen var hopplös. De hade även svårt att samtala och trösta 
personer beroende på vilken ålder patienterna befann sig i, då en del sjuksköterskor 
kunde identifiera sig själva med patienterna och kunde uppleva att ”det kunde ha varit 
jag”. Sjuksköterskor beskrev hur viktigt det var att reflektera med andra kollegor, för att 
kunna hantera sina känslor och få dessa bekräftade. En stöttande konversation kunde ge 
en känsla av att det var acceptabelt att uppleva trötthet och ledsamhet.  Detta medförde 
att sjuksköterskor växte i sin professionella roll och kunde därför balansera närhet och 
distans (Strang et al. 2014).  
 
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna anser att en empirisk studie inom valt område hade kunnat bidra till en mer 
fördjupad insikt i hur lidandet upplevdes av patienter i Sverige, men även hur 
sjuksköterskor kan lindra patienters lidande. Dock ansåg författarna att tiden var 
otillräcklig för en empirisk studie och därför valdes en litteraturöversikt inom det valda 
forskningsområdet. En litteraturöversikt bedömdes kunna svara an på studiens syfte och 
därigenom kunna sprida aktuell kunskap inom ämnet. Det finns dock negativ kritik som 
är riktad mot litteraturöversikter, både gällande forskningsmaterial och selektivt urval 
(Forsberg och Wengström 2013, ss.25-26). Författarna menar att styrkan i metoden var 
att de var medvetna om det selektiva urvalet och att det kunde finnas begränsat material 
att tillgå. Därför valde författarna att inte begränsa endast till Sverige, utan tog med 
internationella studier. Författarna ville heller inte begränsa sig till ett enda perspektiv, 
för att patient-, närstående och sjuksköterskeperspektiven gav ett bredare underlag.  
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Valet av sökord kan naturligtvis diskuteras, exempelvis valet av ordet ”euthanasia” som 
kan leda in på ämnen som berör aktiv dödshjälp. Dock ville författarna fånga patientens 
extrema och outhärdliga lidande, vilket författarna hoppas genom detta specifika 
sökord. Däremot valdes inte artiklar ut enbart mot grundval av eutanasi utan i 
kombination med andra av studiens sökord. I urvalet av artiklar som ingick i arbetet var 
elva artiklar från 2010 till 2015, vilket tyder på att författarna har använt sig av ny och 
aktuell forskning i resultatet. Detta anser författarna är viktigt att poängtera för att kunna 
förmedla ny kunskap till läsaren.  
 
Studiens trovärdighet byggs bland annat på sökning av både kvalitativa och kvantitativa 
artiklar utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. I urvalet har specifika 
inklusionskriterier följts inom ramen av syftet. En annan trovärdighetskomponent är 
överförbarhet. Överförbarhet innebär att resultatets förmåga kan spegla en viss 
patientgrupp (Polit & Beck 2006). Enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar studiens 
trovärdighet genom att all relevant data som svarar an på syftet inte ska döljas. En 
svaghet vad gäller trovärdigheten skulle kunna vara att artiklar från endast en databas 
(CINAHL) användes i resultatdelen. Artiklarna som valdes i databasen motsvarade dock 
studiens syfte bättre utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv. Sökmättnad uppstod dock 
efter ett flertal sökningar i CINAHL, som eventuellt kan kompensera svagheter i att 
endast använt material från en databas. 

 
Artiklarna som valdes att ingå i vårt arbete har blivit godkända av en etisk kommitté. 
Författarna är medvetna om deras egen förförståelse kunde påverka utgången av arbetet, 
deras erfarenhet av palliativ vård efter att ha arbetat med patienter som vårdats i livets 
slutskede. Författarna har levt och lever med närstående som erhåller palliativ vård, 
vilket kan påverka vilka aspekter som lyfts fram och förstärkas i vårdandet. Enligt 
Forsberg och Wengström (2013, ss. 70) så är detta en viktig aspekt vid en 
litteraturstudie, även att de betonar att det är oetiskt att ta bort delar av resultat. All 
material inkluderades i resultatet som kunde besvara syftet. 
 
Resultatdiskussion  
Aktuell litteraturöversikt visar att patienters upplevelser av lidande kunde förstärkas av 
att sjuksköterskor brast i bemötandet, att bemöta känsliga ämnen och undvek vissa 
situationer som upplevdes svåra. Det visade även hur viktigt det var för vissa patienter 
att samtala om sitt sjukdomsförlopp och även om existentiella funderingar för att kunna 
hantera den förändrade tillvaron. 
 
En vårdande relation kan ha betydelse, för att sjuksköterskor ska kunna stärka patienters 
hälsoprocesser (Dahlberg och Segesten 2010, ss.213-214). I resultatet beskrevs att 
samspelet mellan sjuksköterskor och patienter var grundläggande för den vårdande 
relationen och vikten av en öppen dialog (Seccarceccia et al. 2015; Strang et al. 2014). I 
resultatet lyftes vikten av att skapa ett förtroende till patienter (Strang et al. 2014; 
Seccareccia et al. 2015). Å andra sidan antyddes det att vissa patienter var svåra att nå 
på grund av stark integritet, att de inte var vana att öppna upp sig för andra människor 
eller att de kände en misstänksamhet gentemot andra beroende på tidigare 
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livserfarenheter (Carlander et al. 2011). Ett förtroende kunde skapas även av generösa 
gester gentemot patienterna. Det innebar bland annat att sjuksköterskor gjorde det lilla 
extra för just de patienter de vårdade (Rasmussen & Edvardsson 2007). Författarna 
menar att ett förtroende inte nödvändigtvis påbörjas med djupa samtalsämnen. Det kan 
initieras av vardagliga ting exempelvis vädret, gemensamma intressen eller enbart 
närvaron av sjuksköterskors.  Det framhävdes att sjuksköterskors förhållningsätt kunde 
vara avgörande för hur patienter upplevde trygghet och bekräftelse som en unik individ 
(Strang et al 2014). Enligt Wiklund beskriver Lindström att ett förtroende kan resultera i 
att patienter vågar uttrycka djupa och känslosamma funderingar när patienter känner 
förtroende för sjuksköterskor (Lindström 1994 se Wiklund, 2003 s.155). Detta styrks 
även av tidigare forskning som betonade vikten av att sjuksköterskor bör vara 
inbjudande och utstråla välvilja (Rasmussen & Edvardsson 2007). Vikten av att 
sjuksköterskor skapar förtroende till patienter stärks av en annan studie i hur 
sjuksköterskor väljer att bemöta patienter som har existentiella frågor (Giske & Cone 
2015). Sjuksköterskor behöver överkomma sitt eget obehag av att samtala om känsliga 
ämnen, eftersom existentiella frågor påverkar patienters hälsa (ibid.).  
 
I resultatdelen framkom även att vissa patienter i livets slutskede kunde uppleva ett 
outhärdligt lidande, en känsla av hopplöshet och rädsla inför framtiden (Dierckx de 
Casterlé et al. 2006; Pestinger et al. 2015; Dees et al. 2011). Författarna har saknat 
betydelsen av hopp som faktor och hur hopp kan användas av sjuksköterskor för att 
kunna ge patienter kraft i sin tillvaro. Hopp är en viktig del i vårdandet. Sjuksköterskors 
egen känsla av hopp kan ingjuta hopp i patienterna och hur sjuksköterskor upprätthåller 
patienters hopp genom att inte frånta deras hopp (Penz och Duggleby 2011). Å andra 
sidan valde vissa sjuksköterskor att undanhålla information som berörde livets slutskede 
eftersom de var rädda att det skulle frånta patienternas hopp (Slort et al. 2011). Hopp 
kan upplevas olika beroende på var patienter befinner sig i sin sjukdom. Det kan 
innebära att vissa patienter upplever hopp genom att de väljer att förneka verkligheten, 
medan andra patienter vågar möta sitt lidande med stöd av sjuksköterskan (Friedrichsen, 
Lindholm och Milberg 2010). Det skulle kunna anses att sjuksköterskor bör vara 
medvetna om hur patienter kan hantera sjukdomens inskränkande med olika strategier, 
för att kunna hjälpa patienter att möta det svåra genom att konfrontera patienter med 
exempelvis existentiella frågor. Resultatet visade att en önskan om eutanasi kunde vara 
ett dolt budskap för ett lidande där det underliggande budskapet kunde vara ett rop på 
hjälp (Dierckx de Casterlé et al. 2010). Författarna menar att patienter kan välja att 
hantera sitt lidande med förnekelse genom att de väljer att undvika vissa situationer, 
som kan påminna dem om sjukdomen. Patienter kan även använda humor för att 
bortförklara allvaret med sjukdomen, vilket kan vara ett sätt för dem att överleva. Detta 
val kan vara en flykt från verkligheten som kan manifesteras på olika sätt. Det är viktigt 
att sjuksköterskor har detta i åtanke i mötet med patienter. Utifrån tidigare forskning 
upplevde sjuksköterskor ibland att det kunde vara svårt att hantera hur de skulle nå 
patienter som förnekade sin sjukdom. Även att vissa patienter valde att inte ge uttryck 
för sina behov och funderingar (Slort, Schweitzer, Blankenstein, Abarshi, Riphagen, 
Echteld, Aaronson, der Horst & Deliens 2011). Det kan tolkas att det kan ta lång tid att 
etablera en vårdande relation med dessa patienter. Resultatet tyder på att det kan gynna 
patienter om sjuksköterskor får möjlighet att öka sin kunskap om sitt eget 
förhållningssätt och även vilken påverkan det har på patienter (Seccarecia et al. 2015; 
Strang et al. 2014). Sjuksköterskor kan förhålla sig till känsliga ämnen genom att vara 
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uppmärksam på vad patienter berättar, men också vad patienter antyder i underliggande 
ton. Det var viktigt att sjuksköterskor följer patienters takt och inte forcerar situationen, 
då den vårdande relationen kan förstöras (Giske och Cone 2015). Resultatet antyder att 
patienter kan behöva bli avlastade ifrån tunga situationer genom att samtala om 
vardagliga ting (Strang et al. 2014). Författarna menar att sjuksköterskor kan hjälpa att 
bära patienters börda genom att patienter kan få en distans och en återhämtning från 
lidandet genom samtal. Detta beskrivs som en fristad (Öhlén 2001, s.170). 
 
I resultatet framkom det att uteblivna samtal kunde ge en negativ påverkan på patienter 
(Strang et al. 2014; Seccareccia et al. 2015). Det resulterade i att patienterna upplevde 
ångest till följd (Seccareccia et al. 2015). Ett vårdlidande kan uppstå vid ett möte mellan 
sjuksköterskan och patienten, då sjuksköterskan väljer att ignorera patientens behov av 
samtal (Dahlberg och Segesten 2010, ss.213-214). Det är viktigt att sjuksköterskor 
försöker att möta patienter med existentiella tankar även om sjuksköterskor inte har alla 
svar (Giske och Cone 2015). Upplevelsen av värdighet är en påverkbar faktor som 
utgörs av att en person känner sig hel, meningsfull, intakt och hur omgivningen ser på 
personen (Edlund, Lindvall, von Post och Lindström 2013). Omgivning och närstående 
kan influera patienter hur de upplever en känsla av värdighet, exempelvis då närstående 
visar villkorslös omtanke och kärlek till patienterna (Li, Richardson, Speck och Armes 
2014). Patienter kunde uppleva en värdighet som var relativ, där patientens subjektiva 
upplevelse av sin värdighet kunde skifta beroende på hur yttre omständigheter 
påverkade patienten (Edlund et al. 2013). Författarna vill framhäva att sjuksköterskor 
kan påverka patienters relativa värdighet via yttre faktorer, exempelvis genom 
sjuksköterskors bemötande. Det är därför viktigt att patienter får uttrycka sina känslor i 
ord, för att patienter ska kunna uppleva en relativ värdighet.  
 
Resultatet framkom det att vissa sjuksköterskor kan uppleva att de inte har tillräckligt 
med underlag för att skapa en vårdande relation, vilket kan medföra att de känner sig 
otillräckliga i sitt arbete. De kan anse sig ha bristande kunskap, bristande erfarenhet, de 
kan vara otrygga i sin professionella roll och de har svårt att överkomma sin egna 
trygghets- och bekvämlighetszon för att kunna ge optimal vård (Strang et al. 2014) 
Detta framkom även i en annan studie av sjuksköterskornas upplevelser (Giske & Cone 
2015). I resultatet framkom det att sjuksköterskor bör vara stark och kompetenta 
(Jeppsson & Thomé 2015). Författarna ifrågasätter hur sjuksköterskor ska kunna 
uppfylla detta och vilket tillvägagångssätt de kan tillämpa för att bli starka och 
kompetenta. Reflektion kan vara ett redskap för sjuksköterskor att kunna bemöta 
komplexa situationer. Det krävs förutsättningar för att kunna reflektera, där en lärande 
och en tillåtande atmosfär möjliggör reflektion (Ekebergh 2011, s.74). Det framhölls i 
resultatet en önskan av sjuksköterskorna att kunna få möjlighet att reflektera (Strang et 
al. 2014). Teamarbete kan ha betydelse för att sjuksköterskor ska kunna få stöd och 
reflektera kring en viss situation som upplevs övermäktig. Författarna menar att 
reflektion inom teamet kan bidra till nya insikter och förståelse i vårdandet.  
Sjuksköterskor behöver reflektera över hur de kan förbättra situationen till nästa möte 
med patienter. Men det är lika viktigt för sjuksköterskan att kunna reflektera i sitt team 
för att kunna finna nya vägar till den svåra situationen (Penz och Duggleby 2010).  
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SLUTSATSER 
Studiens resultat bedöms vara användbart och ge mer kunskap kring hur patienter i 
livets slutskede upplever sin situation och vilka faktorer som kan ha betydelse för 
patienter i deras lidande. En vårdande relation har betydelse för patienters upplevelse av 
vården där sjuksköterskor kan stödja patienters hälsoprocesser på ett optimalt sätt. Detta 
är en påminnelse för sjuksköterskor om vikten av en god vårdande relation och dess 
påverkan den har på patienters välbefinnande. Det är av största vikt att fortsätta 
implementera den vårdande relations betydelse i praxis.  
 

Författarna har problematiserat en patientgrupp, där dessa patienter uttryckte en önskan 
att få dö i förtid. Det är viktigt att undersöka varför patienter efterfrågar detta, även om 
det är olagligt i Sverige. Framtida forskning bör bedrivas för att undersöka hur 
sjuksköterskorna hanterar det i Sverige när patienter lyfter frågan om eutanasi. Och hur 
allmänsjuksköterskor skall kunna möta patienter när de har existentiella frågor och 
tankar.  
 
Utifrån författarnas fynd innebär en hållbar samhällsutveckling att det behövs mer 
kunskap och utbildning inom den palliativa vården för allmänsjuksköterskor. Det finns 
ett uppenbart behov i grundutbildningen till sjuksköterska, då utbildning inom palliativ 
vård varierar beroende på lärosäte. Reflektion bör även prioriteras för att sjuksköterskor 
ska kunna växa i sin professionella roll och hitta nya lösningar för vårdandet. 
Författarna anser att arbetsgivaren ska kunna ge utrymme för reflektion eller erbjuda 
handledning vid komplexa vårdsituationer. 
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BILAGOR 

Bilaga 1.  Sökmatris över databasen Cinahl. 
 

  

Databas Söktermer Antal träffar Utvalda 

Användbara 
efter slutgiltiga 
exkluderingen Datum 

Cinahl 

Pallitive care AND 
Euthanasia AND Terminally 
ill 44 3 4 2015-10-14 

Cinahl 

Nursing care AND 
Terminally ill AND 
Euthansia 31 1 1 2015-10-14 

Cinahl 
Nurses AND suffering AND 
palliative sedation 9 2 1 2015-10-02 

Cinahl 
Nurses AND Euthanasia 
AND Palliative care 40 2 1 2015-10-05 

Cinahl 

Palliative care AND 
Communication AND 
Nurses- patients relations  52 2 1 2015-10-25 

Cinahl 

Palliative care AND 
Perspectives of patients AND 
Nursing care  46 2 1 2015-10-27 

Cinahl 
Patients AND Euthanasia 
AND Palliative care  74 3 2 2015-10-29 

Cinahl 
Suffering AND Euthanasia 

69 2 2 2015-10-22 

Cinahl 

Communication AND 
Palliative care AND Quality 
of care  51 3 1 2015-10-22 
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Bilaga 2.  
Flödesschema som illustrerar hur vi har samlat in vår data: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal 
träffar: 

416 

Så valdes: 
56 

Efter läsning av titlar, 
dubbletter valdes bort. 

Efter läsning av 
sammanfattning och 
syfte, även artiklar som 
inte var tillgängliga 
online. 

Antal kvar: 
35 

Sökord i CINAHL, boolesk söklogik 
”AND”, med begränsningar, 

inklusionskriterier. 
Terminally ill, euthanasia, palliative care, 

nurse-patient relation, communication, 
suffering, nurses, palliative sedation, 

quality of life, perspectives of patients. 

Exkludering efter att ha 
läst artiklarna i fulltext Antal kvar för 

artikelgranskning
: 20 

Exkludering av artiklar: för stort 
fokus på läkarens syn, 
allmänhetens syn. 

Användbara 
artiklar: 14 
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Bilaga. 3 
En översiktstabell på använd litteratur. 
 
 
Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: The desire to hasten 
death: using Gorunded 
theory för a better 
understanding " When 
perception of time tends to 
be slippery slope"    
 
Författare: Pestinger, Stiel 
Elsner, Widdershoven, 
Voltz, Nauck & Radbruch      
 
Tidskrift: Palliative 
Medicine 
 
Årtal: 2015                               
 
Land: Tyskland 

Patientens perspektiv Syftet var att undersöka 
orsaker till varför vissa 
patienter uttryckte önskan 
att få dö med hjälp av 
eutanasi och assisterad 
dödshjälp som är olagligt i 
Tyskland.  
 
 
 

 

Grounded Theroy, patienter 
som erhöll palliativ vård 
valdes ut från tre olika 
sjuhus i Tyskland. 
Rekryterades de patienter 
som hade uttryck en önskan 
att dö i förtid. Intervjuades , 
rekrytering stannade vid 12 
då de uppnådde data 
mättnad. 

Tre teman skapades: 
självbestämande, 
vånda/ångest, tid.  
Patienterna förväntade att 
sjukvårdspersonalen skulle 
lyssna och respektera de 
berättade. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: How do nurses in 
palliative care perceive the 
concept of self‐image?                                                                                                                                     
 
Författare: Jeppsson & 
Thomé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Tidskrift: Scandinavian 
Journal of Caring Sciences.                       
 
Årtal: 2015                               
 
Land: Sverige 

Sjuksköterskans perspektiv Syftet var att utforska hur 
sjuksköterskor uppfattade 
begreppet självbild inom 
palliativa vården 
 
 
 

 

Kvalitativ fenomenologisk 
ansats.  Djupgående 
intervjuer spelades in och 
transkriberades. Dataanalys 
var inspirerad av kvalitativ 
analysform skapad av 
Marton, Booth och Larsson. 
Innebar att data 
analyserades i olika steg. 
Deltagarna var 17 
sjuksköterskor. 

Fyra kategorier skapades: 
identitet, själv bedömning, 
socialförmåga och 
självkännedom. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: A qualitative study 
exploring the benefits of 
hospital admissions from 
the perspectives of patients 
with palliative care needs.  
 
Författare: Robinson, Gott, 
Gardiner & Ingleton.           
 
Tidskrift: Palliative 
Medicine  
 
Årtal: 2015                                               
 
Land: Nya Zeeland                                                          

Patientens perspektiv Syftet var att undersöka 
fördelar med att få vård på 
sjukhuset, från patientens 
perspektiv som erhöll 
palliativ vård. 

 

 Kvalitativ studie som 
bestod av semistrukturerade 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. En tematisk 
analys användes för att 
analysera datan. 14 patienter 
deltog, varav 2 dog. 

Fyra kategorier skapades: 
att bli omhändertagen och 
uppleva trygghet, erhålla 
vård för att kunna klara sig 
hemma, lättnad för familjen 
och må bättre/ att bli bättre. 
Fördelarna att vårdas på 
sjukhus gav patienterna en 
känsla av trygghet. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Communication and 
Quality of Care on 
Palliative Care Units: A 
Qualitative Study.                                       
 
Författare: Seccareccia, 
Wentlandt, Kevork, 
Workentin, Blacker, 
Gagliese, Grossman & 
Zimmermann.                 
 
Tidskrift: Journal of 
palliative medicine.                                
 
Årtal: 2015                                   
 
Land: Kanada 

Patientens-, närståendes- 
och hälso-
sjukvårdspersonals 
perspektiv. 

Syftet med studien var att 
identifiera delar av 
kommunikation som var 
viktiga för vården.  Hur 
nöjda patienterna och 
närstående var med den 
erhållna palliativa vården av 
den palliativa enheten. 

 

Semistrukturerade 
intervjuer och, 
fokusgrupper. Spelades in 
och transkriberades. 
Metoden utgick ifrån var 
ground theory med induktiv 
ansats. Deltagare i studien: 
85 (23 patienter och 23 
närstående, 39 
vårdpersonal). 

Fem subteman skapades: att 
skapa en rapport med 
patienten och närstående för 
att skapa en förtroende, 
möta förväntningar och 
förklara vården som 
planeras, hålla patienten och 
närstående informerad 
angående hälsotillståndet, 
lyssna aktivt för att bekräfta 
patientens oro och 
individuella behov, erbjuda 
trygg miljö för att samtala 
om död och döende. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Communication 
about existential issues with 
patients close to death-
nurses' reflections on 
content, process and 
meaning.  
                         Författare: 
Strang, Henoch, Danielson, 
Browall & Melin-
Johansson.                           
 
Tidskrift: Psycho-
Oncology                   
 
Årtal: 2014                                       
 
Land: Sverige 

Sjuksköterskans perspektiv Syfte med studien var att 
beskriva sjuksköterskors 
reflektioner på existentiella 
frågor i kommunikation 
med patienter som vårdades 
i livets slutskede. 

Analyserades med kvalitativ 
ansats med content analysis. 
Gruppseminarier som 
spelades in och 
transkriberades. 98 
sjuksköterskor från sjukhus, 
hospice och hemsjukvård 
deltog i studien. 

Resulterade i tre områden 
och nio teman. Första 
området var det existentiella 
samtalets innebörd som 
berörde att leva, att dö och 
relationer. Det andra 
området var hur 
sjuksköterskor skapade 
möjligheter till existentiella 
samtal, de tillhörande tema 
var samtalsteknik för att 
öppna upp samtal, vara 
närvarande och bekräftande. 
Det tredje området berörde 
sjuksköterskors betydelse 
av existentiella samtal. 
tillhörande teman: 
medvetenhet om betydelsen 
av känslighet som berör 
existentiella frågor och 
stödjande samtal. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Palliative Sedation: A 
Focus Group Study on the 
Experiences of Relatives.  
 
Författare: Bruinsma, 
Rietjens,  & van der Heide.          
 
Tidsskrift: Journal of 
palliative medicine                             
 
Årtal: 2013                          
 
Land: Nederländerna 

Närståendes perspektiv Syftet var att undersöka 
närståendes positiva och 
negativa upplevelser med 
palliativ sedering för att 
kunna utvärdera palliativ 
sedering. 

 

Datan analyserades med 
constant comparative 
method. Fokusgrupper hölls 
med närstående. Dessa 
diskussioner spelades in och 
transkriberades. 14 
närstående deltog. 

Resultat påvisade att 
närstående upplevde positivt 
till sedering, då patientens 
lidande minskade, 
närståendes delaktighet i 
beslutsprocessen, att 
närstående fick möjlighet att 
förbereda sig på patientens 
död och slutligen att 
närstående fick en rofylld 
miljö. Men vissa närstående 
var frustrerade för att 
informationen var 
otillräcklig och att 
sjuksköterskorna inte hade 
befogenhet att ta ställning 
till palliativ sedering, utan 
läkarens delaktighet. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Dying cancer 
patients’ own opinions on 
euthanasia: An expression 
of autonomy? 
                            
Författare: Karlsson, 
Milberg & Strang.                                            
 
Tidskrift: Palliative 
Medicine                                                
 
Årtal: 2012                                                                                 
 
Land: Sverige 

Patientens perspektiv Syftet var att undersöka 
patientens syn på eutanasi i 
förhållande till autonomi. 

 

Kvalitativ ansats användes 
för att analysera datan utan 
förbestämda kategorier. 
Datan samlades in via 
intervjuer som spelades in 
och transkriberades. 66 
patienter som erhöll 
palliativ vård deltog i den 
kvalitativa studien.  

De kategorier som skapades var 
deltagarnas syn på eutanasi i 
förhållande till autonomi: 
fokuserad på beslutsfattande, bli 
påverkad av, se det som en 
styrka och förtroende. 
Legalisering av eutanasi: 
patientens autonomi stärks av 
att patientens styrka i 
självbestämmande eller 
patientens autonomi försvagas 
av att det blir en medicinsk 
styrka för hälso- och sjukvårds 
personal, detta upplevdes av 
patienterna som skrämmande.  
En annan kategori beskrev 
vilket förtroende patienten hade 
för sin omgivning, både negativ 
och positiv syn på förtroende 
lyftes fram av deltagarna. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Being Me and Being 
Us in a Family Living Close 
to Death at Home.                                    
 
Författare: Carlander,  
Ternestedt, Sahlberg-Blom,  
Helström & Sandberg.      
 
Tidsskrift:  Qualitative 
Health Research.                                       
 
Årtal: 2011                                      
 
Land: Sverige 

Närståendes perspektiv och 
patientens perspektiv 

Syftet var att beskriva hur 
familjer med en närstående 
som är i palliativt skede 
upplevde sin vardag. 

 

Forskarna utförde 
individuella-, par- och 
familjeintervjuer. Spelades 
in och transkriberades. 
Datan analyserades med 
induktiv ansats, där tolkning 
av datan skapade teman. 
Fem familjer valdes ut av 
40 familjer i Sverige. 

 Två mönster uppkom som 
beskrev deltagarnas 
upplevelse att leva nära 
döden. Dessa är "me in a 
family living close to death” 
and “being us in a family 
living close to death.” 
“Being me” innebar hur de 
upplevde, hur de hanterade 
vardagen individuellt och 
tillsammans med andra i 
familjen. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Unbearable 
suffering: a qualitative 
study on the perspectives of 
patients who request 
assistance in dying. 
                           
Författare: Dees, Vernooij-
Dassen, Dekkers, Vissers & 
van Weel.                                              
 
Tidskrift: Journal of 
Medical Ethics                                                                            
 
Årtal: 2011                                                                  
 
Land: Nederländerna 

Patientens perspektiv Syftet med studien var att få 
förståelse för patientens 
lidande och hur denne 
hanterade det. 

 

Kvalitativ studie, 
djupgående intervjuer med 
förvalda frågor 
(intervjuguide), 
slumpmässigt urval från 
sjukhus, hospice och 
vårdhem. Deltagarna som 
valdes ut hade en önskan 
om eutanasi som hade blivit 
godkända eller inte 
godkända. Totalt 31 deltog.  
Intervjuerna spelades in och 
transkriberades. Grounded 
theory användes vid 
analysen. 

Patienterna beskrev lidandet 
på olika sätt. Kodningen av 
deras uttalande resulterade i 
21 kategorier från vilka 
överensstämde med deras 
litteratur review, där 4 st 
teman framträdde; 
medicinskt, psyko-
emotionell, socio-miljö och 
existentiell. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Nursing care for 
patientens requesting 
euthanasia in general 
hospitals in Flanders, 
Belgium. 
                                                             
Författare: Dierckx de 
Castertlé, Denier, De Bal & 
Gastmans.                                                                     
 
Tidskrift: Journal of 
Advanced Nursing                                                                                       
 
Årtal: 2010                                                       
 
Land: Belgien 

Sjuksköterskans perspektiv Syftet var att undersöka 
sjuksköterskornas 
delaktighet i vårdprocessen, 
där patienter som vårdades i 
livets slutskede önskade 
eutanasi på allmänna 
sjukhus. 

 Den metod som användes 
var grounded theoery, 
analysering av datan 
resulterade sedan i teman. 
Datan samlades in via 
intervjuer. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 18 
sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Den vårdprocess då 
patienten önskade att få 
eutanasi var svår och bestod 
av flera steg. Sjuksköterskor 
måste vara uppmärksam på 
när önskan om eutanasi 
uppkommer. Det har 
skapats följande teman: 
öppen och aktiv lyssnande, 
muliteam samarbete och 
analys av gruppens 
dynamik; fortsättningsvis 
förse med palliativ vård; att 
organisera och utföra 
eutanasi och slutligen stöd 
till familjen, till kollegor 
och för sig själv. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: The desire for 
hastened death in 
individuals with advanced 
cancer.                                                             
 
Författare: Nissim, 
Gagliese & Rodin.                              
 
Tidskrift: Social Science & 
Medicine                                                
 
Årtal: 2009                                                            
 
Land: Kanada 

Patientens perspektiv Syftet var att undersöka 
patienter med avancerad 
cancer och deras önskan att 
dö i förtid, för att förstå hur 
den önskan hade 
uppkommit över tid. 

Grounded Theory användes 
som metod. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Tematisk 
analys användes vid 
hantering av datan. 12 
patienter rekryterades som 
hade uttryck en önskan om 
att få dö i förtid och som 
erhöll palliativ vård valdes. 
De valdes ut från tre olika 
sjukhus i Tyskland. 

De kategorier som skapades 
var att få dö i för tid var en 
plan inför framtiden om 
vården inte lindrade. En 
önskan att få dö iförtid var 
ett uttryck för desperation, 
önskan att få dö i förtid var 
en sätt att släppa taget. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Having a difficult 
time leaving: experiences 
and attitudes of nurses with 
palliative sedation. 
                                                 
Författare: Rietjens, 
Hauser, van der Heide & 
Emanuel.                                       
 
Tidskrift: Palliative 
Medicine                              
 
Årtal: 2007                                                           
 
Land: Nederländerna 

Sjuksköterskans perspektiv Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors erfarenheter 
och attityder gentemot 
palliativ sedering, och den 
fokuserade på de 
anledningar till att palliativ 
sedering användes, 
sjuksköterskors 
uppfattningar angående 
palliativ sedering och deras 
idéer angående hur palliativ 
sedering påverkade 
dödsprocessen. 

 

Constant comparative 
analysis, i den kvalitativa 
studien. Intervjuerna bestod 
av två delar: varav en del 
innehöll av slutna frågor. 
Alla intervjuerna spelades 
in. Dessa transkriberades 
och analyserades. De 
grupperade liknande 
begrepp för att forma 
kategorier som var mer 
exakta, fullständiga och 
generaliserbara. 16 
sjuksköterskor deltog. 

Olika kategorier framkom 
såsom sjuksköterskors mest 
minnesvärda fall av palliativ 
sedering, orsaker till att 
använda palliativ sedering, 
olika perspektiv på hurvida 
palliativ sedering förkortade 
livet (som en form av 
sidoeffekt) och kvalitéten av 
att dö efter användning av 
palliativ sedering. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Nurses´views on their 
involvement in euthanasia: 
a qualitive study in 
Flanders (Belgium) 
                                                                
Författare: Dierckx de 
Casterlé, Verpoort, De Bal 
& Gastmans                                                                
 
Tidskrift: Journal of 
Medical Ethics                                                                 
 
Årtal: 2006                                                                                    
 
Land: Belgien                                                                    

Sjuksköterskans perspektiv Syftet var att forska i 
sjuksköterskors syn i den 
palliativa vården hur de såg 
på delaktighet av eutanasi. 

 

Kvalitativ ansats.  
Intervjuerna var 
semistrukturerade, detta 
spelades in och 
transkriberades. Datan 
analyserades med Grounded 
theory. Vid kodning av data 
använts QRS NUD*IST N5 
dataprogram. 12 
sjuksköterskor som arbetade 
inom den palliativa vården. 

Presenterade olika 
kategorier som berörde 
sjuksköterskors syn på deras 
deltagande: att höra en 
önskan om eutanasi, 
delaktighet i 
beslutsprocessen, 
delaktighet i utförandet av 
eutanasi och att stötta 
familjemedlemmar och 
kollegor, oavsett om döden 
inträder naturligt eller på 
grund av eutanasi. 
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Titel, författare, tidskrift, 
årtal och land 

Perspektiv Syfte Metod och urval Resultat 

Titel: Differences between 
terminally ill cancer 
patients who died after 
euthanasia had been 
performed and terminally ill 
cancer patients who did not 
request euthanasia.     
                                               
Författare:  Georges, 
Onwuteaka-Philipsen, van 
der Wal, van der Heide & 
van der Maas.                                                                
 
Tidskrift: Palliative 
Medicine                                                                              
 
Årtal: 2005                                                                 
 
Land: Nederländerna 

Vårdarens perspektiv 
utifrån patientens 
upplevelser av livets 
slutskede 

Syftet var att undersöka 
varför vissa patienter valde 
att genomföra eutanasi och 
andra inte. 

 

 Strukturerade intervjuer 
som fokuserade på 
vårdarens erfarenheter kring 
beslut i livets slutskede. De 
intervjuade även 
vårdpersonal som vårdar 
patienter i livets slutskede, 
de fick även fylla i 
frågeformulär varje månad 
tills patienten avled.  
Slumpmässigt urval 
utfördes ur en population av 
olika yrkeskategorier som 
har vårdat eller vårdar.  Av 
434 så valde 376 att bli 
intervjuade. 120 

Symtom hade stor betydelse 
varför vissa patienter 
önskade att få eutanasi. 
Författaren kom fram till att 
symtomen hade en 
avgörande faktor och att det 
fanns ett samband mellan 
den vården som gavs och 
eutanasi. 
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