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Sammanfattning    
Hemsjukvården blir allt mer avancerad och ställer större krav på sjuksköterskan. Detta i 
samband med att fler människor väljer att vårdas i hemmet, speciellt vid vård i livets 
slutskede. För sjuksköterskan innebär detta ett ökat ansvar där den egna kompetensen 
sätts på prov, både när det gäller praktiska kunskaper men även när det gäller att finnas 
till för patient och närstående.  
 
Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i 
livets slutskede i hemmet. Metoden som användes är en litteraturöversikt där totalt tio 
kvalitativa artiklar granskades och analyserades. Detta resulterade i fyra kategorier och 
tio subkategorier.    
 
Resultatet visar att sjuksköterskan upplever att vikten av en god vårdrelation till patient 
och närstående bör baseras på öppenhet och lyhördhet. Det upplevs som en utmaning 
för sjuksköterskan att balansera sin professionella och personliga roll vid vård i livets 
slutskede i hemmet. Vidare visar resultatet att arbetet vid vård i livets slutskede i 
hemmet upplevs påverka sjuksköterskan både positivt och negativt. Det upplevs vara 
tillfredställande att kunna ge god vård. Dock kan en känsla av otillfredsställelse uppstå 
när sjuksköterskan känner sig otillräcklig i emotionellt svåra situationer där existentiella 
frågor uppstår. Bristen på tid samt oklara ansvarsområden upplever sjuksköterskan 
påverka vården till patient och närstående negativt. I diskussionen berörs områden som 
vikten av en god vårdrelation mellan sjuksköterskan och patienten och närstående, 
sjuksköterskans upplevelser av bemötande av existentiella frågor, sjuksköterskans 
upplevelser av tidsbristen i arbetet och vikten av ett gott samarbete med kollegor. 
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INLEDNING 
Att vårda patienter i livets slutskede ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens. 
Det blir allt vanligare för människor att vårdas i livets slutskede i hemmet och därmed 
blir hemsjukvården alltmer avancerad. För att skapa en värdig vård i livets slutskede i 
hemmet behöver sjuksköterskan se hela människan och vara lyhörd för att kunna 
identifiera individens behov. 
 
Som blivande sjuksköterskor kommer vi möta patienter i livets slutskede, vilket kan 
innebära en utmaning både professionellt och emotionellt. Vi tycker därmed att det är 
viktigt att lyfta fram sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede 
i hemmet. Detta för att skapa en djupare kunskap och förståelse i mötet med dessa 
patienter i vårt kommande arbetsliv. 
 
BAKGRUND 

Hemmets betydelse för människan 
Hemmet är en plats där människans normer och livsstil kan få utrymme. Denna plats 
kan identifieras genom sociala och dagliga interaktioner med familj eller andra 
människor. Hemmet blir härmed en grund för människans sociala identitet. Att vara 
borta från sitt hem och känna längtan att återvända kan fördjupa hemmets betydelse för 
människan. Det egna hemmet är en personlig sfär som rymmer identitet, trygghet samt 
upplevelser av tid och rum. Vidare är hemmet en plattform för människans 
självbestämmande där det egna livet kan äga rum och uttryckas i större utsträckning än 
utanför den egna dörren. När någon i hemmet blir sjuk kan detta utmana den trygga 
sfären och inkräkta på självbestämmandet då det ofta kan innebära att utomstående så 
som vårdpersonal kliver över hemmets tröskel. Detta kan påverka hemmets betydelse 
både för den drabbade och närstående (Case 1996; Schutz 1999; Lantz 2007; Kellehear 
2009 se Hellström & Carlander 2010, s. 80). 
 

Hemsjukvård 
Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som bedrivs i hemmet. Hemsjukvården är avsedd 
för patienter med behov av långvariga insatser av hälso- och sjukvård likväl som för 
patienter med behov av tillfälliga insatser. Dessa omfattar medicinska insatser, 
omvårdnad samt rehabilitering och habilitering. I takt med att vårdplatserna på 
sjukhusen och särskilda boenden har minskat till följd av ökat vårdbehov hos 
befolkningen, har hemsjukvården utvecklats och blivit mer avancerad (Socialstyrelsen 
2008, s. 14, 113). Hemsjukvården finns till för patienter i alla åldrar. Dock utgör den 
äldre människan merparten av patienter i hemsjukvården (Josefsson & Ljung 2010, s. 
28).  
 
Det finns två typer av hemsjukvård, grundläggande och avancerad. Den grundläggande 
hemsjukvården som leds av distriktssjuksköterskor är kopplad till primärvården och 
innefattar all hälso- och sjukvård utanför slutenvården. Under dagtid skall läkare och 
sjuksköterskor finnas tillgängliga. Den avancerade hemsjukvården är istället helt 
kopplad till sjukhuset, där läkare och sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt, och 
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bedriver mer kvalificerad vård i hemmet såsom palliativ vård. Förr bedrevs denna typ av 
vård enbart på sjukhus men numera är det möjligt att få tillgång till alla nödvändiga 
resurser även i hemmet (Josefsson & Ljung 2010, ss. 16-17).  
 

Sjuksköterskans roll i hemsjukvården 
Sjuksköterskans roll i hemsjukvården innefattar ett stort ansvar där utmanande 
bedömningar görs och beslut tas baserat på ett tydligt ledarskap inom sjuksköterskans 
kompetensområde. En viktig del i sjuksköterskans kompetens inom hemsjukvården är 
att kunna arbeta självständigt likväl som i team (Josefsson & Ljung 2010, ss. 15-25). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2005, s. 7) beskrivs kompetens som en förmåga och avsikt att 
kunna genomföra uppgifter utifrån erfarenhet, engagemang och kunskap. För 
sjuksköterskan innebär detta att kunna ha en helhetssyn med goda teoretiska och 
praktiska kunskaper samt ett vetenskapligt förhållningssätt.   
 
Enligt Svensk författningssamling (SFS 1998:531) skall all personal inom hälso- och 
sjukvård arbeta utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Vården skall så långt som 
möjligt ha ett patientcentrerat perspektiv som inkluderar respekt för individen och 
närstående. 
 
I hemsjukvården vårdar sjuksköterskan i hemmet, vilket innebär en nödvändig 
förståelse och respekt för hemmets betydelse och vad det innebär för patienten. Hemmet 
är ofta patientens personliga sfär där sjuksköterskan är gäst och där det även kan finnas 
utrymme för att utveckla en mer personlig relation till patienten. Det är därför av vikt att 
sjuksköterskan har en balans i vårdrelationen mellan närhet och professionalitet 
(Nilsson 2001; Rice 2006 se Josefsson & Ljung 2010, ss. 21-22).  
 

Palliativ vård 
Begreppet palliativ härstammar från pallium som är latin och betyder mantel eller kappa 
och är en symbol för någonting som skyddar och omfamnar. Därmed kan palliativ vård 
förstås som lindrande vård som ges då sjukdom inte längre kan botas. Palliativ vård är 
främst aktuellt vid vård av patienter i livets slutskede, men kan även bli aktuell för att 
lindra svårt sjuka som förväntas bli friska (Widell 2003, ss. 11-12). 
 
Världshälsoorganisationen (WHO 2016) definierar begreppet palliativ vård som ett 
förhållningssätt med målet att för patient och närstående främja livskvalité genom att 
lindra och förebygga lidande. Detta genom att identifiera och behandla fysiska, psykiska 
och existentiella faktorer som kan uppstå i relation till livshotande sjukdom.  
 
Enligt Palliativguiden (2010, s. 16) visar statistik från 2005 att totalt 3158 patienter 
vårdades palliativt inom hemsjukvården i Sverige.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2007, s. 12) består den palliativa vården av fyra hörnstenar som 
bygger upp en struktur för att bidra till en värdig vård i livets slutskede: 

• Behärskande av mödosamma fysiska och psykiska symtom. 
• Multiprofessionellt teamarbete med ett patientcentrerat perspektiv. 
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• God kommunikation som skapar förutsättningar för en god relation mellan 
patient och närstående och vårdgivare. 

• Stöd och respekt till närstående och deras önskemål. 
Denna struktur bör vara grunden för vård i livets slutskede där målet är att främja 
värdighet för både patient och närstående.  
 

Etiska förhållningssätt inom palliativ vård 
Etik handlar om att kunna befinna sig i verkliga situationer där val måste göras som 
leder till ett handlande. I dessa val är det viktigt att kunna reflektera kring situationens 
förutsättningar för att kunna handla rätt. Detta medför att det är lättare att fatta beslut i 
enskilda fall som leder till ett gott handlande där människovärdet är centralt (Lyckander 
2001, s. 20). 
 
Vid vård i livets slutskede kan etiska frågeställningar väckas hos vårdpersonalen. För att 
bemöta och hantera dessa etiska frågeställningar krävs en kunskap om etiska principer 
och förhållningssätt. Den etiska plattformen är en bra grund att utgå från då den skall 
styra alla prioriteringar inom all hälso- och sjukvård likväl som inom palliativ vård. 
Denna plattform involverar människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen 
samt kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen innebär att alla 
människor har ett likt värde och likvärdiga rättigheter oberoende av egenskaper eller 
social situation. Behovs- och solidaritetsprincipen handlar om att resurser skall fördelas 
enligt behov. Kostnadseffektivitetsprincipen innebär att finna en rimlig relation mellan 
kostnader och effekt av behandlingar som ges i relation till hälsa och livskvalitet. Dessa 
principer är rangordnade i nämnd ordning. För den palliativa vården innebär detta att 
alltid se till patientens bästa även om behandling av svåra tillstånd är kostsamt 
(Socialstyrelsen 2013, ss. 69-70).   
 
Vidare innebär ett etiskt förhållningssätt i den palliativa vården att på en 
mellanmänsklig nivå alltid respektera patientens autonomi vilket innebär att patientens 
självbestämmande står i centrum. Den mellanmänskliga nivån innebär även att 
vårdpersonal bör kunna agera spontant utifrån vad som känns rätt i situationen 
(Socialstyrelsen 2013, ss. 71-72). 
 

Sjuksköterskans roll i palliativ vård 
Inom palliativ vård har sjuksköterskan en omfattande roll med att samordna vården 
kring patienten och även en ledande roll i teamet. Detta involverar att med en första 
bedömning ta beslut om nödvändiga insatser både för patienten och närstående. Det är 
centralt för sjuksköterskan att i största möjliga mån involvera patienten och närstående i 
sina beslut och sitt handlande. Detta förutsätter att sjuksköterskan skapar en 
förtroendefull relation och finns där både för patienten, närstående och övriga 
inblandade i teamet. Sjuksköterskan i den palliativa vården har en viktig funktion med 
att förmedla uppmuntran till patient och närstående, men utifrån sin profession kunna 
bedöma när det är aktuellt att ta ett steg tillbaka och ge utrymme (Friedrichsen 2005, ss. 
377-382). 
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Tidigare forskning av palliativ vård i hemsjukvården 
Socialstyrelsen (2007, ss. 22-23) beskriver i sin sammanfattning, som är baserad på ett 
30-tal studier, att personalens upplevelser vid möten med patienter och närstående vid 
vård i livets slutskede tyder på att det finns både tillfredställelse och belastningar i 
arbetet. I studiens resultat framkom det att det finns ett glapp mellan den goda vård som 
personalen vill ge och de förutsättningar som finns i form av tid, resurser och personal. 
Personalen uttryckte att det är svårt att kommunicera med patient och närstående samt 
att ge svåra besked. Detta visar på att det finns ett ökat behov av stöd, handledning och 
utbildning för att kunna bidra med en god vård i livets slutskede. 
 
Berterö (2002, s. 390) beskriver i sin studie att sjuksköterskan upplever att relationen till 
patient och närstående är en väsentlig del för att kunna ge god vård i livets slutskede. 
Det är viktigt för sjuksköterskan att kunna skapa och behålla en god relation som 
grundar sig i trygghet och ömsesidig tillit. Sjuksköterskan upplever även att det är 
viktigt att både vara behjälplig för patient och närstående när det gäller det rent 
praktiska och medicinska, men även när det gäller att bemöta sociala och existentiella 
behov.  
 
Luker, Austin, Caress och Hallett (2000, ss. 778-779) beskriver i sin studie att 
sjuksköterskan upplever att förutsättningarna för att kunna ge god vård i livets slutskede 
i hemmet involverar att skapa en god relation till patient och närstående. Denna relation 
bör bygga på att det finns en trygg ömsesidig kommunikation. Sjuksköterskan upplever 
även att förutsättningarna för att kunna ge god vård i livet slutskede involverar att 
patient och närstående är väl insatta i situationen. Genom detta kan både sjuksköterskan 
och patient och närstående i en gemensam förståelse samarbeta för att skapa en god 
vårdsituation. Sjuksköterskan upplever vidare att en god vårdrelation gynnas av att 
kunna se hela patienten vilket innebär att kunna se bortom de fysiska behoven och 
istället finnas till för patient och närstående. Detta upplever sjuksköterskan i 
hemsjukvården som en extra utmaning när det egna hemmet är en vårdplats. 
 
En studie som belyser sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede i hemmet beskriver att sjuksköterskan upplever vissa hinder för att kunna 
bidra till god vård. Sjuksköterskan upplever att det är svårt att strukturera sitt arbete och 
hinna med att vårda patienter med övrigt vårdbehov samtidigt som vård i livets 
slutskede skall ges. Vidare upplevs även att den egna kompetensen sätts på prov då det 
inte finns givna riktlinjer på hur vårdsituationer som uppstår vid palliativ vård i hemmet 
skall hanteras. Sjuksköterskan uttrycker även en känsla av frustration över att inte alltid 
kunna investera den tid som behövs för att ge god vård i livets slutskede. Detta på grund 
av tidsbrist (Berterö 2002, ss. 389-390).   
 
I en studie som beskriver helhetsbilden av palliativ vård i hemmet och hur den upplevs 
av alla inblandade kom det fram att sjuksköterskan vid vård i livets slutskede kan 
påverkas känslomässigt. Denna känslomässiga påverkan kan grunda sig i att 
vårdrelationen vid vård i livets slutskede vanligen innebär en större emotionell 
investering från sjuksköterskan. Vidare upplever sjuksköterskan att arbetet påverkas 
negativt på grund av brist på tid och resurser. Detta leder till frustration då 
sjuksköterskan upplever att det är svårt att hantera den arbetsbelastning som uppstår i 
relation till tidsbrist. Frustrationen grundar sig i en upplevelse av att sjuksköterskan inte 
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kan ge den vård som förväntas i och med att tidsbristen påverkar den närvaro 
sjuksköterskan vill ge till patient och närstående. Sjuksköterskan upplever även en 
frustration över att inte ha tillräckligt med kunskap vid vård i livets slutskede. Här 
saknas handledning och stöd (Appelin, Brobäck & Berterö 2005, ss. 320-322).  
 
Klarare, Lundh Hagelin, Furst och Fossum (2013, 1065-1066) beskriver i sin studie att i 
ett palliativt vårdteam är det viktigt att fördela resurserna på ett sätt som främjar vården. 
Detta gör det lättare för teamet att fokusera på uppdraget vilket är att ge god vård i livets 
slutskede i hemmet. Denna typ av vård är krävande och emotionellt utmanande och 
därför upplever sjuksköterskan att det är viktigt att stödja och respektera varandra som 
kollegor samt att ha en öppen och bra kommunikation i teamet. För att främja en bra 
arbetsmiljö i teamet upplever sjuksköterskan att det är viktigt med ett gott ledarskap. 
Eftersom vård i livets slutskede i hemmet kan vara påfrestande kan detta medföra att 
konflikter uppstår i teamet då kollegor känner sig frustrerade. Här upplever 
sjuksköterskan att det är viktigt med reflektion och handledning inom teamet för att få 
ett gott samarbete som främjar vården i livets slutskede i hemmet.  
 

Vårdvetenskapliga begrepp 
Vårdrelation 
Relationen mellan vårdaren och patienten bör baseras på öppenhet där det finns 
utrymme för att uttrycka behov. Vårdrelationen är asymmetrisk då sjuksköterskan 
genom sin profession har en maktposition. Dock är det viktigt att makten inte utnyttjas 
till patientens nackdel, utan används för att främja patientens hälsoprocess. För att en 
god vårdrelation skall kunna skapas, måste vårdaren finnas tillgänglig och patienten 
måste bjuda in vårdaren i sin situation. Både patienten och vårdaren har ett ansvar att 
utveckla en gynnsam vårdrelation som främjar hälsan och lindrar lidandet hos patienten. 
Om vårdaren inte behandlar patienten med respekt och är lyhörd för dennes behov, kan 
ett vårdlidande uppstå (Wiklund 2003, ss. 155-158).  
 
En god kommunikation är essentiellt för patientens upplevelse av att känna tillit till 
vårdaren i vårdrelationen. Detta innebär att skapa ett förtroende och en ömsesidighet där 
det finns möjlighet för både patienten och vårdaren att utvecklas och lära av varandra. 
Från vårdarens perspektiv är det en konst att kunna lyssna och bekräfta patienten genom 
en god närvaro. Vidare är det särskilt viktigt att som vårdare kunna förmedla viktigt 
information på ett förståeligt sätt till patient och närstående (Lindencrona 2002, ss. 84-
86). Vid vård i livets slutskede bär vårdaren på ett stort ansvar i att genom god 
kommunikation kunna möta behovet hos patient och närstående. Denna kommunikation 
involverar att kunna ge ett bra känslomässigt stöd samt se till att patient och närstående 
tar till sig informationen som ges vid svåra situationer på ett hanterbart sätt (Lyckander 
2001, ss. 45-46). 
 

Existentiella frågor 
Existentialismen är en filosofi som involverar frågor som berör människans sätt att vara. 
Att veta vem man är samt att känna och förstå sig själv i förhållande till världen och 
andra individer är avgörande för upplevelsen av hälsa och välbefinnande. Det innebär 
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att kunna finna sin plats i livet med sig själv och världen runt omkring i en existentiell 
kontext (Strang & Strang 2005, s. 98; Dahlberg & Segesten 2012, s. 56).  
 
Människans behov av att förstå vem man är och det man är med om ingår i de 
existentiella frågorna. Vid vård i livets slutskede är den egna existensen hotad vilket kan 
väcka oro och rädsla hos patienten. Här uppstår ofta existentiella frågor som kan handla 
om döden, meningen med livet samt tankar kring vad som händer efter döden. För att 
kunna bemöta patienters existentiella frågor på ett öppet och lyhört sätt är det viktigt att 
som vårdare själv har reflekterat och bearbetat vad dessa frågor kan innebära för en 
själv och ens egen existens (Bengtsson & Lundström 2015, s. 152-153).  
 

Patientperspektiv 
Patientperspektivet innebär att patienten alltid utgör fokus för vårdandet och ses som en 
expert på sig själv och sina behov. För vårdaren innebär detta att kunna ha ett gott etiskt 
perspektiv där människovärdet är i fokus. Det innebär att vårdaren har en skyldighet att 
alltid ge så god vård som möjligt utifrån patientperspektivet inkluderat de behov som 
patienten uttrycker (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 103-104).  
 

Lidande och hälsa  
Att lida är för människan en naturlig del av livet som kan innebära en plåga likväl som 
en kamp. Därmed kan lidandet uppfattas som någonting negativt som människan måste 
utstå och leva med. Lidande kan även innebära en försoning som involverar någonting 
uppbyggande och positivt i en människas liv (Eriksson 1994, s. 21). Hälsa kan förstås 
som en upplevelse av välbefinnande och att vara kapabel till att utföra sina behov 
utifrån sitt vardagliga liv vilket kan ge en känsla av tillfredsställelse. Detta skapar för 
individen en känsla av mening och balans i tillvaron (Dahlberg & Segesten 2010, ss. 
101-102).  Hälsa och lidande är förenade med varandra. Det kan härmed förstås som att 
lidandet likväl som hälsan är en naturlig del av livet. Om lidandet blir allt för plågsamt 
kan upplevelsen av hälsa tryckas undan vilket kan göra att lidandet tar över och helt 
eller delvis begränsar människan i sitt liv (Eriksson 1994, s. 64).  
 
Eriksson (1994, ss. 82-93) beskriver att det inom vården finns tre olika typer av lidande 
som patienten kan uppleva. Sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Ett 
sjukdomslidande innebär det lidande som patienten upplever i samband med sjukdom 
och behandling. Det kan visa sig genom ren fysisk smärta eller genom själslig lidande 
så som att känna skuld eller skam. Ett vårdlidande är ett lidande som patienten kan 
uppleva relaterat till rådande vårdsituation. Detta kan uppstå i samband med att 
patienten upplever sig kränkt eller att vård uteblir. Ett livslidande är ett lidande som 
påverkar hela patienten och dennes livssituation. Detta kan innebära att patientens egna 
förmågor till att leva sitt vardagliga liv påverkas samt att den egna existensen hotas.  
 
Lidandet kan innebära en kamp mellan skam och den egna värdigheten. En människas 
värdighet grundar sig i förmågan att forma sitt eget liv och sin existens. Upplevelsen av 
värdighet bidrar till livskraft och ett mod att vara medmänniska och känna empati. Detta 
innebär en skyldighet att respektera andra människor som likvärdiga och handla därefter 
(Eriksson 1995; Frankl 1987; Eriksson 1998 & Edlund 2002 se Wiklund 2003, ss. 63, 
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114-115). När en patient upplever och uttrycker ett lidande är det viktigt att bekräfta 
patientens värdighet och unika människlighet (Eriksson 1994, s. 43). 
 
PROBLEMFORMULERING 
I takt med att fler människor vårdas inom hemsjukvården med möjlighet till mer 
avancerad vård, ökar även antalet patienter som vårdas i livets slutskede i hemmet. För 
sjuksköterskan medför detta ett ökat ansvar som ställer krav på den egna kompetensen 
när det gäller att lindra lidande och lyfta fram patientens behov. Sjuksköterskan måste 
också finnas tillgänglig för att skapa en vård med ett gott patientperspektiv som bidrar 
till trygghet och värdighet hos både patient och närstående.  
 
Inom sjuksköterskeyrket vårdas ofta patienter som är svårt sjuka eller befinner sig i 
livets slutskede. När vården sker i hemmet finns det mer utrymme för att skapa en 
närmare relation till patient och närstående. Detta kan skapa personliga svårigheter för 
sjuksköterskan i att finna en balans mellan närhet och distans. I mötet med patienter i 
livets slutskede kan emotionellt påfrestande situationer uppstå där existentiella frågor 
måste bemötas. Det är här viktigt att sjuksköterskan är trygg i sin yrkesroll och vågar 
bemöta dessa frågor för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för en värdig död. 
Det är därmed viktigt att undersöka hur sjuksköterskan upplever att vårda patienter i 
livets slutskede i hemmet då forskning tyder på att det finns blandade känslor.   
 
SYFTE 
Syftet är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede 
i hemmet.  
 
METOD 
Metoden vi har valt för vår studie är en litteraturöversikt. Denna typ av metod ger 
möjlighet att skapa en strukturerad översikt utifrån befintlig forskning kring valt 
område. Artiklar från aktuella databaser söks fram för att sedan sammanställas och 
analyseras för att evaluera relevant information för aktuell studie (Friberg 2006, ss. 115-
116). Vi har valt en litteraturöversikt då det ger oss möjlighet att få en överblick av den 
forskning som finns inom valt område. 
 

Datainsamling 
Inklusionskriterier 
Artiklarna skulle vara vetenskapliga och beröra sjuksköterskans upplevelser av att vårda 
patienter i livets slutskede i hemmet. För att avgränsa sökningen skulle artiklarna vara 
peer reviewed och vara publicerade mellan 2005 och 2016. Vi begränsade även vår 
sökning genom att fokusera på artiklar som berörde enbart vuxna, det vill säga patienter 
över 18 år. Artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska men ingen 
avgränsning gjordes med avseende på var studien genomfördes. Artiklarna kunde både 
vara kvalitativa eller kvantitativa. En del av artiklarna belyste både upplevelser av att 
vårda patienter i livets slutskede från sjuksköterskor som arbetar på sjukhus och från 
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sjuksköterskor i hemsjukvården. Utifrån dessa artiklars resultat var det tydligt uppdelat 
mellan de olika sjuksköterskornas upplevelser. Detta gjorde att vi kunde fokusera och 
använda de upplevelser som beskrivits från sjuksköterskor inom hemsjukvården. 
Artiklar som uppfyllde inklusionskriterierna och verkade relevanta för vårt syfte valdes 
ut för granskning. 
 

Exklusionsskriterier 
Artiklar publicerade tidigare än 2005 exkluderades samt artiklar skrivna på andra språk 
än svenska eller engelska. Även artiklar som enbart belyser sjuksköterskans upplevelse 
av att vårda patienter i livets slutskede på sjukhus valdes bort. Artiklar som berörde 
sjuksköterskans upplevelser vid vård av barn i livets slutskede exkluderades. Vi antar att 
vård av barn i livets slutskede innebär för sjuksköterskan andra aspekter och svårigheter 
som går utanför ramarna för vårt problemområde. Att inkludera artiklar om både barn 
och vuxna hade gjort det svårt att avgränsa studien. Inga andra exklusionskriterier 
användes, dock valdes artiklar bort efter granskning som inte besvarade vårt 
problemområde eller syfte.  
 

Litteratursökning och urval 
Litteratursökningen inleddes med utvalda sökord i tre olika databaser, Cinahl, PubMed 
och Summon. De sökord som användes i Cinahl var palliative care, home care, 
experiences, nursing, nurse*, end of life och existential questions. Här användes 
sökorden i olika kombinationer med AND mellan varje sökord. I PubMed användes 
sökord som palliative care, home care, experiences och nursing i kombination med 
AND. I databasen Summon användes sökorden sjuksköterskor, erfarenheter och 
palliativ vård med ordet OCH mellan. Databaserna valdes för att de är inriktade på 
forskning inom vård och medicin. Den inledande sökningen gjordes för att få en 
överblick av relevant forskning. För att utvidga sökningarna användes trunkeringar, se 
bilaga 1.  
 
Fem sökningar gjordes i Cinahl där vi fick 49, 26, 37, 12 respektive tio träffar. Utifrån 
dessa träffar lästes i ett första urval 26 olika abstrakt varav sju stycken artiklar valdes ut 
för vidare analys. En sökning gjordes i databasen PubMed där antalet träffar blev 39, 
varav sju stycken abstrakt lästes i första urvalet och där två stycken artiklar senare 
valdes ut för analys. En sökning gjordes i databasen Summon där 23 träffar erhölls. Ett 
abstrakt lästes och artikeln valdes för vidare analys. De artiklar som lästes igenom i 
första urvalet valdes då de uppfyllde våra inklusionskriterier. Vid vidare analys 
exkluderades vissa artiklar då det visade sig att resultatet i artiklarna inte besvarade vårt 
syfte och problemområde. 
 
Efter artikelsökningen framkom det att enbart kvalitativa artiklar valts ut för analys. 
Detta var dock inte ett inklusionskriterie utan på grund av att syftet och problemområdet 
med vår studie besvarades i dessa artiklar. 
 

Dataanalys 
Kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes enligt Fribergs modell för granskning av 
kvalitativa studier. Därefter analyserades artiklarna genom följande steg: 
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1. Valda studier läses igenom flertalet gånger för att få en god uppfattning av 

innehållet. 
2. Likheter och skillnader identifieras och stryks under i materialet. 
3. En sammanställning görs utifrån vad som väljs att fokusera på till exempel 

resultatet (Friberg 2006, ss. 119-122).  
 
Totalt kvalitetsgranskades och analyserades tio artiklar, alla inkluderades i vår studie, 
vänligen se bilaga 2 för översikt av analyserade artiklar.  
 
Efter att utvalda artiklar för vår studie kvalitetsgranskats enligt Fribergs modell lästes de 
igenom var för sig ett flertal gånger för att få en bra uppfattning av innehållet. Därefter 
gjordes en analys av artiklarnas resultat för att identifiera likheter eller skillnader mellan 
de olika upplevelserna hos sjuksköterskorna i de olika artiklarna. Här färgmarkerades 
likheter och skillnader. Utifrån dessa färgmarkeringar sammanfattades de olika 
upplevelserna individuellt. Därefter lästes artiklarnas resultat igenom gemensamt och de 
individuella sammanfattningarna jämfördes och sammanställdes. I detta skede sökte vi 
efter gemensamma nämnare i de färgmarkerade upplevelserna för att finna likheter i 
sjuksköterskans upplevelser. Dessa likheter sorterades i syfte i att få fram förslag på 
kategorier. En slutgiltig gemensam genomgång av de sorterade likheterna resulterade i 
fyra huvudkategorier, vilka blev: relationens betydelse för sjuksköterskan, känslomässig 
påverkan för sjuksköterskan, sjuksköterskans utmaningar i arbetet och kompetensens 
utveckling och påverkan. Efter att huvudkategorierna identifierats lästes materialet 
igenom för att identifiera olika subkategorier. Detta gjordes genom att sortera materialet 
i huvudkategorierna i syfte av att hitta gemensamma nämnare i varje kategori. Detta 
resulterade i tio olika subkategorier. 
 
RESULTAT 
Utifrån vår litteraturöversikt presenteras fyra kategorier och tio subkategorier av 
sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede i hemmet (Tabell 1). 
 
Tabell 1 
Kategorier Subkategorier  
Relationernas betydelse för 
sjuksköterskan 

Vårdrelation till patient och närstående 
Relation till kollegor 

Känslomässig påverkan för 
sjuksköterskan 

Tillfredsställelse i arbetet 
Otillfredsställelse i arbetet 

Sjuksköterskans utmaningar i arbetet Hemmet som vårdplats 
Oklara ansvarsområden 
Svårigheter i att planera och prioritera 
arbetet 
Brist på tid och resurser 

Kompetensens utveckling och påverkan Vikten av stöd och samarbete 
Professionell och personlig utveckling 
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Relationernas betydelse för sjuksköterskan 
Vårdrelation till patient och närstående 
En god vårdrelation baseras på förtroende och tillit mellan sjuksköterskan och patienten 
och närstående (Iranmanesh et al. 2011, ss. 204-205). Vidare beskriver sjuksköterskan 
vikten av att kunna vara uppriktig och flexibel för att skapa en god kommunikation 
(Andreassen Devik et al. 2013, ss. 3-4 ). Genom en trygg närvaro och genuin lyhördhet 
upplever sjuksköterskan en öppenhet i vårdrelationen, vilket skapar möjlighet att fullt ut 
fokusera på patientens och närståendes behov (Karlsson & Sandén 2007, s. 51; 
Iranmanesh et al. 2009, s. 246). Sjuksköterskan upplever att en bra förtroendefull 
vårdrelation underlättar möjligheterna för att öka välbefinnandet och därmed värna om 
patientens värdighet. Detta upplevs skapa en värdig död för patienten (Wallerstedt & 
Andershed 2007, s. 34; Iranmanesh et al. 2009, ss. 246-247). I möten med patienter i 
livets slutskede i hemmet upplever sjuksköterskan ibland en skyldighet i att inte bara 
vara behjälplig med det medicinska utan även med de rent praktiska ting som ingår i 
patientens vardagliga liv så som att se till patientens yttre (Andreassen Devik et al. 
2013, s. 4).  
 
När närstående inte är tillräckligt informerade och införstådda med vårdsituationen och 
döden vid vård i livets slutskede, upplever sjuksköterskan otillfredsställelse (Wallerstedt 
& Andershed 2007, s. 37; Iranmanesh et al. 2009, s. 246). Vid vård i livets slutskede är 
det viktigt att sjuksköterskan är ärlig med vad som kan göras och förväntas av den vård 
som ges. Sjuksköterskan upplever att det är viktigt att ge patienten och närstående 
realistiska förväntningar snarare än att inge falska förhoppningar (Keall, Clayton & 
Butow 2014, s. 3200).  
 
Vårdrelationen som uppstår vid vård av patienter i livets slutskede går djupare än den 
professionella relationen (Andreassen Devik et al. 2013, s. 4). Det anses vara av vikt att 
kunna finnas till både på ett professionellt plan genom rådgivning men även på ett 
medmänskligt plan genom stöd i existentiella frågor (Iranmanesh et al. 2011, ss. 204-
205). En god vårdrelation med djupare samtal mellan sjuksköterskan och patienten 
upplevs vara möjligt även om dessa möten är få eller korta. Detta är möjligt om 
sjuksköterskan genom en lyhörd närvaro skapar tillit till patienten (Keall, Clayton & 
Butow 2014, s. 3199). Sjuksköterskans upplever sig själv som en varmt välkomnad gäst 
vid vård i patientens egna hem. Denna känsla bidrar till en upplevelse av att känna sig 
som en unik person snarare än en sjuksköterska i mängden (Iranmanesh et al. 2009, ss. 
246-247). Detta bidrar till en öppenhet som kan leda till en växande relation med 
utrymme för existentiella frågor (Andreassen Devik et al. 2013, s. 4). Den 
medmänskliga relationen kan för sjuksköterskan bidra till en svårighet i att balansera sin 
personliga och professionella roll då linjen där i mellan upplevs vara hårfin (Penz & 
Duggleby 2012, s. 370; Chong & Poon 2011, ss. 154-155). 
 
Sjuksköterskan upplever en känslomässig utmaning i att kunna ta emot patientens och 
närståendes sorg och att samtidigt kunna hantera sina egna känslor (Penz & Duggleby 
2012, s. 370). En negativt påverkad vårdrelation mellan sjuksköterskan och närstående 
kan upplevas skapa en sämre vård för patienten. Detta kan visa sig påtagligt i situationer 
när sjuksköterskan vill prata med patienten om existentiella frågor i lugn och ro men 
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närståendes ständiga närvaro inkräktar (Andreassen Devik et al. 2013, s. 5; Keall, 
Clayton & Butow 2014, s. 3201).  
 

Relation till kollegor 
Det upplevs givande för sjuksköterskan att ha en bra relation med kollegor i synnerhet 
när det gäller teamarbete. Detta bidrar till en känsla av att känna sig respekterad och 
värdefull, vilket i sin tur motiverar att fortsätta sträva mot att ge god vård i livets 
slutskede (Penz & Duggleby 2012, s. 369). Möjligheterna genom en god relation till 
kollegor anses kunna med en öppenhet, genom att dela med sig av erfarenheter och 
känslor, bidra till stöd och uppmuntrande i utmanande situationer (Iranmanesh et al. 
2011, ss. 205-206; Chong & Poon 2011, s. 155).  
 
Att känna tillit till sina kollegor är grundläggande för en god relation och samarbete 
inom teamet. Sjuksköterskan upplever ibland i svårare situationer att kollegor undviker 
sådant som är känslomässigt påfrestande snarare än att vara närvarande. Detta upplevs 
skapa brister i relationerna i teamet (Keall, Clayton & Butow 2014, s. 3201). När svåra 
situationer där sjuksköterskan upplever en brist på kunskap är det viktigt att kunna 
vända sig till teamet för stöd och handledning (Strang et al. 2014, s. 564). 
Sjuksköterskan upplever ibland att läkare är osäkra i sin relation till patienter i livets 
slutskede, vilket blir tydligt då läkaren ofta fokuserar på det rent praktiska istället för att 
finnas till för patient och närstående på ett djupare plan. Denna osäkerhet upplevs 
påverka arbetsrelationen negativt (Wallerstedt & Andershed 2007, s. 34).   
 

Känslomässig påverkan för sjuksköterskan 
Tillfredställelse i arbetet 
Sjuksköterskan upplever en tillfredställelse när den egna kompetensen och 
självsäkerheten bidrar till en god vård för patienter i livets slutskede. Vidare beskrivs en 
känsla av att känna sig respekterad, stolt och värdefull över att utifrån sin kompetens 
kunna bidra till en värdig död. Detta bidrar till en stärkt självkänsla och upplevelse av 
att känna sig tillfreds med den vård som ges (Iranmanesh et al. 2009, s. 248; Penz & 
Duggleby 2012, ss. 369-370; Andreassen Devik et al. 2013, s. 4). Sjuksköterskan 
upplever en tillfredställelse i att kunna bidra till att en patient får avsluta sitt liv i det 
egna hemmet med god tillgång till medicinsk utrustning (Iranmanesh et al. 2009, s. 
247).  
 
När patienter och närstående uttrycker en tillfredställelse av den vård som ges bidrar 
detta till att sjuksköterskan upplever en trygghet som stärker både på ett professionellt 
och personligt plan. I en stark vårdrelation där patienten väljer att öppna upp sig och 
prata om existentiella frågor växer sjuksköterskans känsla av stolthet och trygghet i 
vårdsituationen då patienten visar ett ökat förtroende (Andreassen Devik et al. 2013, ss. 
4-5). Sjuksköterskans upplevelse av tillfredställelse i sitt egna liv påverkas positivt av 
den tillfredställelse arbetet ger. En tillfredställelse på det personliga planet bidrar till en 
bättre känslomässig balans på det professionella planet, vilket gör att sjuksköterskan 
upplever det lättare att bemöta existentiella frågor (Strang et al. 2014, s. 565).  
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Otillfredsställelse i arbete 
I arbetet upplevs ibland en känsla av otillräcklighet och frustration. Dessa känslor kan 
uppstå i samband med ett plötsligt dödsfall eller när det inte finns mer att göra för den 
döende patienten. Vid vård i livets slutskede behöver sjuksköterskan vara ett stöd i 
existentiella frågor. Detta kan ställa stora krav och leda till känslor av att inte kunna 
finnas till för patient och närstående och därmed upplevs en känsla av maktlöshet 
(Wallerstedt & Andershed 2007, s. 36; Andreassen Devik et al. 2013, s. 4). 
Sjuksköterskan beskriver att när beslut om palliativ vård tas för sent påverkas patientens 
och närståendes behov av stöd i existentiella frågor negativt. Detta upplever 
sjuksköterskan bidra till stress hos alla involverade (Keall, Clayton & Butow 2014, s. 
3201).  
 
Den stress som sjuksköterskan utsätts för i arbetet vid vård i livets slutskede kan grunda 
sig i ett bristande samarbete med läkaren. När sjuksköterskan har för höga förväntningar 
på sig själv och ifrågasätter sin egen kunskap kan detta leda till missnöje och irritation 
(Penz & Duggleby 2012, s. 369; Chong & Poon 2011, s. 154; Andreassen Devik et al. 
2013, s. 6). Att vårda patienter i livets slutskede i hemmet kan skapa överväldigande 
känslor. Detta kan leda till att sjuksköterskan upplever sig ha stora krav som inte kan 
uppnås samt känner sig isolerad i det självständiga arbetet. I kombination med dessa 
känslor och den stress som sjuksköterskans arbete innebär vid vård i livets slutskede 
upplevs en känsla av vilja ge upp (Penz & Duggleby 2012, s. 369; Chong & Poon 2011, 
ss. 153-154; Andreassen Devik et al. 2013, s. 6).  
 

Sjuksköterskans utmaningar i arbetet   
Hemmet som vårdplats 
Att vårda patienter i hemmet kan skapa utmaningar då sjuksköterskan är inbjuden till 
patientens och närståendes vardagliga liv. Svårigheten här upplevs vara att kunna skapa 
en förtroendefull relation till närstående samt respektera deras förhållningssätt till 
vården kring patienten. Detta upplever sjuksköterskan vara emotionellt utmanande 
(Iranmanesh, Axelsson, Häggström & Sävenstedt 2009, ss. 246-247; Chong & Poon 
2011, s. 154). Eftersom sjuksköterskan blir inbjuden till patientens och närståendes hem 
kan detta medföra risker att bli involverad i konflikter. Detta bidrar till en upplevelse av 
utsatthet och det är en utmaning att därmed kunna stötta patienten och närstående utan 
att försöka lösa konflikten. Vidare upplevs det för sjuksköterskan vara svårt att kunna 
möta patientens och närståendes krav det egna hemmet i en för sjuksköterskan 
emotionellt obekväm situation (Iranmanesh et al. 2009, s. 247; Andreassen Devik, 
Enmarker & Hellzen 2013, s. 6). 
 
För att kunna vårda patienter i livets slutskede i hemmet måste sjuksköterskan kunna 
vara självständig och kreativ då det inte alltid finns fasta rutiner att följa. Detta upplevs 
bidra till en känsla av osäkerhet, stress och isolering (Iranmanesh, Ghazanfari, 
Sävenstedt & Häggström 2011, s. 205; Chong & Poon 2011, ss. 153-154). Andra 
utmaningar som upplevs med att arbeta i hemsjukvården kan vara att rent praktiskt 
kunna ta sig hem till patienten då både väder och avstånd kan påverka. Sjuksköterskan 
upplever även en emotionell påfrestning genom bristande stöd och samarbete med 
kollegor kring patientens och närståendes vård i hemmet vilket resulterar i en känsla av 
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frustration, besvikelse och sorg (Andreassen Devik et al. 2013, ss. 4-5). Det 
självständiga arbetet i patientens hem upplever sjuksköterskan kunna påverkas negativt 
av att ständigt behöva finnas tillgänglig per telefon. Detta blir påtagligt i situationer där 
sjuksköterskan är närvarande i djupa samtal med patient och närstående. Vidare 
upplever sjuksköterskan vid vård i hemmet att det är betungande att inte kunna ha 
kollegor i närheten för stöd och avlastning (Strang, Henoch, Danielson, Browall & 
Melin-Johansson 2014, s. 566). 
 

Oklara ansvarsområden  
Sjuksköterskan beskriver att vården kring patienter i livets slutskede involverar många 
olika aktörer vilket kan bidra till oklara ansvarsområden. Detta kan leda till att 
sjuksköterskan upplever sig behöva kompensera för brister i samarbetet för att patienten 
inte skall påverkas negativt (Törnquist, Andersson & Edberg 2012, s. 654). Det finns ett 
upplevt missnöje hos sjuksköterskan, vilket till stor del beror på brister i organisationen. 
Brist på stöd från ledningen och även andra vårdaktörer i kombination med tung 
arbetsbörda bidrar till en upplevelse av att känna sig oviktig. Sjuksköterskan upplever 
att den egna fysiska och mentala hälsan blir förbisedd i svåra vårdsituationer på grund 
av det bristande stödet (Wallerstedt & Andershed 2007, s. 37; Penz & Duggleby 2012, 
ss. 368-369).  
 
En bristfällig kommunikation och lyhördhet från läkaren kring patienten upplevs bidra 
till oklarheter i ansvaret kring vårdandet och ett försämrat patientperspektiv. Att kunna 
skapa en värdig död för patienten i livets slutskede upplevs utmanande för 
sjuksköterskan. Detta genom att behöva ta på sig en roll av att vara koordinator mellan 
olika vårdaktörer samt att ständigt förhandla med läkaren kring vården. Sjuksköterskan 
upplever en belastning i att ta på sig en del av läkarens ansvar när det gäller planeringen 
och relationen till patienten vilket även kan bidra till oklarheter (Wallerstedt & 
Andershed 2007, s. 34; Törnquist, Andersson & Edberg 2012, s. 654; Chong & Poon 
2011, s. 155).  
 

Svårigheter i att planera och prioritera arbetet 
Att vårda patienter i livets slutskede och samtidigt ha ansvar för andra patientgrupper 
upplevs som en utmaning för sjuksköterskan. Vården i livets slutskede är tidskrävande 
vilket gör att det är svårt att planera och prioritera dagens arbete kring alla patienter. På 
grund av den tunga arbetsbelastningen och tidsbristen påverkas sjuksköterskans närvaro 
och lyhördhet till patienter i livets slutskede negativt. Sjuksköterskan upplever en brist 
på att kunna vara tillgänglig för de patienter som vårdas när döden är nära (Wallerstedt 
& Andershed 2007, ss. 36-37; Chong & Poon 2011, s. 154). Om hänsyn inte tas vid 
fördelningen och planeringen av arbetet gällande vårdtyngd och geografiskt avstånd 
leder detta till ytterligare arbetsbörda. En annan faktor som sjuksköterskan upplever öka 
arbetsbördan är den emotionella investeringen som vård i livets slutskede i hemmet 
kräver. Vård i hemmet innebär ett mer personligt möte med patienter och närståendes 
sorg och detta gör vårdsituationen tyngre, trots att mötet med sorg är givet inom yrket 
(Chong & Poon 2011, s. 154). 
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Brist på tid och resurser 
Den påtagliga tidsbristen som sjuksköterskan upplever skapar hinder för att kunna bidra 
till en god och säker vård. Detta upplevs som en stor stressfaktor som kan medföra 
risker i vårdandet. Tidsbristen bidrar även till en svårighet för sjuksköterskan att kunna 
vara närvarande och finnas till för patienten på ett emotionellt plan samtidigt som 
praktiska moment behöver utföras. Svårigheterna som kan uppstå i samband med brist 
på resurser, tid och personal kan leda till en utmaning i att kunna möta patienters och 
närståendes behov för att kunna skapa en god vård i livets slutskede (Wallerstedt & 
Andershed 2007, ss. 36-37; Iranmanesh et al. 2009, s. 246; Penz & Duggleby 2012, s. 
368). Vid vård i livets slutskede är det viktigt att sjuksköterskan finns till för patienten 
på ett djupare plan där det finns utrymme för att prata om existentiella behov. 
Sjuksköterskan upplever att det största hindret för att kunna vara fullt närvarande för 
patienten i dessa situationer är tidsbristen, som ständigt finns närvarande på grund av 
den tunga arbetsbelastningen (Keall, Clayton & Butow 2014, ss. 3199-3201). 
 

Kompetensens utveckling och påverkan 
Vikten av stöd och samarbete 
Ett stort ansvarsområde vid vård av patienter i livets slutskede är att optimera 
situationen för att bidra till en värdig död. För att skapa god vård behöver 
sjuksköterskan finnas tillgänglig för patient och närstående för att bemöta existentiella 
frågor. Detta upplevs ibland vara svårt när sjuksköterskan känner att den egna 
kompetensen inte räcker till och att patienten är i behov djupare stöd från till exempel 
en präst. Vid dessa situationer upplevs en avsaknad av stöd i form av handledning. Det 
självständiga arbetet som vård i livets slutskede i hemmet innebär bidrar till ett ökat 
behov av kunskap inom palliativ vård samt stöd från kollegor och ledningen. Ett gott 
samarbete för att lösa och hantera beslut och problem kan erhållas genom 
gruppreflektioner med möjlighet för utveckling både individuellt och i teamet 
(Wallerstedt & Andershed 2007, s. 37; Iranmanesh et al. 2009, s. 246; Törnquist, 
Andersson & Edberg 2012, ss. 655-656).  
 
Sjuksköterskan uttrycker att det är givande att vara en del av ett team samt att det är 
viktigt att lita på sina kollegor och att dela med sig av erfarenheter och värderingar. Den 
upplevda bristen på resurser och stöd från teamet påverkar rollen som sjuksköterska och 
den egna kompetensen ifrågasätts (Iranmanesh et al. 2009, s. 248; Törnquist, Andersson 
& Edberg 2012, s. 655). Det uttrycks även ett bristande stöd från kollegor som blir 
tydligt i situationer där vården kring patienten påverkas negativt på grund av kollegors 
personliga beslut av att distanserade sig från patienten (Andreassen Devik et al. 2013, s. 
5). 
 

Professionell och personlig utveckling 
Självreflektion där sjuksköterskan kan koppla ihop tidigare erfarenheter med nya 
upplevs vara viktigt för att förstå komplexiteten i att ge palliativ vård i hemmet. Därmed 
stärker sjuksköterskan sin professionella roll (Penz & Duggleby 2012, s. 367). 
Sjuksköterskan upplever att ovärderlig erfarenhet och kunskap erhålls i det konkreta 
mötet med patienten. Denna erfarenhet och kunskap tillsammans med positiv 
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återkoppling från patient och närstående, bidrar till ett stärkande både personligt och 
professionellt samt en utveckling av den palliativa vården i hemmet (Wallerstedt & 
Andershed 2007, s. 36). Detta leder till en känsla av att bli mer bekväm och självständig 
i svåra vårdsituationer utan att behöva ha färdiga svar och lösningar (Iranmanesh et al. 
2011, ss. 206-207).  
 
För att sjuksköterskan skall stärka sin självkänsla i emotionellt svåra situationer är det 
viktigt att kunna ha självinsikt, vara närvarande och genuin utan att dra sig undan trots 
att situationen upplevs påfrestande. Detta kan underlättas av att sjuksköterskan är ett 
stöd för patienten i vårdsituationen utan att försöka förändra eller påverka (Keall, 
Clayton & Butow 2014, ss. 3199-3200). När sjuksköterskan upplever en trygghet i sin 
kompetens och finns närvarande för patienten bidrar detta till en lugn miljö. Det gör att 
sjuksköterskan kan ägna den tid som behövs för patienten utan att känna sig hämmad av 
egen rädsla (Karlsson & Sandén 2007, s. 51). När patienten är starkt påverkad av sin 
situation är det viktigare att vara aktivt närvarande och ge stöd snarare än att ge 
medicinsk behandling. Detta upplever sjuksköterskan stärka det egna modet att våga 
finnas till i emotionellt svåra situationer. Att kunna möta patienters och närståendes 
rädsla, ångest och ilska som kan uppstå vid vård i livets slutskede på ett öppet sätt 
istället för att ta det personligt, upplever sjuksköterskan vara viktigt för den 
professionella och personliga utvecklingen (Strang et al. 2014, s. 564).  
 
Ju mer erfarenhet sjuksköterskan får av att vårda patienter i livets slutskede desto mer 
kan sjuksköterskan lita på sin magkänsla. Genom detta upplever sjuksköterskan en ökad 
intuition och kunskap att i ett så tidigt skede som möjligt kunna förbereda patient och 
närstående på att döden är nära (Iranmanesh et al. 2009, s. 249). 
 
DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Litteraturöversiktens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av att vårda 
patienter i livets slutskede i hemmet. Sjuksköterskan upplever att en god vårdrelation är 
av betydelse för att kunna bemöta patient och närstående på ett bra sätt. Vid vård i livets 
slutskede i hemmet kan existentiella frågor hos patient och närstående uppstå vilket kan 
skapa svårigheter för sjuksköterskan. Arbetet med att vårda patienter i livets slutskede i 
hemmet upplever sjuksköterskan vara givande, både på ett professionellt och personligt 
plan vilket ger en känsla av tillfredställelse. Detta bidrar till en strävan av att vilja 
fortsätta utveckla och ge god vård. Arbetet kan dock även upplevas vara emotionellt 
påfrestande och kan bidra till en känsla av otillfredsställelse vilket kan påverka 
vårdsituationen negativt. Hemmet som vårdplats kan bidra till utmaningar då 
sjuksköterskan upplever sig ensam i det självständiga arbetet som vård i hemmet kräver 
och inte har tillgång till resurser och stöd från kollegor. Även den ständiga tidsbristen 
upplever sjuksköterskan skapa svårigheter i att kunna bidra till god vård i livets 
slutskede. 
 
Resultatet visar att sjuksköterskan upplever att det är av betydelse att ha en god 
vårdrelation till patient och närstående. I vårdrelationen är det viktigt att ha en öppen 
kommunikation samt att känna en ömsesidig tillit mellan sjuksköterskan och patienten 
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och närstående. Vidare upplever sjuksköterskan att en genuin närvaro är avgörande för 
att kunna finnas till för patient och närstående. Detta innebär att sjuksköterskan skall 
vara lyhörd och finnas till både på ett personligt plan genom att vara ett känslomässigt 
stöd och på ett professionellt plan genom sina kunskaper inom omvårdnad. Är 
vårdrelationen bristfällig och ömsesidig tillit saknas, upplever sjuksköterskan att vården 
påverkas negativt. Berterö (2002, s. 390) bekräftar i sin studie hur sjuksköterskans 
förståelse för att den palliativa vården i hemmet involverar att vara behjälplig med det 
medicinska och praktiska, likväl som att bara finnas till för patient och närstående. 
Erichsen, Hadd Danielsson och Friedrichsen (2010, s. 44) bekräftar att tillit mellan 
sjuksköterskan och patient och närstående är den viktigaste faktorn för att kunna skapa 
en god vårdrelation. En bristfällig vårdrelation där tillit och god kommunikation saknas 
upplever sjuksköterskan påverka vården i livets slutskede i hemmet negativt, vilket även 
bekräftades i Erichsen, Hadd Danielsson och Friedrichsen studie (2010, s. 44).  
 
Utifrån vårt resultat och enligt tidigare forskning påvisas att vårdrelationen är viktig för 
att kunna bidra till en god vård i livets slutskede i hemmet. Vi anser att sjuksköterskan 
bör reflektera över de utmaningar som kan uppstå vid vård i livets slutskede i hemmet. 
Sjuksköterskan behöver vara medveten om kommunikationens betydelse i 
vårdrelationen då tidigare forskning visar att detta är ett viktigt verktyg för en 
fungerande vårdrelation. Det är här viktigt för sjuksköterskan att vara medveten om att 
kommunikationen kan vara en väsentlig tillgång men även ett hinder. Om den blir ett 
hinder för sjuksköterskan till följd av till exempel språkförbistringar eller när patient 
och närstående inte är införstådda i situationen blir det en utmaning att skapa tillit i 
vårdrelationen. För vårdandet är det viktigt att värna om patientens integritet och 
värdighet trots de eventuella utmaningar som kan uppstå i vårdrelationen. 
Sjuksköterskans strävan med att ge god vård i livets slutskede bör grunda sig i att 
försöka skapa förutsättningar för en god vårdrelation. Detta underlättar möjligheterna 
för sjuksköterskan att kunna vara lyhörd gentemot patient och närstående i syfte att 
identifiera och bemöta behov och önskemål. Detta för att kunna göra vården i livets 
slutskede så tillfredsställande som möjligt.  
 
Vårt resultat belyser vidare att vid vård i livets slutskede i hemmet uppstår ofta 
existentiella frågor vilket kan vara emotionellt påfrestande för sjuksköterskan att 
bemöta. Här är det viktigt för sjuksköterskan att på ett medmänskligt plan finnas till för 
patient och närstående. Strang och Strang (2005, ss. 99-100) beskriver att vid 
bemötande av existentiella frågor innebär det oftast att bara vara medmänniska och 
stödja patient och närstående genom närvaro, engagemang och lyhördhet. Vårt resultat 
visar också att i situationer där patient och närstående är i behov av djupare stöd 
upplever sjuksköterskan att den egna kompetensen är bristande och detta kan bidra till 
en känsla av att känna sig obekväm och otillräcklig. Här upplever sjuksköterskan att det 
finns ett behov av handledning i att kunna finnas till som stöd vid existentiella frågor. 
Boston och Mount (2006, s. 17) bekräftar att sjuksköterskans personliga upplevelse av 
att vara obekväm i emotionellt svåra situationer skapar ett hinder som påverkar närvaron 
och öppenheten mot patient och närstående negativt. Lindencrona (2002, s. 117) 
beskriver att personal som möter patienter och närstående i svåra situationer är i behov 
av kontinuerlig handledning för att känna sig bekväma i arbetet. Handledning är även 
viktigt för att kunna utveckla sin kompetens i att möta de existentiella behoven hos 
patient och närstående vid vård i livets slutskede i hemmet.  
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Tidigare forskning tyder på att det kan vara emotionellt påfrestande för sjuksköterskan 
att finnas till, bemöta och kommunicera med patient och närstående om existentiella 
frågor. Dessa frågor kan involvera funderingar kring döden och vad som händer efteråt. 
Detta påvisas även i vårt resultat där sjuksköterskan upplever en svårighet i att känna 
sig bekväm i känslomässigt svåra situationer och att balansera sin professionella och 
personliga roll. Vi anser att det är av stor vikt för vårdandet att sjuksköterskan utifrån 
sin kompetens kan bemöta de existentiella behov som kan uppstå hos patient och 
närstående vid vård i livets slutskede i hemmet. För att utveckla denna kompetens bör 
utbildning, stöd och handledning erbjudas i att hantera, bemöta och kommunicera om 
existentiella frågor. Genom detta kan sjuksköterskan känna sig tryggare i situationer 
som är känslomässigt påfrestande och bidra till att patient och närstående känner sig 
bekräftade och delaktiga vid vård i livets slutskede i hemmet.  
 
Vidare visar vårt resultat att sjuksköterskan upplever att tidsbristen är ett stort hinder för 
att kunna ge god vård. Detta påverkar den närvaro och det engagemang som vård i livets 
slutskede i hemmet kräver negativt. Vid existentiella frågor blir detta extra påtagligt då 
sjuksköterskan upplever att tidsbristen är ett hinder för att kunna vara närvarande och 
bemöta dessa frågor. Melin-Johansson (2010, s. 190) beskriver att vårdpersonal har ett 
stort ansvar i att bemöta patienter och närstående i existentiella behov. För att detta skall 
kunna ske måste mer tid avsättas i ett redan tidspressat arbete. Vårt resultat visar vidare 
att sjuksköterskan upplever att det är svårt att helhjärtat finnas till för patienter som 
vårdas i livets slutskede samtidigt som övriga patienters behov skall mötas, detta till 
följd av tidsbrist. Detta påpekas även i en tidigare forskning där Berterö (2002, ss. 389-
390) bekräftar att den ständiga tidsbristen skapar stor frustration hos sjuksköterskan då 
hänsyn inte alltid tas till det behov av tid och resurser som vård i livets slutskede i 
hemmet kräver. Detta blir särskilt påtagligt i situationer där sjuksköterskan har ansvar 
för patienter med övrigt vårdbehov samtidigt som god vård i livets slutskede skall ges 
till de som behöver.  
 
Tidsbristen är ett stort problem inom vården då den både påverkar sjuksköterskans 
arbete och kvalitén av den vård som ges till patienter i livets slutskede i hemmet. Att 
inte kunna spendera den tid som behövs och finnas till för patient och närstående vid 
existentiella frågor kan påverka vården men även vårdrelationen negativt. Detta enligt 
tidigare forskning. Som vi diskuterat tidigare är vårdrelationen en viktig del för att 
sjuksköterskan skall kunna bidra till god vård i livets slutskede. Att få god vård i livets 
slutskede är en rättighet och vi anser därmed att mer tid bör avsättas för de patienter 
som vårdas palliativt i hemmet samt att arbetsteamets fördelning omvärderas. En egen 
fundering här i relation till vårdandets betydelse är om det är gynnsamt för 
sjuksköterskan att både vårda patienter med övrigt vårdbehov samtidigt som god vård i 
livets slutskede skall ges med avseende på tidsbristen. Att vårda patienter i livets 
slutskede är tidskrävande och det kan här vara en fördel att fördela arbetet så att varje 
sjuksköterska om möjligt är patientansvarig för endast en patient som är i behov av vård 
i livets slutskede. Detta skulle underlätta möjligheten till att avsätta tid till att helhjärtat 
kunna finnas till för just denna patientgrupp.  
 
Slutligen visar vårt resultat att det är betydelsefullt för sjuksköterskan att vara del av ett 
team och ha ett bra samarbete med kollegor. Dock upplever sjuksköterskan att det 
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ibland finns brister i samarbetet vilket blir extra tydligt i situationer där kollegor väljer 
att ta avstånd från emotionellt påfrestande situationer. Detta kan påverka vården i livets 
slutskede i hemmet negativt. Karlsson, Karlsson, Barbosa da Silva, Berggren och 
Söderlund (2012, s. 834-835) bekräftar i sin studie att sjuksköterskan upplever att ett 
bristande samarbete med kollegor kring patientens vård i livets slutskede i hemmet 
hindrar dem från att utföra sitt arbete på ett bra sätt och för att kunna bidra till en värdig 
död. Sandgren, Thulesius, Petersson och Fridlund (2007, s. 232) bekräftar i sin studie att 
sjuksköterskan upplever att brist på kollegors emotionella engagemang är stora hinder 
för att kunna ge god vård.  
 
Enligt tidigare forskning är ett fungerande samarbete mellan kollegor viktigt för att 
vården i livets slutskede i hemmet skall fungera på ett sätt som främjar hälsa hos patient 
och närstående. Är samarbetet bristfälligt kan detta påverka patient och närstående 
negativt och resultera i att behov förbises. Ett sämre samarbete inom ett team bidrar till 
en dålig arbetsmiljö och kan leda till konflikter mellan kollegor. Risken här blir att 
patientperspektivet bleknar och att energin i teamet riktas åt fel håll. Vi anser att det är 
viktigt för vårdandet att ha en fungerande arbetsmiljö där konflikter lyfts fram och 
ventileras. Då vård i livets slutskede i hemmet är emotionellt krävande anser vi att det är 
viktigt att fånga upp varandra och finnas till som stöd i svåra situationer. Om detta inte 
görs kan det leda till att kollegor drar sig undan och att det i slutändan är patient och 
närstående som påverkas negativt. I ett redan tidspressat arbete kan det vara svårt att 
finnas till för varandra som kollegor i emotionellt påfrestande situationer. Det är härmed 
viktigt för vårdandets utveckling att tid avsätts för reflektion och handledning så att 
sjuksköterskan orkar med strävan om att fortsätta ge god vård i livets slutskede i 
hemmet.  
 

Resultatets betydelse för hållbar samhällsutveckling 
En fungerande vård i livets slutskede i hemmet är beroende av att fördelningen av tid 
och resurser fungerar. Inom vården finns en ständig tidsbrist som bidrar till stress, 
minskad närvaro till patient och närstående samt konflikter i arbetsgruppen. Tidsbristen 
kommer alltid att vara närvarande men den kan bli lättare att hantera om resurserna 
fördelas på ett fördelaktigt sätt. Inom vård i livets slutskede i hemmet kan detta 
åstadkommas genom att fördela arbetsbelastningen samt att planera utifrån geografiskt 
avstånd.  
 
En annan faktor som kan hindra en fungerande vård i livets slutskede i hemmet är att det 
ofta finns oklara ansvarsområden inom arbetsteamet. Detta måste klargöras med god 
kommunikation mellan kollegor så att inte tid och energi läggs på fel ställen. Ett bra 
samarbete med tydliga ansvarsområden är främjande för vården som ges. Detta bidrar 
till trygghet mellan sjuksköterskan och patient och närstående vilket underlättar 
utveckling av den palliativa vården.  
 
Vård i livets slutskede i hemmet involverar utmaningar och påfrestningar för 
sjuksköterskan och teamet. Om sjuksköterskan upplever att den egna kompetensen 
påverkas negativt av dessa påfrestningar kan detta i sin tur påverka vården negativt. Här 
är det viktigt för utvecklingen av den palliativa vården att det finns utrymme för 
reflektion och handledning. En regelbunden reflektion inom teamet där utmaningar och 
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svårigheter lyfts fram bidrar till en bättre arbetsmiljö samt ger kraft att orka med arbetet. 
Kontinuerlig handledning i att hantera emotionellt utmanande situationer är gynnsamt 
för både personlig och professionell utveckling. Detta har en positiv verkan på 
vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patient och närstående vilket i sin tur kan leda 
till en bättre utveckling av vården i samhället.  
 

Metoddiskussion 
Som blivande sjuksköterska är det viktigt att kunna granska aktuell forskning och 
värdera dess resultat. En studie med litteraturöversikt ger bra möjlighet till träning i att 
kunna söka fram, analysera och värdera kvalitén på forskningsartiklar. Valet att göra en 
litteraturöversikt grundade sig i att det ger en bra överblick av den aktuella forskningen 
inom ett visst område.  
 
En styrka med studien är att i artikelsökningen togs ingen hänsyn till var i världen 
studien utförts. Vi har inkluderat studier som genomförts i Kanada, Norge, Singapore, 
Iran, Australien och Sverige. Detta kan ha påverkat resultatet positivt genom att öka 
överförbarheten för vår studie då det ger en bred bild av hur palliativ vård upplevs av 
sjuksköterskor i hela världen. 
 
En svaghet med studien kan ha varit att artiklar som berörde sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede både på sjukhus och i hemmet 
inkluderades. Trots att de olika upplevelserna från sjuksköterskor på sjukhus och 
hemsjukvård var tydligt uppdelade i artiklarnas resultat finns risk för tolkningsfel. Detta 
kan ha påverkat vårt resultat negativt.  
 
Totalt tio artiklar kvalitetsgranskades och analyserades varav alla uppfyllde de 
vetenskapliga kraven, vilket gjorde att trovärdigheten kunde anses vara rimlig. Antalet 
artiklar som analyserades upplevdes som en lagom mängd att hantera för vår studie med 
avseende på tidsaspekten. Databaserna Cinahl och PubMed användes primärt då de 
genererade flest användbara artiklar samt inriktar sig på forskning inom vård och 
medicin. Även databasen Summon användes, dock i mindre utsträckning då 
artikelsökningen där inte gav lika många relevanta träffar.  
 
SLUTSATSER 

• Sjuksköterskan upplever svårigheter med att bemöta patienter och närståendes 
behov i existentiella frågor samt att hitta en balans mellan sin professionella och 
personliga roll i vårdrelationen. Det är därför viktigt att sjuksköterskan erbjuds 
stöd och kontinuerlig handledning för att främja vårdrelationen.  

 
• Sjuksköterskan upplever en svårighet med att kunna ge god vård i livets 

slutskede i hemmet på grund av den ständigt närvarande tidsbristen och tunga 
arbetsbelastningen. Genom en förbättrad arbetsfördelning och planering där 
hänsyn tas till geografiskt avstånd likväl som till antalet patienter som vårdas i 
livets slutskede i hemmet kan arbetsbördan minska och vården bli bättre. Här är 
stöd från kollegor av vikt.  
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• Ett bristande samarbete från kollegor upplever sjuksköterskan påverka arbetet 
vid vård i livets slutskede i hemmet negativt. Detta kan även involvera kollegors 
personliga val att inte vilja finnas till som stöd vid emotionellt påfrestande 
situationer. Handledning i självreflektion och gruppreflektion kan vara ett stöd 
för att lättare kunna samarbeta i och hantera emotionellt påfrestande situationer 
och därmed bidra till en bättre vård.  
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development: 
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Swedish nurses’ 
experiences of 
caring for dying 
people 
 
Författare 
Iranmanesh, S,, 
Ghazanfari, Z., 
Sävenstedt, S. & 
Häggström, T. 
 
Tidskrift  
Journal of 
Palliative Care 
 
Årtal  
2011 

 
Sjuksköterskans 

perspektiv 
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skapa förståelse för 
fenomenet döden 
och professionell 
vård för döende.  
 
Syftet är att belysa 
betydelsen av 
iranska och svenska 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
utveckling av 
professionen inom 
vård i livets 
slutskede. 

fenomenologisk och 
hermeneutik ansats. 
 
Urval: 
Åtta sjuksköterskor 
som arbetar på 
onkologisk 
avdelning i Iran och 
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sjukhus och i 
hemsjukvård. 

och åtta sub-teman.  
 

kulturer kom 
man fram till att 
det fanns 
viktiga 
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nämnare; 
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kan lära av 
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The lived 
experience of 
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care nurses in 
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Författare 
Chong, P H. & 
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Tidskrift 
Singapore 
Medical Journal 
 
Årtal 
2011 

Fenomenologi och 
hermeneutik 

 
Sjuksköterskans 

perspektiv 

Sjuksköterskor i 
hemsjukvården har 
en grundläggande 
roll i palliativ vård i 
Singapore dock har 
inte det lokala 
perspektivet från 
sjuksköterskorna 
tidigare belyst.  
 
Syftet är att lyfta 
och fram och få 
förståelse av 
sjuksköterskors 
levda erfarenhet av 
att vara i 
hemsjukvården och 
ge palliativ vård i 
hemmet.  

Kvalitativ metod 
med gruppintervju.  
 
Fenomenologisk och 
hermeneutisk ansats.  
 
Urval: 
Tio sjuksköterskor i 
hemsjukvården med 
erfarenhet av 
palliativ vård. 

Sex huvudteman 
identifierades: 
Teamarbete, 
introduktion till 
palliativ vård, initiala 
erfarenheter, 
utmaningar, 
samarbete med läkare 
och stöd.  

Den palliativa 
vården 
upplevdes vara 
utmanande men 
genom gott 
samarbete 
kunde 
sjuksköterskorn
a arbeta mot ett 
gemensamt mål.  
 
Vidare ansågs 
det vara en 
positiv 
upplevelse att 
vårda en döende 
patient i 
hemmet snarare 
än kliniskt då en 
djupare relation 
skapades.  

Titel 
”It’s different in 
the home….”  The 
contextual 
Challenges and 
rewards of 
providing 
palliative nursing 
care in community 
settings 
 
Författare  
Penz, K. & 
Duggleby, W. 
 
Tidskrift  
Journal of 
Hospice & 

Sjuksköterskans 
perspektiv 

Det har blivit 
vanligare med vård i 
livets slutskede i 
hemmet vilket gör 
det viktigt att belysa 
sjuksköterskans 
upplevelse. Flera 
forskningar har 
fokuserat på vård i 
livets slutskede på 
sjukhus men inte i 
hemmet.  
 
Syftet är att göra en 
djup analys av 
sjuksköterskan 
arbetslivserfarenhet 
av att ge palliativ 

Kvalitativ metod 
med en grounded 
theory.  
 
Urval: 
14 legitimerade 
sjuksköterskor som 
ger palliativ vård i 
hemmet 
inkluderades. 
Sjuksköterskorna 
skulle för 
närvarande arbete i 
hemsjukvården och 
ha erfarenhet av 
palliativ vård. 

Fyra huvudteman 
identifierades: 
Vem är jag?, överlåta 
mig själv till systemet, 
känna sig värdefull 
och respekterad och 
hanterande av sorg 
och förlust.  
 
Sedan identifierades 
20 sub-teman.  

De fann att 
sjuksköterskor 
som ger 
palliativ vård i 
hemmet har en 
unik erfarenhet 
som påverkar 
dem både 
positivt och 
negativt.  
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vård i hemmet.  

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

 
Sjuksköterskans 

perspektiv 

Att möta patienter i 
existentiella frågor 
kräver från 
sjuksköterskan en 
positiv och bekväm 
attityd i att kunna 
beröra dessa frågor.  
 
Syftet var att 
beskriva 
sjuksköterskors 
reflektioner i 
existentiella frågor i 
deras 
kommunikation med 
patienter i livets 
slutskede. 
 

 Kvalitativ metod 
med innehållsanalys.  
 
Urval: 
98 deltagare med 
daglig kontakt med 
patienter i livets 
slutskede.  

Tre huvudteman 
identifierades: 
Innehållet i 
existentiella 
konversationer, 
processen i 
existentiella 
konversationer och 
meningen med 
existentiella 
konversationer.  
 
Nio sub-teman 
identifierades.  

Det viktigaste 
verktyget i 
existentiella 
konversationer 
var vikten av 
kommunikation. 
Vidare var det 
av stor vikt att 
kunna ge gott 
stöd till 
patienten i dessa 
existentiella 
frågor. Detta 
kunde 
åstadkommas 
genom att vara 
närvarande och 
bekräfta 
patienten. 

Titel  
In search of 
legitimacy – 
registered nurses’ 
experience of 
providing 
palliative care in a 
municipal context 
 
Författare 
Törnquist, A., 
Andersson, M. & 
Edberg, A-K. 
 
Tidskrift 
Scandinavian 
Journal Caring 
Science  
 
Årtal  
2013 

Sjuksköterskans 
perspektiv 

Det blir mer aktuellt 
för den äldre 
människan att 
vårdas i livets 
slutskede i hemmet. 
Då vård och 
omsorgen i 
kommunen 
inkluderar mer än 
avancerad 
omvårdnad är det 
viktigt att lyfta fram 
sjuksköterskans 
upplevelser kring 
rollen i vård och 
omsorg i 
kommunen. 
 
Syftet är att beskriva 
legitimerade 
sjuksköterskor 
upplevelse av att ge 
palliativ vård till 
äldre i kommunen.  

Kvalitativ metod 
med induktiv ansats. 
 
Urval: 
20 legitimerade 
sjuksköterskor från 
fyra kommuner i 
Sverige deltog. 
Ingen hade 
specialistutbildning 
inom geriatrik.  

Tre huvudteman 
identifierades: 
kompensera för oklara 
ansvarsområden, 
begränsad behörighet 
inom kommunen och 
behov av stöd. 
 
Därefter identifierades 
åtta sub-teman.  

Huvudresultatet 
i studien visade 
att 
sjuksköterskorn
a hade begränsa 
behörighet inom 
den egna 
organisationen, 
men även till 
andra 
organisationer 
och 
professioner.  
 
Vidare visar 
studien att 
sjuksköterskorn
a stod ensamma 
i svåra 
situationer och 
saknade stöd.  

Titel 
When expressions 
make impressions 
- Nurses’ 
narratives about 
meeting severely 
ill patients in 
home nursing 
care: A 
phenomenological 
– hermeneutic 
approach to 
understanding 
 
Författare 
Andreassen 
Devik, S., 
Enmarker, I. & 
Hellzen, O. 
 
Tidskrift 

Fenomenologiskt och 
hermeneutiskt perspektiv  

 
Sjuksköterskans 

perspektiv 

Legitimerade 
sjuksköterskor i 
hemsjukvården som 
bemöter svårt sjuka 
eller döende 
patienter kan ställas 
inför etiska 
utmaningar som 
påverkar arbetet.  
 
Syftet är att belysa 
och tolka betydelsen 
av sjuksköterskornas 
levda erfarenheter i 
mötet med dessa 
patienter.  

Kvalitativ studie 
med 
fenomenologisk och 
hermeneutisk ansats.  
 
Urval: 
Tio legitimerade 
sjuksköterskor inom 
hemsjukvården i 
Norge deltog.  

Fyra huvudteman 
identifierades: 
Vara öppen för den 
andres närvaro, vara 
nöjd, vara frustrerad 
och vara ambivalent. 
 
Sedan identifierades 
sju sub-teman.  

Sjuksköterskorn
a upplevade att 
hemmet som 
vårdplats 
förstärkte deras 
känslomässiga 
engagemang.  
 
Att vårda 
patienter i 
hemmet skapar 
en större 
förståelse för 
situationen än 
vad som kan 
skapas på 
sjukhus. Dock 
ger hemmet 
även utrymme 
för negativitet 
och frustration 
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vilket kan 
påverka 
sjuksköterskans 
arbete negativt.  
 
 

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

Sjuksköterskans 
perspektiv 

Den palliativa 
vården syftar till ett 
holistiskt perspektiv 
som ofta inkluderar 
existentiella frågor. 
Detta begränsas av 
brist på tid och 
kunskap i att bemöta 
dessa frågor inom 
den palliativa 
vården.  
 
Syftet var att utreda 
faktorer som 
underlättar eller 
begränsar 
Australiensiska 
sjuksköterskors 
möjlighet till stöd i 
existentiella frågor 
inom palliativ vård 
samt vilka strategier 
som kunde 
användas.  

Kvalitativ metod.  
 
Urval:  
20 sjuksköterskor 
inom palliativ vård 
inkluderades. 

Tre huvudteman 
identifierades: 
Faktorer som 
underlättar, faktorer 
som begränsar och 
strategier.  
 
Flera sub-teman 
identifierades.  

När det gäller 
faktorer som 
underlättar 
sjuksköterskorn
as förmåga att 
ge stöd i 
existentiella 
frågor kom det 
fram att god 
kommunikation
sförmåga var 
det viktigaste 
faktorn. När det 
gäller 
begränsningarna 
framkom det att 
tidsbrist, brist i 
kompetens samt 
en rädsla för 
vad som kan 
uppenbara sig 
vara det största 
hindret.  
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