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Handledare: Birgitta Johansson 
Litteraturstudie 
2008-06-03 
Sammanfattning 
Bakgrund: De flesta dödsfall föregås av en svår sjukdom och många är 
medvetna om att döden är nära. Patienter som befinner sig i livets slutskede 
kan känna svåra känslor som sjuksköterskan behöver hjälpa patienten att 
hantera. Döden och döende är unikt för varje individ, därför ställs det stora 
krav på den som vårdar en döende patient. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva det stöd sjuksköterskan kan ge till 
patienter i livets slutskede.  
Metod: Studien genomfördes som en allmän litteraturstudie med 
systematisk sökning i olika databaser.  
Resultat: Resultatet delades upp i huvudgrupperna sjuksköterskors 
respektive patienters uppfattning om stöd vid livets slutskede. 
Undergrupperna som framkom var praktiskt, socialt och emotionellt stöd. 
Sjuksköterskor och patienter hade förhållandevis lika syn på detta stöd. 
Skillnader framkom gällande uppfattning om symtomlindring, normalt liv 
och delaktighet i vården.  
Slutsats: Både patientens och sjuksköterskans uppfattning om stöd var 
viktigt för sjuksköterskan att ta hänsyn till för att kunna ge en god vård. 
Sjuksköterskan behövde lägga vikt vid att lära känna patienten för att veta 
vilka önskemål och prioriteringar han/hon hade.  
 
Nyckelord: stöd, sjuksköterska, patient, uppfattning, 
livets slutskede 
 

 



 

    

 

Support at the end-of-life 

- Nurses and patients perception of the support that 
is of importance 
 
Author: Elisabet Lindén & Tina Falk 
Supervisor: Birgitta Johansson 
Literature review 
2008-06-03 
Abstract 
Background: Most deaths are preceded by illness and many patients are 
aware that death is near. Patients who are at the end-of-life can experience 
difficult feelings that the nurse has to help the patient to deal with. Death 
and dying is unique for every individual, therefore it requires great efforts 
from the caregiver for patients at the end-of-life. 
Aim: The aim of this study was to describe the support nurses can give to 
patients at the end-of-life.  
Method: The study was conducted as a literature review based on 
systematic searches in different databases.  
Result: The result was divided in two main categories that describe nurses 
and patients perception on the support in end-of-life care. Subcategories that 
emerged were practical, social and emotional support. Nurses and patients 
had relatively similar point of view regarding the support at the end of life. 
Differences emerged regarding opinion of symptom management, normal 
life and participation in the care. 
Conclusion: Both nurses and patients perceptions on support were 
important for the nurse to take into consideration to be able to provide good 
care. The nurses had to exert themselves to get to know the patient to know 
what wishes and priorities he/she had.  
 
Keywords: support, nurse, patient, perception, end-of-
life.   
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BAKGRUND 
Döden är för de flesta människor overklig och ofattbar och därför även 

motbjudande, skrämmande och något många tar avstånd ifrån (Larsson, 1986). I 

vårt språk finns det över fyrtio synonymer för ordet död, såsom passera vidare, gå 

bort, befordran till härligheten, livets slut m fl. Det visar på hur svårt det kan vara 

att acceptera döden. En fridfull död i sömnen anses av många vara den idealiska 

döden (Fredriksson Örndal, Kide & Skinstad, 1987). Verkligheten är dock att de 

flesta dödsfall föregås av en svår sjukdom där patienter och anhöriga är medvetna 

om att döden förväntas inom dagar eller veckor (Holmdahl, 1995). Människan är 

en unik varelse och döendet och döden är unik för varje individ. Det är ursprung, 

uppväxt, miljö och arv hos varje individ som avgör skillnader i kulturella, 

historiska, religiösa och filosofiska aspekter på döendet. Därför måste 

omvårdnaden ske på ett individuellt sätt oavsett var den sker (Fredriksson et al, 

1987).  

 

Kübler-Ross (1969) beskrev fem stadier som patienter som vet att de ska dö går 

igenom: Förnekelse och isolering, vrede, köpslående, depression och 

accepterande. Första stadiet innebär att patienten förnekar att de alls ska dö eller 

vara drabbade, men är ett tillfälligt försvarsmedel som snart ersätts av delvis 

accepterande. I denna första reaktion ingår ofta att patienten isolerar sig från 

omvärlden. Andra stadiet infinner sig när patienten förstått att döden är nära och 

gäller patienten själv. Då infinner sig känslor av vrede, raseri, bitterhet och avund 

och de kan fråga sig varför detta händer just dem. Denna vrede kan vara svår att 

handskas med, både för personal och anhöriga. Allt patienten upplever leder till 

ilska. Köpslående är det tredje stadiet och infinner sig bara för en kort period. 

Patienten hoppas att goda gärningar kan uppfylla patientens önskningar som t ex 

längre liv, dagar utan smärta och obehag eller få göra något speciellt en sista gång. 

Det fjärde stadiet är depression. Patienten behöver gå igenom en förberedande 

sorg för att kunna ta det slutgiltiga avskedet. Det femte och sista stadiet är 

accepterande. Detta stadium når patienten om tid och hjälp varit tillräcklig i de 
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tidigare stadierna och patienten fått lov att genomlida dem. Även Ryan (2005) har 

kommit fram till att det finns olika sätt att hantera vetskapen om en nära 

förestående död. En del patienter känner rädsla och oro. De sörjer det liv de haft 

tidigare och de funktioner de förlorat som t ex bilkörning, att kunna gå en 

promenad eller träffa vänner. Självrespekten minskar och en känsla av att ha blivit 

sviken kan dominera. Lidandet upplevs både fysiskt och psykiskt. Några vänder 

sig till Gud och finner tröst i tron. Andra accepterar sitt öde och försöker få 

familjen att göra detsamma. Det är sjuksköterskans arbetsuppgift att stötta och 

hjälpa patienten igenom dessa känslor. I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning 

för sjuksköterskor (2005) och i ICN:s etiska kod står det att det i sjuksköterskans 

profession ingår att lindra lidande och uppmärksamma och möta patientens 

sjukdomsupplevelse. Sjuksköterskan behöver förstå hur patienten upplever att 

drabbas av obotlig sjukdom för att kunna ge stöd (Rooke, 1995). Vid vård av 

patienter som är i beroendeställning till vårdaren är empowerment ett sätt att ge 

tillbaka makten till patienten (Husom Løken, 2007).  

 

Empowerment har som mål att få människor att få tillbaka makten och kontrollen 

över sina liv. Det kan definieras som att uppmuntra till att lita på sina egna krafter 

och resurser. Empowerment handlar om att gå från otrygghet till trygghet och från 

osäkerhet till säkerhet. Det betyder inte att man känner sig trygg i alla situationer, 

utan mer att man har en känsla av kontroll över sitt eget liv (Husom Løken, 2007). 

Coping kan vara ännu ett sätt att hantera svårigheter. 

 

Lazarus och Folkman (1984) beskrev två huvudtyper av coping: 

Problemorienterad coping och emotionellt orienterad coping. Problemorienterad 

coping innebär att lösa eller hantera en svår situation genom att hitta orsaken till 

problemet och se det objektivt. Att söka information och därigenom få en ny 

förståelse för problemet är ytterligare ett sätt att hantera svåra situationer. 

Emotionellt orienterad coping syftar till att minska svåra känslor i en jobbig 

situation. Detta kan göras genom att bagatellisera problemet och distrahera tankar 

på problemet. Att låta andra ta ansvaret eller använda humor och ironi eller 
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undvika situationen är andra sätt att hantera situationen. Emotionellt orienterad 

coping kan också vara att använda försvarsmekanismer som förnekande, 

projektion och regression. Denna typ av coping är ofta användbar i situationer 

som är oföränderliga, som att befinna sig i livets slutskede, medan 

problemorienterad coping oftast passar bättre i andra situationer som är 

föränderliga (Lazarus & Folkman, 1984). 

 

Sjuksköterskor kan uppleva många svåra känslor såsom otillräcklighet, frustration 

och sorgsenhet vid vård av patienter i livets slutskede. De kan även ha svårt att 

släppa tanken på patienten efter att döden har inträffat och tankar kan göra det 

svårt att sova på nätterna (Wallerstedt & Andershed, 2007).  När patienten inte 

accepterat sin dödlighet skapas en svår situation för sjuksköterskan som ska 

bemöta detta. För sjuksköterskan är patientens liv lika värdefullt, oavsett hur lång 

tid det är kvar av det (Evans & Hallet, 2007). Statens offentliga utredningar (SOU 

2000:6) betonar att vårda döende ställer stora krav på mognad och kunskap och att 

det är naturligt för vårdaren att känna skuld, hjälplöshet och förtvivlan. Oro, 

ångest och rädsla är också naturliga reaktioner hos vårdaren och kan leda till att de 

undviker döende patienter eller knyter för starka band till dem. Det blir en svår 

balansgång att växla mellan närhet och distans. Det är okänt var medvetandets 

gränser går och därför betraktas patienten i omvårdnaden som levande till sista 

andetaget (Holmdahl, 1995).   

 

Travelbee menar att människan kan drabbas av kroniska och obotliga sjukdomar 

som leder till döden och att all omvårdnad därför inte har hälsa som mål 

(Travelbee, 1971). Travelbees definition på omvårdnad ligger som grund till 

arbetet i studien: 
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 ”Omvårdnad är en mellanmänsklig process genom vilken den 

professionella sjuksköterskan hjälper en individ, en familj eller ett 

samhälle att förebygga eller klara av sjukdom och lidande och att 

om det är nödvändigt finna en mening i upplevelserna.” 

(Travelbee, citerad i Egidius & Norberg, 1983, s.133).  

 

Sjuksköterskan möter ofta patienten vid sjukdom och kriser, därför är stöd ett 

betydelsefullt begrepp inom omvårdnad. Stöd kan uppdelas i tre sorters stöd; 

emotionellt, socialt och praktiskt stöd. (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell Ekstrand, 

1998).  Emotionellt stöd kan t ex vara att förmedla hopp, att hjälpa patient och 

anhöriga förebygga och hantera lidande. Det är också att om möjligt hjälpa 

individen finna mening med lidande och att hitta olika vägar ur en svår situation 

även om möjligheterna är små (Travelbee, 1971). Socialstyrelsen (2007) menar att 

stöd också kan vara att ge patienten möjlighet att leva ett vanligt liv, i den 

utsträckning det är möjligt, så länge det går.  

 

Livets slutskede definieras i studien som att bot inte längre finns och att 

prognosen inte går att förbättra. Kravet är också en rätt ställd diagnos och att 

döden väntas inom dagar eller veckor (Socialstyrelsen 1989).  

 

Det stöd som beskrivits i litteraturen kan tyckas både enkelt och naturligt, men 

också svårt. Tanken med denna studie var att skapa en förståelse för patienten i 

livets slutskede och dennes behov genom att beskriva det stöd som sjuksköterskor 

respektive patienter uppfattar som viktigt.  

 

Förhoppningsvis skulle detta kunna ge sjuksköterskan ett hjälpmedel för stöd som 

skulle kunna ges för att så långt som möjligt främja en god sista tid i livet och en 

fridfull död.  
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SYFTE 
Syftet med studien var att beskriva det stöd sjuksköterskan kan ge till patienter i 

livets slutskede. 

 

Specifika frågeställningar 
Vilket stöd var viktigt vid vård i livets slutskede enligt sjuksköterskans 

uppfattning? 

Vilket stöd var viktigt vid vård i livets slutskede enligt patientens uppfattning? 

 

METOD 
Designen som valdes till studien var en allmän litteraturstudie. Målet var att 

genom att göra en sammanfattning av tidigare genomförda studier få en större 

kunskap om det stöd sjuksköterskan kan ge till patienter i livets slutskede 

(Friberg, 2006).  

 

Studien började med en inledande litteratursökning för att se vad som fanns 

skrivet inom området. Sökorden bedömdes vara relevanta eftersom de ringade in 

syftet väl. Efter inledande sökning bestämdes att inga undersökord skulle läggas 

till då utfallet gav bra resultat. Därefter påbörjades den egentliga sökningen 

tillsammans med en bibliotekarie, då också MeSH-termer kontrollerades. Support 

utvecklades till caregivers support. Sedan genomfördes en noggrann sökning 

genom databaserna PubMed, Cinahl, SveMed+, PsykInfo, Psykarticles samt 

Science Direct eftersom det bedömdes att de kunde ge störst utfall. Sökord som 

användes var sjuksköterska/nurse, livets slutskede/end of life, palliativ 

vård/palliative care, terminalvård/ terminal care, stöd/support/caregivers support. 

Trunkering användes i vissa fall. Boelsk sökning användes i de aktuella 

databaserna. Som inklusionskriterier användes vuxna och artiklar skrivna på 

engelska, svenska, danska och norska. Exkluderingskriterier var årtal, artiklarna 

skulle vara publicerade senast 1995 på grund av att aktuell forskning 

eftersträvades. Avgränsningar som användes redovisas i bilaga 1.   
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För att välja ut relevanta artiklar lästes först titlarna igenom. Var dessa relevanta 

till syftet lästes abstracten och om de stämde överrens med syftet skrevs artiklarna 

ut eller beställdes hem. Under dessa söktillfällen framkom 22 artiklar. En manuell 

sökning genomfördes i relevanta artiklars referenslistor och då valdes ytterligare 

tre artiklar ut. En extra sökning genomfördes sedan för att kontrollera att inga 

artiklar missats. En av artiklarna som beställdes hade inte kommit efter fyra 

veckors tid. I samråd med bibliotekarie bestämdes att artikeln skulle exkluderas 

eftersom den var svår att beställa och skulle ta ytterligare tid att få hem.  

 

De 25 artiklarna lästes igenom en första gång. Då upptäckte vi att kvantitativa 

artiklar inte var relevanta för studien och de valdes bort, då de inte preciserade och 

beskrev resultatet på ett djupare plan. Då kvarstod 17 artiklar. Därefter granskades 

vetenskapligheten och designen enligt checklista för kvalitativa studier och kvar 

blev nio artiklar (Forsberg & Wengström, 2003). Artiklarna klassificerades efter 

grupperna hög kvalitet och låg kvalitet. De som hade hög kvalitet följde 

checklistan med få anmärkningar. De som hade låg kvalitet hade större brister, 

men bedömdes ändå vara vetenskapliga (artiklarna redovisas i bilaga 2).  

 

Ytterligare en klassificering av de nio artiklar som kvarstod utfördes, avseende 

relevans till syftet. Klassificeringen var hög, medel och låg. Hög avsåg artikel där 

stora delar av artikelns resultat svarade mot syftet. Artiklar av medelkvalitet 

innehöll mindre relevant material. Låg innebar artikel där ytterst lite av resultatet 

svarade mot syftet.  

 

Vi läste artiklarna var för sig och diskuterade sedan igenom om vi uppfattat 

resultatet lika. Det gjorde vi inte alltid. Då lästes artikeln igenom igen och 

diskuterades. Meningsbärande enheter togs under diskussion ut ur varje artikel, 

översattes och skrevs upp på post-it-lappar, där även ett identifikationsnummer 

skrevs för att kunna identifiera vilken artikel enheten härstammade från.  
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En analys genomfördes genom att läsa de meningsbärande enheterna flera gånger 

och tolka essensen till koder. Dessa skrevs ner på nya post-it-lappar och sattes upp 

väggen i smågrupper som beskrev liknande innebörd. Dessa smågrupper stämde 

väl överrens med stöd enligt Ehnfors et al (1998) och bildade tillsammans större 

undergrupper, praktiskt, socialt och emotionellt stöd. Koderna utvecklades till 

löpande text i resultatet. Eftersom den löpande texten blev svårläst med många 

referenser, skrevs referenserna som fotnoter på varje sida i resultatet för att 

underlätta för läsaren att få ett sammanhang.   

RESULTAT 
Resultat delades in i två huvudgrupper: Sjuksköterskans uppfattning om stöd vid 

livets slutskede och patientens uppfattning om stöd vid livets slutskede. 

Huvudgrupperna delades sedan in i tre undergrupper; praktiskt stöd, socialt stöd 

och emotionellt stöd. Detta gav en översikt på skillnader och likheter i 

sjuksköterskans respektive patientens uppfattning om stöd i vård i livets slutskede 

(figur1). 

Figur 1. Resultatöversikt.  
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Sjuksköterskors uppfattning om stöd vid livets slutskede 

Praktiskt stöd 
Praktiskt stöd kunde enligt sjuksköterskorna innebära medicinskteknisk 

omvårdnad1. Sjuksköterskorna behövde också skapa kontinuitet i vården2 och 

värna om patientens säkerhet3. De menade att det ibland kunde vara att ordna så 

att patienten kunde få dö i hemmet, då detta var många patienters önskan4. Inom 

den patientnära vården behövde sjuksköterskan både prioritera5, anpassa6 och 

organisera vården, för att ge en möjlighet att åtgärda patientens mest akuta 

problem1. När det var möjligt ansåg de att patienterna själva skulle få välja vilka 

problem som skulle åtgärdas först5. Det fanns önskemål från sjuksköterskorna att 

patienter som var döende skulle prioriteras före andra patienter4.  

 

Genom att utnyttja sin erfarenhet kunde sjuksköterskan identifiera och upptäcka 

eventuella dolda problem som patienten hade. Efter att ha identifierat problemen 

skulle patienten få hjälp att hitta mål och lösningar5 samt den hjälp som behövdes 

för att nå dessa mål1. Genom att hitta fungerande val för patienten3 och sedan 

åtgärda dessa enligt patientens önskan uppnåddes målen3,2.  

 

Genom observation av patienterna hade sjuksköterskan en möjlighet att bedöma 

patientens kapacitet. Därefter försökte sjuksköterskan minska fysiska hinder för 

att patienten skulle kunna utföra det som han/hon klarade själv3. Praktiskt stöd till 

patienter i livets slutskede kunde även innebära att göra patienten smärtfri2,4 och 

att ge patienten ett tyst, bekvämt och rymligt rum med lugn musik4. 

 
 

Referenser 
1) Appelin, Brobäck & Berterö, 2005 
2) Kirschhoff, Spuhler, Walker, Hutton & Vaughan Cole, 2000 
3) Bottorff, Steele, Davies, Porterfield, Garossino & Shaw, 2000 
4) Beckstrand, Callister & Kirschhoff, 2006 
5) Gauthier, 2000 
6) Kennedy, 2005 
7) Melin Johansson, Axelsson & Danielsson, 2006 
8) Chapple, Ziebland & McPherson, 2006 

9) Singer, Martin & Kelner, 1999 
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Socialt stöd 
Socialt stöd kunde enligt sjuksköterskorna vara att underlätta förhållandet mellan 

patienten och dennes anhöriga5. Genom att uppmuntra familjen att stanna hos 

patienten4 eller att ligga i sängen hos patienten, kunde känslomässiga band 

stärkas. Familjen kunde även involveras i den fysiska omvårdnaden, t.ex. genom 

att hjälpa till att tvätta patienten2. För att vara väl förberedda inför döden kunde 

det vara värdefullt om både patient och anhöriga var medvetna om det troliga 

förloppet fram till döden6. Att ge tid för familjeritualer och farväl kunde också 

enligt sjuksköterskan leda till att patienten var förberedd inför döden2.  

 

Sjuksköterskorna ansåg att socialt stöd till patienter i livets slutskede kunde vara 

samverkan med andra vårdinstanser1. Det kunde vara att agera mellanhand mellan 

patient och andra vårdgivare5 och se till att det fanns ett bra samarbete mellan 

vårdpersonalen4. Sjuksköterskorna menade att samarbete kunde underlätta 

handikappanpassning av hemmet. Samverkan underlättade förmedling av andra 

resurser i form av vårdpersonal. De ansåg också att professionell vårdpersonal 

skulle finnas till hands och att handikappanpassning av hemmet, skulle ske utan 

att patienterna behövde be om det1.  

 

Strategier för vården skulle utgå från patienten och eventuella beslut skulle vara 

baserade både på patientens och anhörigas önskan6. När sjuksköterskan fattade ett 

beslut åt patienten skulle detta alltid utgå från patientens bästa, inte utifrån vad 

som passade sjuksköterskan3. När strategier lades upp eller beslut fattades 

försökte sjuksköterskan se till varje familjs behov utifrån sin erfarenhet1.  
 

 

Referenser  
1) Appelin, Brobäck & Berterö, 2005 

2) Kirschhoff, Spuhler, Walker, Hutton & Vaughan Cole, 2000 
3) Bottorff, Steele, Davies, Porterfield, Garossino & Shaw, 2000 

4) Beckstrand, Callister & Kirschhoff, 2006 

5) Gauthier, 2000 
6) Kennedy, 2005 
7) Melin Johansson, Axelsson & Danielsson, 2006 
8) Chapple, Ziebland & McPherson, 2006 

9) Singer, Martin & Kelner, 1999 
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Emotionellt stöd 
För att kunna ge patienten en god vård menade sjuksköterskorna att det var en 

fördel om de fick träffa patienten så fort som möjligt så att en god relation hann 

skapas. Denna goda relation kunde underlätta samspel och god kommunikation6,1. 

Att ställa öppna frågor3 och att alltid vara redo för samtal5 stimulerade till god 

kommunikation och syftade till att ge patienten förståelse för sin situation5. 

Grunden till god kommunikation var att samspelet skedde i patientens takt3 och att 

sjuksköterskan gav möjlighet till att kunna prata om vad som helst5. Relationen 

kunde påverkas om sjuksköterskan visste vad patienten kände till om sitt 

tillstånd6.  

 

Enligt sjuksköterskorna kunde emotionellt stöd vara att dela med sig av sin 

kunskap3 och att ge information. Detta kunde innebära att förklara stegen enligt 

Kübler-Ross modellen, så att patienten förstod de känslomässiga stadier som de 

gick igenom. Sjuksköterskorna kunde utnyttja sin kunskap för att lära patienten 

aktiv problemlösning5 och föreslå alternativ när patienten inte kunde se lösningar 

på sina problem3. Det framkom i en studie att patienten kunde förknippa att få 

morfin med att slutet därmed var nära. Sjuksköterskan behövde därför ta reda på 

patientens förförståelse och ge kunskap om verkligheten5.  

 

Sjuksköterskorna behövde ha en känsla för vilken typ av information som 

patienten var redo för och när. Gavs informationen för tidigt var patienten kanske 

inte mottaglig och gavs den för sent kunde informationen vara onödig6.  
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Om patienten inte var medveten om vilka begränsningar sjukdomen förde med sig 

kunde sjuksköterskorna hjälpa patienten inse dessa3. Genom att låta patienterna 

förstå att de inte skulle lämnas att dö i ensamhet5, utan låta någon vara närvarande 

vid döden4, gav sjuksköterskorna patienterna trygghet, eftersom detta var något 

många patienter var osäkra inför. Sjuksköterskorna menade att essensen i 

omvårdnaden var att ge patienten en värdig död1.  

 

Sjuksköterskan behövde förstå varje patients kapacitet att fatta beslut och förstå 

att rädsla och oro kunde vara hinder för att fatta beslut3. Han/hon behövde hjälpa 

patienten att bli varse sina känslor5 och förvissa sig om att han/hon inte ändrat sig 

gällande tidigare önskemål genom att prata med patienten3. Sjuksköterskan kunde 

uppmuntra patienten5,3 genom att ge henne/honom en känsla av kontroll5 och 

därmed ge patienten makt att fatta egna beslut, i dagligt tal kallat empowerment3.  

 

Slutligen lade sjuksköterskorna vikt vid att vara flexibel3 och ärlig4. I patientnära 

arbete var det en fördel att bete sig som om inget annat arbete väntade, att inte 

stressa3 och att dessutom vara närvarande i stunden för att ge patienten en känsla 

av trygghet5. För att kunna göra detta var det väsentligt att sjuksköterskan 

fokuserade och gav patienten den tid som behövdes. Det var också viktigt att tid 

avsattes i förväg, för att kunna ge en god vård. De lade också vikt vid att behandla 

patienten med respekt och värdighet4,2.  Ett sätt att visa patienten respekt var att 

presentera sjuksköterskan som skulle arbeta nästa skift2. 
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Patienters uppfattning om stöd vid livets slutskede 

Praktiskt stöd 
Patienterna uppfattade smärtlindring7-9, men även lindring av andra symtom, som 

kräkningar, diarréer9, fatique7 och andfåddhet som väsentligt för att kunna leva 

som vanligt. Att kunna behålla en god nattsömn7-8 och god aptit var betydelsefullt 

för hur patienten kände sig. Genom att balansera vila och aktivitet, kunde en bättre 

nattsömn och vakenhet7 uppnås. Patienterna önskade att sjuksköterskorna skulle 

förmedla kunskap om att det fanns olika sorters smärta som behandlades på olika 

sätt8 samt att det fanns andra strategier att hantera smärta än läkemedel7.  

 

Vidare menade patienterna att kontinuitet i vården1, att sjuksköterskan hade tid8 

och var tillgänglig dygnet runt gav en känsla av trygghet7-8. Att känna igen 

personalen gav också en känsla av trygghet och säkerhet7. 

 

Socialt stöd  
Patienterna menade att få leva ett normalt liv så länge som möjligt gav dem en 

känsla av inte vara så sjuka. De önskade att sjuksköterskan skulle hjälpa till att 

skapa den känslan1,7-8. Sjuksköterskan kunde uppmuntra patienten att fortsätta 

leva ett normalt liv eftersom vardagliga saker, såsom hushållsarbete och att åka bil 

ingav en känsla av att leva som vanligt. Det hade också betydelse att bli sedd som 

en människa och inte bara som en patient. Sjuksköterskan kunde hjälpa patienten 

att uppskatta vardagslivets värde, att göra det bästa av varje dag och att få känna 

sig funktionsduglig7.   
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Många av patienterna önskade att få en fridfull död9. Att få dö i hemmet gav en 

känsla av trygghet, gjorde det lättare att upprätthålla relationer med anhöriga och 

vänner och gjorde det enklare att leva ett normalt liv. Det egna hemmet gav en 

känsla av att vara en ”vanlig människa” och inte bara sjuk och där fanns också 

möjligheten att dö hos nära och kära1. Att befinna sig i det egna hemmet kunde 

dessutom underlätta fortsatt kontakt med egna djur7. Patienterna kände oro för hur 

deras död skulle komma att påverka de anhöriga, därför var det en fördel om 

anhöriga deltog i samtal rörande döden9. En förutsättning för detta var att 

sjuksköterskan hade en bra relation med både patienten och deras familj7.  

 

Emotionellt stöd 
Enligt patienterna i studierna medförde en god kommunikation8 ett bra 

förhållande mellan sjuksköterska och patient9 liksom positiva samtal förde med 

sig en positiv patient7.  Tajming angående när det var dags för samtal om döden 

var en konst som sjuksköterskan behövde bemästra, men sjuksköterskan behövde 

samtidigt acceptera om patienten inte ville prata. Kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient kunde ge ett psykologiskt och känslomässigt stöd till 

patienten. Patienterna önskade att sjuksköterskan uppmuntrade till samtal om 

sjukdomen8, var lyhörd7 och lyssnade. Patienterna värdesatte att kunna fråga 

sjuksköterskan om allt8 och uppskattade även samtal om minnen7.  
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Patienterna önskade att få information om sin sjukdom. Den information som 

sjuksköterskan gav till patienterna behövde vara lättförstådd1. Stöd i form av att 

skapa gynnsammare förutsättningar för kommunikation mellan patienten och 

vårdpersonal var ytterligare en uppgift som patienterna ville ha hjälp med. 

Samtidigt var det bra om sjuksköterskan kunde svara på frågor och informera om 

t.ex. att det fanns möjlighet för distribution av mat, att det fanns ekonomiskt stöd 

att söka och hur detta i så fall skulle sökas8. Även att handikappanpassning av 

hemmet utfördes utan att patienten behövde be om det, var stöd som patienten 

uppskattade1.  

 

Det var väsentligt för patienten att få känna sig psykologiskt stabil, vilket innebar 

att slippa känna sig nervös, olycklig eller deprimerad. Oro hindrade patienten från 

att gå vidare i livet7, därför behövde omvårdnaden innefatta både mentalt och 

emotionellt stöd. Många patienter kände en osäkerhet inför döden1. Om 

sjuksköterskan tillsammans med patienten planerade inför döden7 och redde ut om 

de vill dö hemma eller på sjukhus8 kunde patienten bli bättre förberedd inför 

döden7. Att vara förberedd inför döden gav en större möjlighet till att dö fridfullt9 

och värdigt1. För att må bra ville patienten kunna känna att det var han/hon som 

hade kontrollen över sitt liv och besluten som fattades9. En känsla av kontroll 

ökade de positiva copingstrategierna7. Det stöd sjuksköterskan kunde bidra med i 

detta var hjälp till självhjälp5. 
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Patienterna hade intrycket av att en flexibel1,8, entusiastisk, kunnig1, engagerad1,7, 

och positiv sjuksköterska gav en positiv atmosfär. Denna kunde behövas för att 

patienten skulle orka gå vidare med livet men samtidigt kunde det kännas skönt 

med en sjuksköterska som inte skämtade för mycket8. Patienten ville känna att 

sjuksköterskan hade kontroll7 och kunde hjälpa till med allt, för att känna sig 

trygg i omvårdnaden8. Patienten kände trygghet när sjuksköterskan värnade om 

hans/hennes önskningar9 och anpassade vården efter det behov som fanns för 

tillfället1.  
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DISKUSSION 
 

Resultatdiskussion  

Inledning  
Denna studie beskriver det stöd sjuksköterskan kan ge till patienter i livets 

slutskede, utifrån sjuksköterskans och patientens perspektiv. Trots att de hade 

olika referensramar framkom likheter, men även skillnader, i synen på det stöd 

sjuksköterskan kunde ge. Vi var förvånade över att det framkom så liten skillnad 

mellan vad patienter och sjuksköterskor uppfattade som det stöd som behövdes i 

livets slutskede. Patienterna såg inte allt stöd sjuksköterskan utförde, och kunde 

därför inte ha någon åsikt om det, som t.ex. samarbete med andra vårdinstanser, 

dokumentation, planering och prioritering av vården. Symtomlindring var ett stöd 

som patienterna lade stor tyngd vid, vilket sjuksköterskorna däremot bara nämnde. 

Ytterligare ett stöd som patienterna lade större vikt vid än sjuksköterskorna var att 

få leva ett normalt liv så länge som möjligt. Både patienter och sjuksköterskor 

ansåg att egenskaper, som flexibilitet, ärlighet och att ge patienten tid utan att 

stressa var betydande.  

 

Resultatet visade att det föll sig ganska naturligt att ge stöd i livets slutskede. 

Ändå kunde det vara svårt eftersom kunskap, erfarenhet och särskilda personliga 

egenskaper krävdes. Att ha förmåga att läsa av patienten och dennes önskningar 

och behov (klinisk blick) krävdes också för att kunna ge god vård. Att ingjuta 

hopp och trygghet och att alltid finnas där för patienten var dessutom viktigt. Vår 

fundering är om det verkligen möjligt för en sjuksköterska att besitta alla dessa 

kvaliteter. Att inte hinna med var det enda hinder som framkom konkret i 

resultatet, men om sjuksköterskan inte uppfyllde det patienten önskade, var detta 

också ett hinder för att ge stöd. 
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Stöd som patienten var omedveten om  
Vi fann att sjuksköterskan utförde stöd som patienterna inte var medvetna om, 

men som ändå gynnade dem och krävdes för att möjliggöra den vård som de 

önskade. Detta stöd påpekades därför inte av patienterna i denna studie. 

Sjuksköterskorna lade däremot stor vikt vid detta stöd.  

 

Det framkom i studien att samverkan med andra vårdinstanser och annan 

vårdpersonal var sjuksköterskans arbetsuppgift. Detta var ett stöd som patienten 

hade nytta av därför att det kunde innebära smidiga övergångar i vårdkedjan, 

snabbare ordinationer av läkare och därmed direkt administrering av läkemedel 

från sjuksköterskan. Ett bra samarbete underlättade även för patienten vid flytt 

mellan vårdgivare på sjukhus och i hemmet. McNally, Bohnet & Lindquist (1996) 

beskrev att sjuksköterskan samarbetade med patienten, anhöriga, andra vårdgivare 

och vårdinstanser. Även Kirschhoff & Beckstrand (2000) menade att en del av 

sjuksköterskans arbete innebar att ha en god kontakt med läkare och att agera som 

ställföreträdande för patienten. Trots att mycket av sjuksköterskans 

arbetsuppgifter inte var patientnära var det viktigt indirekt stöd för att en god vård 

skulle kunna åstadkommas. 

 

Stödet till patienter i livets slutskede inkluderade även att involvera anhöriga. 

Sjuksköterskan uppmuntrade anhöriga att agera naturligt i situationen, vilket gav 

trygghet och tröst åt patienten.  Anhörigkontakten var en stor del i sjuksköterskans 

arbetsdag och underlättade både för sjuksköterskorna och för patienterna samt 

gjorde det lättare att hantera situationen. Beckstrand & Kirschhoff (2005), menade 

även de, att ett stöd var att sjuksköterskan visade anhöriga hur de kunde bete sig 

runt den döende patienten och ordna så att det fanns personal som hjälpte till i 

omvårdnaden av patienten. Vi upplever att det är viktigt att minska anhörigas oro 

och rädsla, eftersom deras känslor kan påverka patienten.  
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Dokumentation var ytterligare en uppgift som förekom under sjuksköterskans 

arbetsdag som patienterna inte var insatta i. Dokumentation var en del av 

patientsäkerheten, liksom medicinteknisk omvårdnad och kontinuitet. Liknande 

resultat har även McNally et al, (1996) visat, att stöd som inte är patientnära bland 

annat kunde vara att dokumentera och bedöma provsvar, patientens prognos och 

annan data. Dokumentation är en viktig del av vårdsäkerheten, men att tar en så 

stor del av sjuksköterskans arbetsdag är synd. Vi hade önskat att ett mer effektivt 

sätt att dokumentera hade funnits, samtidigt som vi hade velat att varje 

sjuksköterska ansvarade för färre patienter. Det hade frigjort tid som då hade 

kunnat läggas på mer patientnära vård. Stöd som patienten var omedveten om var 

någonting som tog tid och resurser från den hjälp som patienten själv önskade, 

men som var minst lika viktig. Kirschhoff & Beckstrand (2000) menade att 

sjuksköterskan skulle prioritera patientens önskan först. Vi anser att detta är 

viktigt så länge det är möjligt men det är sjuksköterskans uppgift att balansera sin 

kunskap med patientens önskan. 

 

Vi anser att sjuksköterskan överlag behöver vara tydligare med att beskriva det 

osynliga stöd hans/hennes arbetsuppgifter består av, så att patienten förstår att 

sjuksköterskan har en större del i vården än vad patienten kan tro. T ex skulle 

han/hon kunna meddela patienten att han/hon har kontaktat sjukgymnast eller 

andra kontakter för konsultation.  

 

Symtomlindring 
Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt med smärtlindring, medan patienterna 

lade stor vikt även vid annan symtomlindring. Varför fanns det en sådan skillnad? 

Möjligen skulle det kunna bero på att sjuksköterskan inte visste tillräckligt mycket 

om hur patientens livskvalitet påverkades av olika symtom såsom illamående, 

fatique och smärta. En annan tanke kan vara att det var en så självklar del av 

omvårdnaden att sjuksköterskorna inte tänkte på att nämna det som ett stöd. 

Kanske tror sjuksköterskor att smärta är ett så mycket värre lidande än andra 

symtom så att alla resurser läggs på smärtlindring. Det ingår i sjuksköterskans 
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kompetens att ge symtomlindring vid behov. Därför var dessa resultat 

överraskande. Symtomlindrar inte sjuksköterskan tillräckligt och varför inte i så 

fall, är frågor som kan kräva ytterligare forskning. 

 

Dunne, Sullivan & Kernohan (2005) visade i sin studie att det fanns skillnader i 

att bli vårdad i hemmet och på sjukhus när det gällde symtomlindring. Patienterna 

blev bättre symtomlindrade på sjukhus. När patienterna befann sig i hemmet fick 

de däremot inte adekvat symtomlindring, gällande andra symtom än smärta, och 

många patienter försökte själva lindra symtom som andfåddhet eller fatique. 

Artiklarna i vår studie utgick till stor del från specialistsköterskor, möjligen kan 

skillnaden i resultatet, mellan patienters och sjuksköterskors syn på 

symtomlindring, bero på detta. På sjukhus finns närhet till specialistkunskap och 

palliativa enheter, vilket kan göra det lättare att symtomlindra där än i 

hemsjukvården. Distriktssköterskorna som arbetar i hemsjukvården jobbar ofta 

ensamma och vi tror att det är detta som ger skillnaden. Vi hade önskat att det 

fanns bättre tillgång till specialister inom den palliativa vården för dessa 

sjuksköterskor, eftersom många patienter vill dö i hemmet.   

 

Normalt liv 
Både patienter och sjuksköterskor kände att patienten skulle ha makten över sitt 

eget liv. Sjuksköterskorna lade vikt vid att patienterna skulle vara fysiskt och 

psykiskt stabila så de hade möjlighet att fatta beslut själva. Sjuksköterskan gav 

gärna patienten mycket information och kunskap så de skulle kunna fatta väl 

övervägda beslut. Patienterna däremot lade större vikt vid att kunna utföra 

vardagliga saker som att diska, åka bil och ha ett socialt liv. De gav intryck av att 

tycka att det var viktigare att få vara en vanlig människa, och ses som en person 

och inte som en patient, hellre än att få lov att fatta beslut.   Normalt liv 

innefattade även en känsla av kontroll. Kände patienten kontroll över sitt liv, 

hanterades sjukdomen och vardagslivet bättre, vilket ledde till att 

copingstrategierna förbättrades, enligt en studie i vårt resultat (Melin Johansson et 

al, 2006) 
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En artikel i vårt resultat menade att empowerment kunde ge patienten en känsla av 

kontroll och därmed kunde patienten fatta egna beslut (Bottorff et al, 2000). 

Detsamma säger McMillian (1996) som menar att det fungerade tillfredställande 

att ge empowerment till patienterna, då många patienter var nöjda med hur 

involverade de var i sin egen vård. Detta tyckte vi var förvånande positiva resultat. 

Med tanke på detta kanske vårdpersonalen skulle tänka på att lägga mer energi på 

att ge patienterna en känsla av ett normalt liv för att kunna ge en ännu bättre vård. 

I en undersökning framkom att sjuksköterskorna värderade patienternas 

livskvalitet lägre än vad patienterna själva gjorde (McMillian, 1996). Möjligen 

kan detta resultera i att sjuksköterskor behandlar patienter som mer sjuka än de 

upplever sig vara, och att det därför är många patienter som pratar om vikten av 

normalt liv. Vi har i vår utbildning till sjuksköterskor fått lära oss att det är viktigt 

med miljön kring patienten. Patienter i livets slutskede bör ha det lugnt och tyst, 

gärna enkelrum med behaglig atmosfär. Många patienter i vår studie menade att 

detta kunde de få i sitt egna hem och att det var där de ville vara. McMillian 

(1996) menade i sin studie att patienterna mådde bra om de fick vara där de ville 

vara oavsett var det var. En fråga vi funderar över är om alla patienter vill leva ett 

normalt liv och vara hemma. En annan om alla patienter vill vara med och fatta 

beslut. Detta är en utmaning för oss sjuksköterskor att ta reda på. Genom att skapa 

en god relation anser vi att sjuksköterskor har möjlighet att ta reda på vilka 

önskningar patienten har. Det framkom i en studie (Kennedy, 2005) att det första 

en sjuksköterska borde göra när hon kom i kontakt med en döende patient var att 

skapa ett förhållande för att kunna lära känna patienten och veta vilka önskningar 

hon/han har om hur livet och döden ska vara och vilket stöd hon/han vill ha.  

 

 

”I´d want to die here, not at home. I wouldn´t want to put that 

burden on my family.”  

(Singer et al, 1999, s 166) 
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Alla patienter ville inte samma sak, utan alla patienter är olika individer med olika 

åsikter och önskningar. Det viktigaste sjuksköterskor kan göra är att lära känna 

patienten, ge information, låta dem vara delaktiga i beslutsfattande och sist men 

inte minst, låta patienterna göra det de fortfarande klarar själva! 

 

Hinder som leder till svårigheter  
Det var egenskaper som sjuksköterskan besatt, att ge makt och normalt liv till 

patienten och som resulterade i en bra omvårdnad i livets slutskede. Hinder för 

detta kunde vara tidbrist, personalbrist eller brist på vissa egenskaper hos 

sjuksköterskan (Beckstrand et al, 2006). I en annan studie (Beckstrand & 

Kirschhoff, 2005) framkom att ett hinder som inte var ovanligt i sjuksköterskans 

stöd, var att bli avbruten i omvårdnaden av den döende patienten för andra 

patienters behov av vård.  

 

”Lack of time was the most frequent barrier to providing a ”good 

death”.”  

                      (Beckstrand et al, 2006, s 40) 

Möjligen kan tidsbristen bero på organisatoriska brister som t.ex. ekonomisk, 

personal-, eller platsbrist. En annan orsak kan vara prioritering av arbetsuppgifter. 

Vi funderar på om det beror på sjuksköterskornas möjligheter och hinder, i form 

av tid, resurser, egenskaper och kunskap, att tillgodose patientens behov. Vård i 

livets slutskede skulle kanske bli bättre om en döende patient hade en 

sjuksköterska som inte hade några andra uppgifter än att ta hand om just den 

patienten. Detta känns tyvärr som en omöjlighet att genomföra på t.ex. 

vårdavdelningar som inte är specialiserade inom palliativ vård. Så som det ser ut 

idag ägnar sjuksköterskan mycket tid åt medicintekniska och andra uppgifter som 

inte patienten ser. Kuuppelomäki (2003) beskrev i en studie att ett hinder för att 

sjuksköterskan skulle kunna ge stöd var bl.a. organisatoriska resurser som t.ex. 

tids- och personalbrist eller många patienter att ta hand om. Många patienter 

innebar en miljö som inte var gynnande utan stökig och trång. En del 

sjuksköterskor var inte förberedda för att kunna ge stöd, de kände sig osäkra och 



      

                     26 

 

  

 

okunniga. Dessutom tyckte några sjuksköterskor att det var oviktigt med 

emotionellt stöd och ville därför inte ge detta. Slutligen tyckte sjuksköterskorna 

att det kunde vara svårt att möta den döende patienten och döden. Patienterna 

hade svårt för att ta emot emotionellt stöd om de inte hade accepterat sin situation 

och ibland var de i så dålig fysisk kondition att det inte var möjligt att prata med 

dem. Patientens rädsla, sorg och oro för familjen kunde också vara ett hinder för 

att kunna ta emot stöd. För att en bra vård ska kunna genomföras så har vi sett att 

det är mycket som behöver stämma. 

 
 

Slutsats  
För att kunna ge en god vård i livets slutskede behöver vi se både sjuksköterskans 

och patientens perspektiv. Det viktigaste vi kom fram till i denna studie var att 

sjuksköterskan måste ha en bra utbildning i grunden, besitta vissa egenskaper, 

som flexibilitet och engagemang och dessutom känna sig trygg i sin roll. 

Dessutom behöver hon/han lära känna patienterna, för att veta vilka önskningar de 

har. När allt detta är uppfyllt kan det ändå vara svårt att ge rätt sorts stöd, eftersom 

det finns många övriga arbetsuppgifter att utföra. Dessutom har alla patienter 

olika åsikter och önskemål att ta hänsyn till. Vi upplever att det ställs stora krav på 

sjuksköterskor i verksamheten, men framförallt på sjuksköterskor som ska vårda 

patienter i livets slutskede.  

 

Den utbildning vi har genomgått har bara berört ämnet vård i livets slutskede 

flyktigt och en viss oro upplevs inför denna uppgift. Möjligen kan 

omvårdnadsdiagnoser, som beskrivs i VIPS-boken (Ehnfors et al, 1998), där 

omvårdnadsmål tas fram i samråd med patienten, vara ett bra sätt att få fram det 

stöd som är viktigt för just henne/honom. Om dessa följs på ett effektivt och bra 

sätt, kan de vara en hjälp för patienterna och samtidigt även för oss som 

nyutbildade sjuksköterskor.  
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Avsikten med denna studie var att visa vad sjuksköterskor respektive patienter 

uppfattar som viktigt stöd. Förhoppningsvis kan studien bli till hjälp för 

sjuksköterskor för att kunna ge en god omvårdnad för patienter i livets slutskede 

(Figur 2). För att använda denna hjälp är det den enskilda patienten som styr vilka 

delar av modellen som ska genomföras, eftersom inte alla patienter behöver allt 

stöd. De med stora familjer kanske inte behöver emotionellt/socialt stöd, i samma 

utsträckning som den ensamma patienten och vice versa.  Däremot är det en fördel 

om sjuksköterskan tänker på att erbjuda stöd inom alla områden som vi beskrivit i 

figur 2.  
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Figur 2. Schematisk bild över det stöd sjuksköterskan kan ge till patienter i livets 

slutskede. 

 

Slutligen anser vi att denna studie skulle kunna användas som inspiration till 

vidare forskning kring patienters och sjuksköterskors syn på delaktighet i vården 

respektive normalt liv. Det kunde också vara intressant att jämföra yngre och äldre 

patienters uppfattning om stöd vid livets slutskede. 
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Metoddiskussion 
Under sökningen tillsammans med bibliotekarie gjordes avgränsningar gällande 

fulltext, vilket författarna inte anser vara etiskt riktigt eftersom artiklar som inte 

finns i fulltext då kan förbises. Dock hittades en artikel som svarade mot syftet, 

och sökningen fick vara gällande. Under senare sökningar användes inte denna 

avgränsning. Alla databaser genomsöktes på samma sätt, med samma 

kombination av sökorden. Detta gav ett tillförlitligt resultat. Trunkering användes, 

men bara vid några tillfällen. Detta kunde gjorts mer då vi kan ha missat relevanta 

artiklar på grund av detta. Vid den inledande sökningen begränsades sökningen 

till år 2003, vilket gav för lite träffar och årtalet ändrades till 1995, vilket gav 

bättre resultat. En manuell sökning genomfördes endast i tre artiklar, därför kan 

relevanta artiklar i övriga referenslistor ha missats.  

 

Artiklarna genomlästes av båda författarna, kvalitetsgranskades gemensamt och 

diskuterades för att bedöma relevansen. Detta gjorde att artiklarna kändes väl 

bearbetade och noga utvalda för att ge ett korrekt resultat. En av artiklarna var 

dock tveksam ur vetenskaplig synpunkt, eftersom det endast var en deltagare. 

Dock överrensstämde resultaten från den artikeln med resultatet från övriga 

artiklar, vilket gjorde att den kändes tillförlitlig och den inkluderades. Eftersom 

alla artiklarna var på engelska kan de ha feltolkats och detta kan ha gett ett mindre 

trovärdigt resultat. För att försöka undvika misstolkningar diskuterade vi och slog 

upp ord vi inte kunde för att få fram rätt betydelse. Under analysen kan essensen i 

artikeln ha tappats bort, men vi har försökt att undvika detta genom att gå tillbaka 

till källan när frågetecken uppstått. Artiklarna beställdes en vecka innan 

fördjupningsarbetet skulle påbörjas, tyvärr kom några av dem inte förrän efter en 

tid in i arbetets gång. Då undergrupperna var väl överrensstämmande var det ändå 

lätt att lägga in koderna från artiklarna som kom sent.  

 

Eftersom materialet som användes var publicerade vetenskapliga artiklar gjordes 

ingen etisk prövning. Etiken har däremot beaktats under sökningen av litteratur då 
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relevanta databaser använts och alla relevanta artiklar inkluderats. Alla resultat 

som svarade på syftet har redovisats (Forsman, 1997).  

 

De flesta artiklar som ingått i denna litteraturstudie har representerat både kvinnor 

och män, dock är sjuksköterskor till övervägande del kvinnor. Vi anser att 

resultatet är överförbart till både kvinnliga och manliga patienter, eftersom 

artiklarna inte gör någon skillnad på kvinnor och män. Vi har inte riktat in oss på 

någon speciell sjukdom eller ålder, förutom att deltagarna skulle vara vuxna, men 

forskningen har mestadels varit inriktad på cancersjuka patienter. 

Sjuksköterskorna i artiklarna har till största del bestått av distriktssköterskor eller 

andra specialistsköterskor. Vi har inte funnit någon större skillnad mellan 

specialistsjuksköterskor, inte heller mellan patienter på sjukhus och i hemmet, i 

deras uppfattning om stöd. Möjligtvis hade resultatet blivit annorlunda om vi hade 

fått med äldre patienter eller patienter med andra sjukdomar och grundutbildade 

sjuksköterskor.  

 

Vi valde att hämta inspiration för underkategorierna i VIPS-boken (Ehnfors, 

1998). När koderna skulle läggas in i kategorierna kunde vissa passa på mer än ett 

ställe, beroende på hur vi resonerade. När detta inträffade resonerade vi kring 

koden utifrån vår erfarenhet och tolkade var koden skulle passa. Under 

handledning fick vi ytterligare hjälp och nya tankar kring placeringen av koderna.  

 

Någonting som vi reagerade på var att det i de vetenskapliga artiklarna som 

användes i arbetet inte klart framgått hur stödet ska tillgodoses. T ex har det 

nämnts att kontinuitet i vården är viktigt, men inte vad det innebär eller hur 

sjuksköterskan kan utföra det. Däremot har vi funnit ovetenskapliga artiklar, som 

tar upp detta och beskriver det på ett levande och givande sätt.  

 

Slutligen anser vi att vårt tillvägagångssätt har fungerat relativt bra och varit 

lättarbetat. Möjligen kunde de specifika frågeställningarna varit ännu tydligare för 

att lättare förstå målet med studien.  
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Analys 
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relevans 
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Melin- 
Johansson, 
C., Axelsson, 
B., 
Danielsson, 
E. 
2006 
Sverige 
 

Living with 
incurable cancer at 
the end of life- 
patients´ 
perceptions on 
quality of life 

Att beskriva upplevelse av 
livskvalité i vård i livets 
slutskede hos patienter som 
har obotlig cancer. 

Fem patienter, tre 
kvinnor och två män, 
som var inskrivna i 
palliativ vård i hemmet 
deltog i studien. Material 
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spela in gruppmöten 
med deltagarna och en 
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Kennedy C. 
England  
2005 
 

District nursing 
support for 
patients whith 
cancer requiring 
palliative care 
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distriktssköterskans vård 
har för patienter med 
cancer som kräver palliativ 
vård 

Deltagarna var de tre 
första 
distriktssköterskorna 
som erbjöd sig att vara 
med i studien. 
Observatören ingick i 
vården och assisterade 
distriktssköterskorna i 
vården och relaterade 
sedan frågorna direkt till 
patienten.  

De inspelade 
intervjuerna skrevs 
ut och kodades 
tematiskt och 
induktivt. Data 
analyserades 
ytterligare och 
materialet 
sammanställdes. 
Kopior skickades till 
distriktssköterskorna 
för kommentar och 
resultatet stämde. 

Det största stödet 
psykiskt och fysiskt 
för patienterna 
kommer från 
distriktssköterskorna. 
Deras stöttande roll 
involverar även 
kontakter med andra 
vårdgivare. 
Patienternas 
önskemål påverkar 
beslut och 
vårplanering och en 
kompromiss är ofta 
nödvändig. 

Medel  Hög kvalitet  



      

 

 

  

 

Författare 
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År 

Titel Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
avseende 
relevans 
till syftet. 

Artikelkvalitet 
avseende 
vetenskaplighet 

Chapple, A., 
Ziebland, S., 
McPherson, 
A. 
England 
2005 
 
 
 
 

The specialist 
palliative care 
nurse: A 
qualitative study 
of the patients´ 
perspective. 

Att undersöka döende 
patienters erfarenhet av 
SPC-sjuksköterskans (SPC 
= Specialist Palliative 
Care) arbete och roll.  

41 personer som befann 
sig i livets slutskede 
intervjuades och pratade 
öppet om döden och 
döendet och av dessa 
pratade 25 om SPC-
sjuksköterskornas arbete 
och roll.  

Efter intervjuerna 
skrevs dessa ut och 
skickades till 
deltagarna för 
granskning och 
godkänning. 
Därefter läste och 
omläste författarna 
datan och kodade 
materialet. Då 
bildades 
undergrupper och 
materialet 
sammanställdes. 

Patienterna 
värdesatte SPC-
sköterskans arbete, 
speciellt gällande 
råd, praktik hjälp, 
information och 
emotionellt stöd. 
Symtomlindring och 
hjälp med 
kommunikation 
uppskattades också.  

Hög Hög kvalitet, 
men något kort 
diskussion. 

Gauthier, P-
A. 
Canada 
2000 
 
 
 

Use of Peplau´s 
Interpersonal 
Relations Model 
to Counsel People 
With AIDS  

Att visa ett exempel där 
sjuksköterskan använder 
Peplau´s interpersonal 
relations model för att 
skapa förståelse för frågor 
om liv och död ställda av 
män och kvinnor med 
HIV/AIDS. 

Studien inkluderar en 
döende man med AIDS 
som djupintervjuas.  

En kvalitativ analys 
av materialet 
genomfördes med 
hjälp av en färdig 
modell.  
 
 

Mannen får stöd av 
sjuksköterskan att 
skriva listor på allt 
han vill göra innan 
han dör, hur han ska 
hantera sina känslor 
och t ex genom att 
uppmuntra honom. 

Medel Låg kvalitet 
p.g.a. lågt antal 
deltagare.  
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Bottorff, J.L., 
Steele,R., Davies, 
B., Porterfield, P., 
Garossino, C. & 
Shaw, M. 
Canada 
2000 

Facilitating day-
to-day decision 
making in 
palliative care. 

Att beskriva vilka 
strategier 
sjuksköterskan 
använder för att 
uppmuntra eller 
förhindra 
patienters 
medverkan i beslut 
om den dagliga 
vården.  

Studien är en del av en 
större studie. Endast 
patienter som var 
kognitivt alerta 
medverkade i studien. 
16 patienter och 32 
sjuksköterskor från två 
avdelningar deltog. 
Material hämtades 
genom observationer 
och intervjuer.  

Observationerna 
genomfördes olika 
timmar på dygnet, 
olika tider i 
veckan. Om 
möjligt 
observerades varje 
patient tre gånger. 
Djupintervjuer 
genomfördes. 
Materialet 
analyserades och 
sammanställdes 
med hjälp av ett 
dataprogram.  

Sjuksköterskorna 
skapar en relation 
med patienterna. 
De ökar 
patienternas 
förutsättningar att 
göra val genom 
empowerment. 
Sjuksköterskorna 
är öppna mot 
patienterna och 
respekterar deras 
val. 

Medel Hög kvalitet 

Singer,  
P.A., 
Martin, 
D.K., 
Kelner 
,M. 
Canada 
1999 
artin 

Quality End-of-
life care 
Patients´ 
perspectives 

Identifiera och 
beskriva faktorer 
som påverkar 
vården i livets 
slutskede ur 
patientens 
perspektiv. 

Intervjumaterial från 
tre nyligen 
genomförda studier 
med öppna frågor 
analyserades. 
Deltagarna var 48 
dialyspatienter, 40 
HIV-patienter och 38 
patienter i 
långvårdsinrättning. 

Datan lästes och 
patienternas syn på 
vård i livets 
slutskede 
identifierades. 
Under processen 
konsulterade 
analytikern en 
annan analytiker 
för kontroll.  

För patienterna i 
studien innebar 
god vård i livets 
slutskede att få 
adekvat smärt- och 
symtomlindring, 
att undvika onödig 
förlängning av 
döendet och att få 
en känsla av 
kontroll. 

Låg Hög kvalitet 
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Kirschhoff, 
K.T., Spuhler, 
V., Walker, L., 
Hutton, A., 
Vaughan-Cole, 
B. & Clemmer, 
T. 
USA 
2000 

Intensive care 
nurses´ 
experiences with 
end-of-life care. 

Att beskriva vård i livets 
slutskede som 
intensivvårdssjuksköterskor 
upplever det. 

Randomiserat urval av 
fyra 
intensivvårdsavdelningar 
på två sjukhus, som gav 
21 deltagare. Fyra 
fokusgrupper uppkom. 
En semistrukturerad 
intervjuguide användes. 

Varje grupp 
träffades en gång 
och mötet 
spelades in på 
band. Första 
gruppens möte 
analyserades 
innan de tre 
andra träffades. 
De analyserades 
genom att 
skannas in i ett 
dataprogram för 
att beskriva 
kärnan av 
materialet. 
Dessutom lästes 
och tolkades det 
av forskarna.  

Sjuksköterskorna 
beskriver sin syn 
på god vård i 
livets slutskede, 
t.ex. smärtfrihet 
och bibehållen 
värdighet.  

Låg Hög kvalitet 

Appelin, G., 
Brobäck, G., 
Berterö, C. 
Sverige 
2005 
 
 
 
 

A 
comprehensive 
picture of 
palliative care at 
home from the 
people involved. 

Att granska helhetsbilden 
av palliativ vård i hemmet 
som den upplevs av de 
involverade. 

18 personer var med i 
studien, varav sex var 
distriktssköterskor, sex 
var patienter i livets 
slutskede och sex var 
anhöriga. 
Datainsamlingsmetoden 
var intervjuer med 
intervjuguide.  

Intervjuerna 
bandades och 
skrevs ut. Ifrån 
det materialet 
plockades 
undergrupper 
fram och 
materialet 
analyserades. 

En strävan efter 
ett så normalt liv 
som möjligt 
inkluderar fysisk, 
psykisk och 
känslomässigt 
vård.  

Hög Hög kvalitet 
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R.L., Callister, 
L.C., 
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USA 
2006 

Providing a 
”good death”: 
critical care 
nurses´ 
suggestions for 
improving end-
of-life care. 

Att samla förslag från 
intensivvårdssjuksköterskor 
för att förbättra vården i 
livets slutskede på en 
intensivvårdsavdelning.  

Randomiserat urval av 
1409 medlemmar i 
”American 
Assosiation of Critical 
Care Nurses”. Ett 
frågeformulär 
skickades till 
sjuksköterskorna i tre 
omgångar. 861 av 
sjuksköterskorna 
svarade på frågorna 
och 485 gav egna 
förslag på 
förbättringar. 
 

Svaren kodades 
och 
sammanställdes 
av två olika 
sjuksköterskor. 
Resultaten 
verifierades med 
sju av deltagarna 
för att se att 
resultatet 
reflekterade deras 
åsikter.  
 
 

Sjuksköterskornas 
förslag innebar 
bland annat att 
döende måste 
behandlas med 
den värdighet och 
respekt som de 
förtjänar och att 
ingen ska behöva 
dö ensam.  

Medel Hög kvalitet 

 


