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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 
 

Den moderna palliativa vården framkom år 1967, och utgick från att människan ses som en 

helhet och betraktas som någonting mer än bara sin sjukdom. Det nationella 

kunskapsstödet har definierat fyra grundläggande hörnstenar för god palliativ vård, dessa 

är symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och relation, samt stöd 

till närstående. Frihet från lidande har lyfts fram som betydelsefullt under dödsprocessen 

som en del av värdig död. 

 

Syfte 
 

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan lindra lidande i livets slutskede inom 

palliativ vård. 

 

Metod 
 

Metoden för arbetet var en litteraturöversikt, baserad på både kvalitativa och kvantitativa 

artiklar. Databassökningen gjordes i CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. 15 

originalartiklar användes till resultatet och kvalitetsgranskades med hjälp av 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag och har analyserats i en integrerad 

dataanalys.  

 

Resultat 
 

En kategori framkom från analysen: Hur sjuksköterskan kan lindra lidandet och under 

kategorin identifierades fyra teman: att främja goda relationer, främja god kommunikation, 

främja symtomlindring och att främja stöd till familjen. Både goda relationer och god 

kommunikation mellan sjuksköterska gör att patienten känner sig trygg med att öppna upp 

sig och uttrycka sina känslor. Genom observation och bedömning av patienten, kan 

eventuella lidanden upptäckas och god symtomlindring upprätthållas. Likaså betydelsen av 

närhet för patienten. Stöd till familjen innebär att uppmärksamma, informera och ta hänsyn 

till familjemedlemmars välbefinnande.  

 

Slutsats 
 

Lidandet är centralt inom palliativ vård men samtidigt svårt att uttrycka med ord. 

Relationen skapar trygghet för patienten och underlättar kommunikationen mellan 

patienten och sjuksköterska, och genom en helhetssyn på patient och familjemedlemmar 

kan lidandet lindras. 

 

Nyckelord: Palliativ vård, Lidande, Kommunikation, Relation, Sjuksköterska 
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INLEDNING 

Varje år dör omkring 90 000 personer i Sverige. Cirka 80 % av dessa är i behov av någon 

form av palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Vården ska så långt de är möjligt minska 

lidandet och förebygga så att vidare lidande inte uppstår (Svensk sjuksköterskeförening, 

2016). Frihet från lidande lyfts fram som betydelsefullt under dödsprocessen i en studie 

som undersökt vad som utgör en värdig död (Kastbom, Millberg & Karlsson, 2017). En 

annan studie tar upp att frihet från smärta, välbefinnande och bra stöd från 

familjemedlemmar utgör en bra död (Luxardo, Vindrola & Tripodoro, 2014). Ställs 

däremot frågan till familjemedlemmar och närstående tar de upp att frihet från psykiskt och 

fysiskt lidande är det betydelsefulla (Miyashita, Sanjo, Morita, Hirai & Uchitomi, 2007). 

Det finns ändå forskning som visar på att sjuksköterskor ofta avstår från att prata om 

lidandebegreppet inom palliativ vård (White, Wilkes, Cooper & Barbato, 2004). Utifrån 

denna utgångspunkt kommer denna litteraturöversikt att beskriva hur sjuksköterskan kan 

lindra lidande i livets slutskede.  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 

Den palliativa vården tar sin moderna form år 1967 i London under den så kallade 

hospicerörelsen, på initiativ av sjuksköterskan Dame Cicely Saunders. Saunders, som 

länge hade jobbat med döende cancerpatienter, utgick i sin filosofi från en helhetssyn på 

människan i vilken patienten betraktas som någonting mer än bara sin diagnos. Med den 

utgångspunkten myntade hon även begreppet “total pain” (smärtlidandet/totalt lidande), 

som vidgar förståelsen av den fysiska smärtan i livets slutskede till att omfatta hela 

patientens upplevelse (Baines, 2012). Saunders holistiska synsätt återfinns även i vad 

World Health Organizations [WHO] säger om palliativ vård. De säger att palliativ vård är 

ett tillvägagångssätt för att förbättra livskvalitén för patienter och närstående och att man 

inte bara ser åt de fysiska problemen som uppstår, utan även också åt de psykiska och 

existentiella problemen som uppstår vid livshotande sjukdom. Vidare utvecklar WHO sin 

definition av bra palliativ vård med ett antal punkter. Dessa punkter inkluderar bland annat 

följande: frihet från smärta och andra plågsamma symtom, ökad livskvalitet, ett synsätt 

som inkluderar psykologiska och spirituella aspekter i omvårdnaden samt att ett 

interprofessionellt samarbete tillämpas för att tillgodose patientens och familjens behov 

(WHO, 2018).  

 

Palliativ vård i Sverige  

I Sverige dör cirka 90 000 personer varje år. Av dessa är cirka 70 000 - 75 000 i behov av 

palliativ vård (Lindqvist, Tichelman 2016). Den palliativa vården i Sverige bedrivs inom 

alla vårdformer, och de flesta får hjälp av såväl öppen som sluten vård, samt den 

kommunala vården. Den palliativa vården delas också upp i en allmän del – allmän 

palliativ vård – och en specialiserad del – specialiserad palliativ vård. Allmän palliativ vård 

definieras som: “palliativ vård som ges till patienter vars behov kan tillgodoses av personal 

med grundläggande kunskap och kompetens i palliativ vård”, och tillämpas inom till 

exempel akutsjukvård och på kommunala vård- och omsorgsboenden. Specialiserad 

palliativ vård definieras som “palliativ vård som ges till patienter med komplexa symtom 

eller vars livssituation medför särskilda behov, och som utförs av ett multiprofessionellt 

team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård”. Denna typ av vård bedrivs 
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framförallt inom ramen för en specialiserad verksamhet med särskild inriktning på palliativ 

vård, till exempel på en vårdavdelning eller inom den avancerade hemsjukvården. Allmän 

palliativ vård som bedrivs med stöd av ett palliativt team omfattas även av begreppet 

(Regionala cancercentrum, 2016).  

 

Nationellt kunskapsstöd för en god palliativ vård 

Med utgångspunkt i WHO:s och sin egen definition har Socialstyrelsen (2013) tagit fram 

ett nationellt kunskapsstöd för en god palliativ vård. Enligt kunskapsstödet karaktäriseras 

det palliativa förhållningssättet av en helhetssyn på människan, och syftar till att stödja 

individen att bibehålla sin värdighet och välbefinnande i största möjliga utsträckning fram 

till livets slut. Det betonas även att den palliativa vården ska omfatta alla, oberoende ålder 

och diagnos. I kunskapsstödet formuleras fyra hörnstenar som grundläggande för en god 

palliativ vård: symtomlindring, multiprofessionellt samarbete, kommunikation och 

relation, samt stöd till närstående. Symtomlindring inkluderar inte bara den somatiska 

delen, utan inkluderar även psykiska, sociala och existentiella behov. Centralt är att lindra 

smärta och andra svåra symtom med hänsyn till patientens integritet och autonomi. Med 

samarbete avses ett fungerande interprofessionellt samarbete kring patienten. 

Kommunikation och relation ämnar att främja patientens livskvalitet genom att personalen 

har en god relation och kommunikation med patienten, men även inom arbetslaget och i 

förhållande till närstående. Slutligen beskrivs stöd till närstående, vilket innebär att 

vårdgivaren bör erbjuda närstående stöd och deltagande i vården under sjukdomstiden, 

men även efter dödsfallet (Socialstyrelsen, 2013).  

 

En bra död  

Vad som utgör en bra död är inte helt lätt att svara på, och beror på vem som tillfrågas. En 

intervjustudie av Luxardo, Vindrola & Tripodoro (2014) visade att sjuksköterskor 

associerade en bra död med en tillfredsställande smärtlindring, att patienten var tillfreds 

med sig själv och sitt liv samt ett gott stöd från familjemedlemmar. Därutöver finns 

forskning som framhåller att sjuksköterskor anser att det är av vikt att bibehålla patientens 

värdighet i den palliativa omvårdnaden (Ong, Ting & Chow, 2018). I en studie gjord av 

Hughes, Schumacher, Jacobs-Lawson och Arnold (2008) har de istället undersökt frågan ur 

patientens perspektiv och därmed identifierat fyra centrala teman i vad som upplevs vara 

en bra död: att få dö smärtfritt, snabbt, fridfullt och under sömn. 
 

En annan studie som har rangordnat faktorer för en bra palliativ vård, ger vid handen att 

frihet från fysiskt och psykiskt lidande uppges vara den betydelsefulla delen av en bra död 

enligt familjemedlemmar och närstående (Miyashita, Sanjo, Morita, Hirai & Uchitomi, 

2007). Detta bekräftas även i en studie skriven av Steinhauser m.fl. (2000), där fann de att 

familjemedlemmar, men även sjuksköterskor och patienter, uppger att frihet från smärta 

och ångest är av central betydelse. Det framkommer även att det finns ett glapp mellan 

sjuksköterskans mer medicinska, somatiska fokus och patienternas bredare behov av 

existentiellt och andligt stöd.  

 

Lidande 

Begreppet lidande är ett laddat begrepp som kan väcka starka känslor och som har flera 

dimensioner. När man dissekerar begreppet menar Arman (2017) att det kan vara 

meningsfullt att prata om lidandet som ett verb respektive ett substantiv. Att lida - verbet - 

kan till exempel inbegripa att genomgå smärtsamma upplevelser, uthärda, tåla och bära. 
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Begreppet i sin verbform blir också någonting som kan knytas ihop med exempelvis en 

sjukdom: ”jag lider av cancer”. Lidande - substantivet - kan istället användas för att förstå 

den subjektiva delen: den fysiska, emotionella, andliga och existentiella helhetsupplevelsen 

av lidandet, som kan vara både dold och synlig (Arman, 2017). På så vis hävdar Arman att 

lidandebegreppet blir mer användbart, därför att det sätter hela människan i fokus på ett 

bättre sätt.  

 

Lidandet utgör en ofrånkomlig del i vården, och begreppet patient har ursprungligen 

betydelsen ”en som tålmodigt lider”, ”tålig” eller ”lidande” (Arman, 2017). Vårdens 

uppgift är att så långt det är möjligt begränsa lidandet och förhindra att ytterligare lidande 

uppstår. En utgångspunkt i det arbetet är att omvårdnaden bekräftar patientens unika 

upplevelse av lidande genom att vara närvarande och förmå patienten att förstå sin 

situation (Svensk sjuksköterskeförening, 2016).  

 

Lidandebegreppet gällande palliativ vård kommer till  ttr ck i  land annat  ocial t rel en 

definition  ”h l o- och sjukvård i   fte att lindra lidande och fr mja li  k aliteten f r 

patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada (Socialstyrelsen, 2013). Att ”lindra 

lidande” återfinns även i WHO:s definition: ”...lindra lidande genom tidig upptäckt, 

noggrann analys och behandling av fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem... ” 

(WHO, 2018). Lidandet kan även beskrivas i termer av smärta: fysisk, psykisk, social och 

existentiell smärta som tillsammans bildar en helhet - “total pain”, eller “ m rtlidandet” 

(Benkel, Molander, Wijk, 2016). 

 

En intervjustudie av Kastbom, Milberg & Karlsson (2017) som undersökt vad som utgör 

en värdig död visar att flera av deltagarna lyfte fram frihet från lidandet som en del av 

dödsprocessen. I detta framhölls både det fysiska och psykiska lidandet. Det finns även 

forskning som visar att sjuksköterskor undviker lidandebegreppet inom den palliativa 

vården (White, Wilkes, Cooper & Barbato, 2004).  

 

Familjefokuserad omvårdnad 

Familj är en egendefinierad grupp och familjefokuserad omvårdnad betyder att fokuset 

ligger på familjens innebörd för patientens upplevelse av hälsa eller ohälsa inom vård och 

omsorg (Svensk sjuksköterskeförening, 2015). Familjeperspektivet är en viktig del av den 

palliativa vården. En närståendes upplevelse av en svårt sjuk anhörig kan vara mycket 

påfrestande och bör beaktas i omvårdnaden. Denna upplevelse är individuell och beroende 

av ett flertal faktorer; inte minst hur personens liv ser ut i stunden, men också unika 

erfarenheter och upplevelser som personen bär med sig (Benkel, Molander & Wijk, 2016). 

Forskning av Ong, Ting & Chow (2018) visar att omvårdnaden kring familjemedlemmar  

framförallt syftar till att ge psykosocialt stöd i form av terapeutiskt stöd och 

tillhandahållande av information. En multiprofessionell kompetens med bland annat 

kuratorer som kan ge samtalsstöd under vårdtiden är ett vanligt inslag i det arbetet (Beck-

Friis & Strang, 2012). Ytterligare forskning visar att familjefokuserad omvårdnad minskar 

negativa symtom för patienten, bland annat upplevd stress kring sin sjukdom. 

Sjuksköterskan har där i uppgift att identifiera och optimera familjens roll, ge råd och 

hanteringsstrategier samt regelbundet kommunicera med familjen för att stärka ett givande 

och stödjande samarbete för alla parter (Dieperink, Coyne, Creedy & Østergaard, 2018). 

Samtidigt har sjuksköterskan uttryckt att de är svårt att bemöta behoven för både patienten 

och familjen, och att detta i sin tur kan leda till förlust av tillit för familjen Leung, 

Blastorah, Nusdorfer, Jeffs, Jung, Howell, Fillion & Rose, 2017). Genom en bra relation 
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mellan sjuksköterska och familjemedlemmar, kan det underlätta när patienten inte kan tala 

för sig själv. Genom att familjemedlemmar fungerar som en översättare och kan tala om 

vad patienten värdesätter och vad hen tycker är betydelsefullt, kan även sjuksköterskan ta 

del av detta (Vitor, Sandgren, Fernandes & João, 2018).  

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskans professionella ansvar följer ytterst av vårdens styrdokument, som hälso- 

och sjukvårdslagen, där det framgår att vård på lika villkor, respekt för individens 

värdighet och alla människors lika värde är det övergripande målet för hälso- och 

sjukvården (SFS, 2017:30, kap 3, 1 §). Vidare beskrivs det professionella ansvaret mer 

konkret av professionens organisationer som till exempel International Council of Nurses 

(2012). ICN har tagit fram ett dokument för sjuksköterskor som innehåller ett antal etiska 

riktlinjer. Dokumentet utgår från fyra grundläggande principer som sjuksköterskan bör 

förhålla sig till i sitt professionella ansvar, däribland en plikt att respektera mänskliga 

rättigheter och patientens samt familjens personliga integritet. Principerna berör inte bara 

sjuksköterskans ansvar för patienten, utan också ansvaret i relation till yrkesutövningen, 

professionen och medarbetarna. 

 

Utöver ICN:s etiska principer har Svensk sjuksköterskeförening (2017) en 

kompetensbeskrivning som redogör för sjuksköterskans självständiga ansvar. Där finns 

bland annat beskrivet att sjuksköterskan ska inneha kompetens att arbeta med patienter och 

närstående utifrån deras unika behov, resurser och värderingar. I kompetensbeskrivningen 

uttrycks också att “Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska 

beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att… ...uppnå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet fram till d den.”  

 

Johanne-Tveit, Hunskår & Ellingsen, (2018) antyder att sjuksköterskor möter människor 

som lider av livshotande sjukdomar i nästan alla vårdinrättningar, och att sjuksköterskor är 

den yrkesgrupp som generellt spenderar mest tid med patienten under den palliativa 

omvårdnaden. Av detta följer att sjuksköterskan måste besitta en grundläggande palliativ 

omvårdnadskompetens för att hantera patienter och dess närstående vid vård i livets 

slutskede. Grundaren för den moderna hospicerörelsen, Cicely Saunders, uttrycker att 

personalens skicklighet och erfarenhet inom omvårdnad är avgörande för en god palliativ 

vård . Även WHO konstaterar att bristen på utbildning och medvetenhet gällande palliativ 

vård hos hälso- och sjukvårdspersonal utgör ett hinder för att tillhandahålla en bra 

omvårdnad (WHO, 2017). Att lära känna patienten är en centralt del inom palliativ vård för 

att förbättra omvårdnaden samt för att utveckla en relation mellan sjuksköterska och 

patient (Hagan, Xu, Lopez & Bressler, 2018).  

 

Johanne-Tveit, Hunskår & Ellingsen (2018) undersökte hur sjuksköterskan uppfattar sitt 

professionella ansvar inom den palliativa vården framhåller att sjuksköterskans roll i 

omvårdnaden är komplex, och därför svår att ringa in och beskriva konkret. Det 

konstateras att omvårdnaden är en kombination av praktiska färdigheter, teoretiska 

kunskaper och personliga kvaliteter. Det framkommer också att sjuksköterskan måste 

fokusera på att tydliggöra sitt professionella ansvar i den palliativa omvårdnaden, som 

enligt dem ofta underskattas och tas för givet (Johanne-Tveit, Hunskår & Ellingsen, 2018). 

Samma studie belyser även att vara närvarande, uppmärksam och engagerad är en del i 

sjuksköterskans professionella roll inom palliativ vård, likaså vardagliga saker som 

munvård och hygien; detta för att kunna ge en så bra vård som möjligt.  
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Problemformulering 

Behovet av palliativ vård är stort; cirka 75 000 bedöms falla inom ramen för den palliativa 

vården årligen (Socialstyrelsen, 2013). Som redovisats ovan visar svensk och internationell 

forskning att lidandet är en central del av livets slutskede, men det finns också forskning 

som pekar på att sjuksköterskor gärna undviker att prata om lidandet inom palliativ vård 

(White, Wilkes, Cooper, & Barbato, 2004). Det är mot den här bakgrunden intressant att 

därför studera vad sjuksköterskan kan göra för att lindra lidande i livets slutskede.  

 

SYFTE  

Syftet var att beskriva hur sjuksköterskan kan lindra lidande i livets slutskede inom 

palliativ vård. 

 

METOD  

Val av Metod 

Metoden som valdes var litteraturöversikt, vilket är ett strukturerat arbetssätt för att skapa 

en sammanfattande bild över ett avgränsat område (Friberg, 2017). I en litteraturöversikt 

inhämtas information från artiklar i publicerade vetenskapliga tidskrifter i syfte att få en 

uppfattning om befintlig forskning. Syfte och problemformulering avgör vilket typ av 

litteraturöversikt som är passande (Segersten, 2017). I det här arbetet passar en 

litteraturöversikt in bättre, då vi söker efter att utforska området kring ämnet än att i första 

hand söka evidens, vilket är tillvägagångssättet i en systematisk litteraturöversikt.  

 

Urval  

Enligt Friberg (2017) används inklusions- och exklusionskriterier för att avgränsa 

sökningen till information som är relevant med hänsyn till studiens syfte, och för att 

datainsamlingen ska vara av god kvalitet. I inklusionskriterierna för sökningen ingick att 

artiklarna skulle vara referentgranskade (peer reviewed). Syftet med denna avgränsning är 

att begränsa sökningen till artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter (Friberg, 2017). 

Vidare inkluderades artiklar skrivna på engelska och svenska. Febe Friberg (2017) 

framhåller att en språklig avgränsning bör göras med hänsyn till de språk författarna 

behärskar, varför artiklar på både svenska och engelska omfattades av sökningen. Både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas, i syfte att få en så bred blick som möjligt 

inom området, vilket Febe Friberg (2017) lyfter som en fördel i en litteraturöversikt. 

Slutligen begränsades sökningen till att enbart avse vetenskapliga originalartiklar eftersom 

att originalartiklar redovisar ny kunskap och har varit föremål för bedömning (Segersten, 

2017). Någon avgränsning gällande kön har inte varit motiverat med hänsyn till studiens 

syfte. Åldern på artiklarna bör inte vara äldre än tio år, för att kunna säkerställa att aktuell 

forskning presenteras (Forsberg & Wengström, 2017),  avgränsningen gällande ålder på 

artiklarna i detta arbete är mellan 2007 till 2018.  
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Datainsamling  

Datainsamlingen skedde under februari månad år 2018. De databaser som användes var 

CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO. CINAHL Complete är en databas som 

innehåller böcker, avhandlingar och material från konferenser inom omvårdnad och 

liknande hälsoområden. Den innehåller mer än 3 000 tidskrifter daterade från 1981 och 

cirka 3 miljoner artiklar. I CINAHL kan antingen grundläggande eller avancerade 

sökningar användas, för att lättare avgränsa sina sökningar. När sökningen gjordes i 

CINAHL användes headings som en förklaring till ämnessökord (Polit & Beck, 2017). 

Pubmed är en databas som innefattar artiklar från databasen MEDLINE, de innehåller 

artiklar åt det mer medicinska hållet. PubMed innehåller ca 5 600 tidskrifter om medicin, 

omvårdnad och hälsa i omkring 70 länder. Databasen har mer än 23 miljoner artiklar, ända 

tillbaka till mitten av 1940-talet. PubMed använder sig av MeSH-termer som en liknelse 

till ämnessökord. (Polit & Beck, 2017). PsycINFO är en databas som innehåller artiklar 

som omfattar psykologisk forskning, medicin, omvårdnad och andra närliggande områden. 

Här finns artiklar från år 1872 och framåt, och innehåller vetenskapliga tidskriftsartiklar, 

böcker, forskningsrapporter och avhandlingar. PsycINFO innehåller ca 2 500 tidsskrifter 

och lite mer än fyra miljoner uppgifter (American Psychological Association, 2018).  

 

Databassökning 

Sökningen genomfördes i databaserna CINAHL Complete, PubMed och PsycINFO med 

utgångspunkt i ämnesord som var relevanta till studiens syfte. De booleska termerna AND 

och OR användes, OR används då det finns olika synonymer för de valda ämnesorden och 

använda för att hitta träffar på någon av eller båda söktermerna. AND är en boolesk term 

som används för att koppla ihop två söktermer, så träffar som handlar om båda ämnesorden 

kommer upp (Östlundh, 2017). Sökningen gjordes med MeSH-termer, CINAHL Headings 

eller som fritextsökning, de olika kombinationerna presenteras i Tabell 1.I CINAHL 

användes sökorden Palliative Care, Hospice and Palliative Care Nursing, Terminal Care, 

Nurse-Patient Relations, Nurse’s role, Suffering, Stress, Psychological, Stress, 

Physiological och Care action. Dessa sökord användes i olika kombinationer, både som 

headings och som fritextsökning och kopplades samman av termerna AND eller OR. I 

PubMed användes sökorden Palliative Care, Hospice and Palliative Care Nursing, 

Terminal Care, Hospice Care, End-of-life care, Nurse-Patient Relations, Nurses, Nurse's 

Role, Nursing och Suffering, även här sammankopplades sökorden av med termerna AND 

eller OR och söktes både som MeSH-termer och i fritext i olika kombinationer. I 

PsycINFO söktes det bara i fritext och de sökord som användes var Palliative care, 

Terminal care, Suffering, Stress, Psychological och Relieve suffering, sökorden kopplades 

ihop med termerna AND eller OR. Samtliga sökord och kombinationer presenteras i 

“Ta ell 1” nedan. 15 antal artiklar inkluderades i resultatet. 
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Tabell 1. Resultat av artikelsökning i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

Träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

Complete 

180206 

(MH "Palliative Care") OR (MH 

"Hospice and Palliative Nursing") 

OR (MH "Terminal Care") AND  

(MH "Nursing Role") OR (MH 

"Nurse-Patient Relations") AND  

(MH "Stress, Physiological") OR 

(MH "Suffering")  OR (MH 

“ tre  , P  chological”) 

25 13 6 4 

CINAHL 

Complete 

180207 

(MH”Palliati e care”) OR 

(MH”Ho pice and palliative 

n r ing”) OR (MH”Terminal 

care) OR (MH”Ho pice care”) 

AND Suffering 

451 21 11 4 

CINAHL 

Complete 

180216 

(MH"Palliative care") OR 

(MH"Terminal care") OR 

(MH"Hospice care") AND Care 

actions 

8 2 1 1 

PubMed 

180208 

("Palliative Care"[Mesh] OR 

"Hospice and Palliative Care 

Nursing"[Mesh]) OR "Terminal 

Care"[Mesh]) OR "Hospice 

Care"[Mesh])) AND (suffering) 

AND "last 10 years"[PDat])) 

AND (("Nurse-Patient 

Relations"[Mesh]) OR 

"Nurses"[Mesh]) OR "Nurse's 

Role"[Mesh]) OR 

"Nursing"[Mesh]) 

162 25 7 3 

PubMed 

180301 

Palliative care OR End-of-life 

care OR Terminal care AND 

Suffering 

6 374 20 6 1 

PsycINFO 

180212 

Palliative care OR Terminal care 

AND Suffering OR Stress, 

Psychological 

878 28 5 1 
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PsycINFO 

180213 

Palliative care AND Relieve 

suffering 

21 6 4 0 

Totalt  7 919 115 40 14 

 
 

Manuell sökning 

Enligt Karlsson (2017) innebär en manuell sökning att självständigt söka igenom böcker, 

tidskrifter och annat material för att hitta information som är av betydelse. Det kan också 

innebära att söka i referenslistor till redan utvalda artiklar. En manuell sökning kan vara 

motiverad när man har fastnat i sökandet och behöver inspiration, eller i början av 

sökandet för att få en överblick. Utöver databassökningen gjordes en manuell sökning 

genom att läsa igenom de utvalda artiklarnas referenslistor. Detta resulterade i att en artikel 

av Pesut, Bottorf och Robinson (2011) inkluderades efter en genomgång av referenslistan i 

Devik, Hellzen och Enmarker (2016).  

 

Databearbetning 

Databearbetningen började med att läsa artiklarnas titlar och syften för att göra en första 

sållning. Därefter lästes abstrakt igenom på de valda artiklarna för att ytterligare sålla bort 

artiklar som inte passade studiens syfte. Efter sökningen påbörjades arbetet med sålla och 

analysera inhämtad data. Initialt studerades sammanfattningarna (abstracts) i artiklarna 

individuellt och oberoende av varandra i syfte att välja ut de artiklar som var relevanta med 

hänsyn till studiens problemformulering och syfte, och bedöms vara av tillräcklig kvalitet. 

De artiklar som valdes ut lästes igenom i sin helhet. Vad gäller kvalitetsbedömning 

användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga A) för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet, avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats 

(Berg, Dencker och Skärsäter, 1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011) Hänsyn 

togs även till de kriterier som redovisas i Forsberg och Wengströms bok (2016): kvaliteter i 

helhetsbeskrivningen, kvaliteter i resultaten och rimlighetskriterier. Dessa kriterier 

innefattar bland annat saker som intern logik, etiskt värde, empirisk förankring och 

perspektivmedvetenhet. Valda artiklar som ingår i resultatet presenteras i en matris (Bilaga 

B).  

 

Dataanalys  

Den insamlade datan har analyserats med hjälp av integrerad dataanalys. Integrerad 

dataanalys är enligt Kristensson (2014) en metod för att sammanställa den insamlade 

informationen på ett överskådligt sätt. Metoden innebär att artiklarna lästes igenom och 

analyseras för att urskilja likheter och skillnader, därefter kategoriseras artiklarna utefter 

dessa likheter och skillnader. Första steget började med att båda författarna läste igenom 

artiklarna flertal gånger och strök under stycken i artiklarna för att hitta skillnader och 

likheter. Sedan byttes artiklarna mellan författarna så båda författarna läst alla artiklar, och 

då strök den andra författaren under stycken. Vidare diskuterade författarna de funna 

styckena ur artiklarna, för att tillsammans diskutera de likheter och skillnader som hittats. 

Styckena skrevs in i ett dokument och delades sedan in i olika grupper relaterat till de 

likheter de innehöll. Uppdelningen av styckena gjordes tillsammans av båda författarna, 

för att minska risken att stycken placerades i fel grupp eller att stycken missades. Vid 

uppdelningen av styckena såg vi att många artiklar hade liknande innehåll, och utifrån 
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dessa likheter påbörjades en diskussion och våra teman framkom. När temana var 

fastställda sammanställdes styckena i en integrerad text som presenteras i resultatet.  

 

 

Forskningsetiska överväganden  

Helgesson (2015) definierar forskningsetiken som en systematisk och reflekterande analys 

av etiska problem som kan uppstå i samband med forskning. Detta innebär att forskaren 

tillämpar etiska principer under forskningsprocessen. I forskningsetiken inkluderas bland 

annat aspekter som exempelvis forskningsverksamheten i sig, hanteringen av 

forskningspersoner samt forskningens konsekvenser. En forskningsetisk princip är bland 

annat att forskaren bör förhålla sig hederligt och ärligt till den insamlade och presenterade 

datan. Att frångå denna princip kan till exempel innebära att plagiera text, förvränga eller 

ändra i metoder och resultat (Henricson, 2017). I enlighet med detta har insamlad data till 

studien återgetts utan att förvanskas, och resultat som har talat emot egna argument eller 

antaganden har inte exkluderats. Vidare har enbart artiklar som blivit peer reviewed 

inkluderats i studien, vilket Helgesson (2017) lyfter som en del av god publiceringssed. I 

Helsingforsdeklarationen (2014) anges För att säkerställa det forskningsetiska 

ställningstagandet i artiklarna, ska de ha granskats av en forskningsetisk kommittée 

(Helsingforsdeklarationen, 2014). Av de artiklar som inte blivit granskade av en 

forskningsetisk kommittée har egen etisk bedömning gjorts genom egen granskning och 

utvärdering. 

 

RESULTAT  

Hur sjuksköterskan kan lindra lidandet  

Att främja goda relationer 

Sjuksköterskans relationsbyggande med patienten är betydelsefullt för att inhämta 

information till omvårdnadsarbetet (Sacks & Volker 2015; Strohbuecker, Eisenmann, 

Galushko, Montag & Voltz 2011; Rydé & Hjelm 2016). Vidare är relationsbyggandet av 

vikt för att skapa en trygghet mellan patient och sjuksköterska, samt för att främja 

patientens tillit till sjuksköterskan (Brown, Johnston & Östlund, 2013; Rydé & Hjelm, 

2016; Sacks & Nelson, 2007; Sacks & Volker, 2015).  I Brown, Johnston och Östlund 

(2013) betonar sjuksköterskor vikten av en god relation med patienten för att patienten ska 

känna sig trygg med att öppna upp sig och uttrycka sina behov. Sjuksköterskorna menar att 

en djupare relation med patienten resulterar i en mer meningsfull kommunikation. Även 

patientens relation till familjen är av betydelse, den kan ses som en källa till styrka, 

trygghet och en anledning att leva (Strohbuecker, Eisenmann, Galushko, Montag & Voltz, 

2011). I en studie gjord av Devik, Hellzen och Enmarker (2016) lägger de vikt vid att 

familjemedlemmars närvaro och omvårdnad bidrar till patientens känsla av välbefinnande. 

Familjemedlemmar kan ses som en representant för patienten, med kunskap som behövs 

för att tolka sina sjuka närståendes uttryck och gester för att kunna säkerställa adekvat 

lindring.  

 

Att främja god kommunikation 

Genom att sjuksköterskan kommunicerar och samtalar med patienten kan lidande lindras 

(Nelson & Sacks, 2007; Brown, Johnston & Östlund, 2011; Seyedfatemi, Borimnejad, 

Hamooleh & Tahmasebi, 2014; Rydé & Hjelm, 2016; Lindqvist m.fl., 2012). Att 

kommunicera med patienten kan innebära att samtala, lyssna, ställa frågor, och att försöka 
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förstå (Lindqvist m.fl., 2012; Rydé & Hjelm, 2016; Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi & 

Cheraghi, 2009). Genom att sjuksköterskan är närvarande och tillgänglig för patienten 

skapas en trygghet med vilken patienten får utrymme att uttrycka sina funderingar, tankar 

och känslor (Rydé & Hjelm, 2016; Brown, Johnston & Östlund, 2011; Montoya-Juarez 

m.fl., 2012). I Rydé och Hjelm (2016) framgår även att kommunikationen med patienten 

karaktäriseras av att vara personlig och varm, men också präglad av en professionalism och 

respekt för patientens känslor.  

 

Att sjuksköterskan är tydlig och ger ärlig information värderas högt av patienten (Devik, 

Hellzen & Enmarker, 2016; Basto & Martins, 2011). Information och utbildning om 

sjukdomen, symtom och behandling lyfts i flera studier fram som en viktig del av 

sjuksköterskans arbete (Basto & Martins, 2011; Brown, Johnston & Östlund, 2013; 

Lindqvist, m.fl., 2012). I Borimnejad m.fl. (2014) uppgav flera sjuksköterskor att det var 

betydelsefullt att hålla patienten informerad och påmind om tillgången till smärtlindrande 

läkemedel. I Beng m.fl. (2014) beskriver patienter att bristande kommunikation, till 

exempel när vårdpersonal gav olika information, var en bidragande faktor till emotionellt 

lidande. 

 

Att främja symtomlindring 

En utgångspunkt i symtomlindringen är att sjuksköterskan är lyhörd inför patientens behov 

och gör en kontinuerlig observation och bedömning (Basto & Martins, 2011; Sacks & 

Volker, 2015; Lindqvist m.fl., 2012). I detta ingår bland annat att sjuksköterskan 

uppmärksammar eventuella läkemedelsbiverkningar, tecken på smärta och allmänna 

förändringar i patientens aktuella status (Sacks & Volker, 2015; Lindqvist m.fl., 2012). 

Även tecken på psykiskt lidande uppmärksammas, vilket sjuksköterskan kan identifiera 

genom att observera beteenden och verbala samt icke-verbala uttryck hos patienten (Basto 

& Martins, 2011). En av sjuksköterskorna exemplifierar detta genom att beskriva hur hen – 

enbart genom att se in i patientens ögon och observera dennes blick – kände av att 

någonting var fel. I Sacks och Volker (2015) beskrivs en liknande strategi, där 

sjuksköterskan använde sin intuition och magkänsla för att identifiera lidande hos 

patienten.  

 

Vidare är sjuksköterskans närhet till patienten av betydelse enligt flera studier. Det kan 

innefatta beröring; till exempel att hålla patienten i handen eller att krama patienten, men 

även närhet i form av att vara närvarande genom att bara sitta bredvid patienten (Sacks & 

Volker, 2015; Rydé & Hjelm, 2016; Lindqvist, m.fl., 2012; Bottorf, Pesut, & Robinson, 

2011; Basto & Martins, 2011). I Sacks & Volker (2015) nämns att sjuksköterskan kan 

hantera sin närhet till patienten genom att känna av atmosfären, ta den tid som behövs och 

respektera patientens önskningar.  

 

Att främja stöd till familjen 

I flera studier uppmärksammas att patienter ofta känner sig som en börda för sin familj när 

de är sjuka (Beng m.fl., 2014; Strohbuecker, m.fl., 2018; Ellis, m.fl., 2015; Brown, 

Johnston & Östlund, 2018), samtidigt är kontakten med familjen högt värderad av 

patienten (Brown, Johnston & Östlund, 2018). I Enmarker, Hellzen och Devik (2017) 

uppgav familjemedlemmar att deras närvaro och omvårdnad var central för deras sjuka 

anhörigas välmående, och tryckte på vikten av deras unika kunskaper om sina anhörigas 

behov. Vidare uppgav anhöriga att de uppskattade när de fick känna sig sedda och 

uppmärksammade av sjuksköterskan (Spichiger, 2009; Pesut, Bottorf & Robinson, 2011), 

och när sjuksköterskan tog hänsyn till deras välbefinnande, samt när de hölls informerade 
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gällande sina anhöriga (Spichiger, 2009). Det är även betydelsefullt för närstående att 

sjuksköterskan aktivt ser till att de inkluderas i omvårdnaden på deras och patientens 

villkor (Spichiger, 2009).   

    

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan lindra lidande i livets slutskede 

inom palliativ vård. De teman som uppkom var hur sjuksköterskan kan främja god relation, 

god kommunikation, god symtomlindring och stöd till familjen. Det som markant kom 

fram i studien är att lidande är en central del inom palliativ vård. Att lindra lidande inom 

palliativ vård behöver inte enbart innefatta medicinering utan även närhet, kommunikation 

och att patienten känner trygghet och förtroende till sjuksköterskan genom att ha en god 

relation.  

 

Att relationen fyller en central funktion som en utgångspunkt i den palliativa omvårdnaden 

framgår av Hagan, Xu, Lopez och Bressler (2018). Relationen är även en av de 

grundläggande hörnstenarna i socialstyrelsens nationella kunskapsstöd (Socialstyrelsen, 

2013). Detta bekräftades i resultatet, där det i flera studier framgick att relationen är viktig 

för att skapa trygghet och tillit mellan sjuksköterska och patient, vilket är betydelsefullt för 

patienten (Brown, Johnston & Östlund, 2013; Rydé & Hjelm, 2016; Sacks & Nelson, 

2007; Sacks & Volker, 2015). Resultatet visade även att denna trygghet och tillit resulterar 

i en mer meningsfull kommunikation, eftersom att patienten vågar öppna upp sig och 

uttrycka sina känslor och behov (Brown, Johnston & Östlund, 2013), samt att detta i sin tur 

fungerar som ett underlag för omvårdnaden (Sacks & Volker 2015; Strohbuecker, 

Eisenmann, Galushko, Montag & Voltz 2011; Rydé & Hjelm 2016). Sammantaget visar 

bakgrunden och resultatet att sjuksköterskans relation med patienten har ett egenvärde för 

patientens välbefinnande, men att relationen också fungerar som ett verktyg i 

omvårdnaden. En relation präglad av trygghet och tillit medför ett bättre 

informationsutbyte mellan patient och sjuksköterska, vilket skapar förutsättningar för en 

bättre omvårdnad.  

 

Vidare är kommunikation en grundläggande del av den palliativa vården, vilket kommer 

till uttryck i Socialstyrelsens kunskapsstöd (2013) som en av hörnstenarna, och syftar till 

att främja patientens livskvalitet. Detta får stöd även i resultatet, som visar att 

sjuksköterskans samtal med patienten bidrar till att lindra lidandet hos patienten (Nelson & 

Sacks, 2007; Brown, Johnston & Östlund, 2011; Seyedfatemi, Borimnejad, Hamooleh & 

Tahmasebi, 2014; Rydé & Hjelm, 2016; Lindqvist m.fl., 2012). 

 

Utöver att sjuksköterskan använde samtalet som ett sätt att lindra patientens lidande, 

betonades även informationsaspekten av kommunikationen i flera studier (Basto & 

Martins, 2011; Brown, Johnston & Östlund, 2013; Lindqvist, m.fl., 2012). Det framkom i 

Beng m.fl. (2014) att bristande kommunikation, till exempel när vårdpersonal gav olika 

information, var en bidragande faktor till emotionellt lidande. Detta belyser vikten av en 

god interprofessionell kommunikation, vilket också nämns som en del av 

kommunikationen i kunskapsstödet (Socialstyrelsen, 2013), samt omnämns av WHO 

(2018).  
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I bakgrunden redovisades forskning som pekade på att en god familjefokuserad omvårdnad 

minskade negativa symtom för patienten, och att sjuksköterskans uppgift handlar om att 

identifiera och optimera familjens roll, ge råd och handlingsstrategier samt regelbundet 

kommunicera med familjen för att stärka ett givande och stödjande samarbete (Dieperink, 

Coyne, Creedy & Østergaard, 2018). Detta bekräftas av resultatet i Spichiger (2009), där 

det framgår att familjemedlemmar uppskattar när de blir inkluderade i omvårdnaden och 

tillgodoses med information från sjuksköterskan. Det betonas dock att detta måste ske på 

familjens och patientens villkor, vilket också följer av sjuksköterskans professionella 

ansvar i ICN etiska riktlinjer (2012) där en grundläggande princip är att sjuksköterskan ska 

respektera patientens och familjens integritet.  

 

Familjen kan också användas som en resurs för att sjuksköterskan ska få information om 

patientens unika behov. Detta visades i resultatet (Devik, Hellzen & Enmarker, 2017), och 

är i linje med tidigare presenterad forskning (Vitor, Sandgren, Fernandes & João (2018). 

Av bakgrunden och resultatet blir det tydligt att en familjefokuserad omvårdnad bidrar till 

både patientens och familjens mående. Genom att sjuksköterskan jobbar med att inkludera 

familjen i omvårdnaden kan lidandet minskas för familjen och patienten.  

 

I bakgrunden framkom att frihet från fysiskt och psykiskt lidande uppges av familj, 

sjuksköterskor och patienter vara en av de viktigaste faktorerna för en bra palliativ vård 

(Miyashita, Sanjo, Morita, Hirai & Uchitomi, 2007). Detta betonas även i Socialstyrelsens 

kunskapsstöd (2013), och av WHO (2018). Av resultatet framgår att en viktig förutsättning 

för att lindra lidandet är att sjuksköterskan gör en kontinuerlig observation och bedömning 

av patientens fysiska och psykiska status (Basto & Martins, 2011; Sacks & Volker, 2015; 

Lindqvist m.fl., 2012). I detta ingick både att göra mer konkreta bedömningar av patientens 

verbala och icke-verbala uttryck (Basto & Martins, 2011), men också att sjuksköterskan 

använde sin intuition och magkänsla för att identifiera eventuellt lidande (Sacks & Volker, 

2015).  

 

I resultatet framgår att en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna för att lindra patientens 

lidande var sjuksköterskans närhet till patienten, främst beröring i form av att till exempel 

hålla patienten i handen (Sacks & Volker, 2015; Rydé & Hjelm, 2016; Lindqvist, m.fl., 

2012; Bottorf, Pesut, & Robinson, 2011; Basto & Martins, 2011). I det sammanhanget lyfte 

dock Sacks och Volker (2015) att det måste ske med hänsyn till patientens integritet, vilket 

är i linje med Socialstyrelsens kunskapsstöd där det framgår att symtomlindring måste ske 

med hänsyn till patientens integritet och autonomi (2013). Att beröra patienten kan vara 

känsligt och kräver att sjuksköterskan känner av vad som fungerar med hänsyn till 

individen. 

 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva hur sjuksköterskan kan lindra lidande i livets slutskede 

inom palliativ vård, och val av metod var litteraturöversikt. Metoden för arbetet ansågs 

vara relevant, detta för att vi ville ha en mer sammanfattande inblick inom ämnet (Friberg, 

2017). Majoriteten av artiklarna som valdes hade en kvalitativ design, och i och med att en 

litteraturöversikt gjordes, kunde fler människors subjektiva känslor och perspektiv 

inkluderas i arbetet. Om en intervjustudie istället hade gjorts, hade färre antal personers 

upplevelse av lidande framförts, intervjuerna hade förmodligen utförts på endast ett 

sjukhus på grund av tidsbegränsningen på arbetet, och andra kategorier hade troligtvis 

identifierats i analysen. Efter genomförandet av studien anser författarna att en kvalitativ 
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studie hade varit en bättre metod, då det bara fanns ett fåtal studier som genomförts kring 

detta ämne. Då bara ett fåtal studier hade gjorts liknande till syftet på detta arbete, gjorde 

det svårare för författarna att hitta relevanta artiklar. Många av tidigare artiklar var 

litteraturstudier (review artiklar), och kunde därför inte användas i arbetet. Febe Friberg 

(2017) lyfter dock kritik mot litteraturstudier, anledningen till det är att i en litteraturstudie 

kan forskaren välja artiklar som stärker författarnas egna åsikter, detta har hafts i åtanke 

och ska därför inte kommit att påverka resultatet.  

 

Vi valde att göra urvalet brett för att försöka få med många olika perspektiv på begreppet 

lidande. Att artiklarna var peer reviewed, ökade pålitligheten till arbetet, detta på grund av 

att man var säker på att artiklarna var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och att de var 

referentgranskade (Friberg, 2017). Av samma anledning användes bara originalartiklar, 

även detta för att öka pålitligheten på resultatet. Då svenska och engelska är två språk som 

författarna behärskar, valdes enbart dessa att ha med. Att avgränsa artiklar till två språk 

gav ett färre antal sökresultat, ett alternativ kunde varit att inte avgränsa artiklarna till två 

språk och sedan översatt, detta gjordes inte med anledning av att översättningen inte kunde 

säkerställas bli korrekta. Även fast majoriteten av artiklarna var kvalitativa, valdes även att 

inkludera kvantitativa artiklar, för att bredda blicken på hur lidandet kan lindras inom 

palliativ vård, likaså anledningen till att avgränsning till kön inte gjordes.  

För att kunna säkerställa att artiklarna innehåller aktuell forskning, ska inte åldern på 

artiklarna överskrida 10 år (Forsberg & Wengström, 2017). I detta arbete skulle det gå att 

ha en äldre ålder på resultatartiklarna, då lidande är en subjektiv känsla och upplevs olika 

beroende på vem som frågas, och dessa känslor behöver inte vara beroende på hur gamla 

artiklarna är. Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes med hjälp av Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlag för att kvalificera vetenskapen.  

 

För att stärka arbetets trovärdighet bör sökningen göras i flera olika databaser med relevans 

för ämnet, detta ökar även chansen för att hitta relevanta artiklar gentemot studiens syfte 

(Henricsson, 2017). Datainsamlingen gjordes i tre olika databaser, dessa var CINAHL, 

PubMed och PsycINFO. Alla tre databaser innehåller artiklar kring omvårdnad (American 

Psychological Association, 2018; Polit & Beck, 2017) men samtidigt har en egen 

inriktning och dessa tillsammans utgjorde en bra grund till arbetet. I början användes 

enbart CINAHL Complete och PubMed för databassökningen, PsycINFO kom in i arbetet 

lite senare då vi kände att de första två databaserna inte gav oss tillräckligt antal relevanta 

artiklar.  

 

De artiklar som inte blivit granskade av en etisk kommittée (Lindqvist m.fl., 2012; 

Spichiger, 2009) valde vi att etisk granska själva, genom noggrann läsning och analys av 

artikeln.  

 

Slutsats 

Studien visar att lidandet är en central del av vård i livets slutskede, och att lidandet är ett 

svårfångat begrepp med många dimensioner. I studien framkommer också att lidandet kan 

påverkas av många olika faktorer. Sjuksköterskans relation med patienten kan ses som en 

grundläggande utgångspunkt för att framgångsrikt lindra lidandet. Med en bra relation kan 

sjuksköterskan främja tillit och trygghet hos patienten, vilket förbättrar kommunikationen 

med patienten. Kommunikationen fungerar i sin tur som ett verktyg för att samla 

information till omvårdnadsarbetet. Med en väl etablerad relation och kommunikation kan 

sjuksköterskan lättare bedöma hur patienten mår och ta hänsyn till patientens unika 
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omvårdnadsbehov. Genom att sjuksköterskan har en helhetssyn på patienten och tar 

familjen i beaktning kan lidandet lindras.  

 

Fortsatta studier   

Under studiens gång har det uppmärksammats att det finns många artiklar inom palliativ 

vård, men brist på studier i liknelse med detta arbetes syfte. Majoriteten av människor som 

vårdas inom palliativ vård, känner av något slags lidande. Genom att kunna identifiera 

lidandet, och på enkla och beprövade sätt lindra lidandet inom palliativ vård, skulle det 

kunna höja kvaliteten på omvårdnaden. Ur denna synpunkt skulle det vara av betydelse 

både för patient, sjuksköterska och närstående, att fortsatt forskning inom ämnet gjordes.  

 

Klinisk tillämpbarhet   

Denna studie kan vara till användning i klinisk verksamhet genom att den tydliggör vad 

lidandet innebär för patienten vid vård i livets slutskede. Studien belyser lidandets centrala 

delar och beskriver vilka faktorer som påverkar lidandet, och ger förslag på 

omvårdnadsåtgärder samt vad sjuksköterskan bör beakta i omvårdnaden. 
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I 

 

 

 BILAGA A 

Tabell 1. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 
är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för 

många delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

Bristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal patienter/deltagre och adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt 

beskriven, brister i genomförande och tveksamma statistiska 

metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-

process; datainsamlingsmetod, 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 

för otillräckligt beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



II 

 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

  



III 

 

BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare: 

År: 

Land: 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalit

et 

Beng, T. 

S., Guan, 

N. C.,  

Seang, L. 

K., 

Pathmawa

thi, S., 

Ming, M. 

F., Jane, 

L. E., 

Chin, L. 

E. & 

Loong, L. 

C.  

2014 

Malaysia 

The 

experien

ce of 

sufferin

g of 

palliativ

e care 

patients 

in 

Malaysi

a: A 

thematic 

analysis 

Att utforska 

upplevelsen av 

lidande hos 

patienter i 

palliativ vård 

Design: Semistrukturerad intervjustudie 

Urval: Patienter över 18 år som togs emot på University 

Malaya Medical Centre och som hänvisats till det 

palliativa vårdteamet.  

Datainsamling: Semistrukturerade intervjuer som hölls 

av en forskarassistent med en röstinspelare.  

Analys: Tematisk analys 

20 

(-) 
En existentiell erfarenhetsmodell av lidande gjordes 

utifrån analysen. Modellen informerar utvecklingen 

av insatser i förebyggandet och hanteringen av 

lidande. 

K 

II 



IV 

 

Brown

, H., 

Johnst

on, B. 

& 

Östlun

d, U. 

2011 

Skottlan

d 

Identifyi

ng care 

actions 

to 

conserv

e 

dignity 

in end-

of-life 

care 

Att föreslå 

omvårdnadsåtg

ärder som 

hjälper till att 

bevara 

värdighet i 

livets 

slutskede.  

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Patienter med allvarlig sjukdomsdiagnos, över 

18 år och kunna läsa och skriva på engelska. Vårdare 

som är 18 år eller äldre och kunna läsa och skriva på 

engelska. Sjuksköterskor som är en del av de 

tvärvetenskapliga teamet som utfärdar vård av patienter 

med allvarlig sjukdom, vara 18 år eller äldre och kunna 

läsa och skriva på engelska.  

Datainsamling: Fokusgruppsintervjuer med sex olika 

grupper. Intervjuerna var schemalagda i 60 minuter och 

utfördes av minst två av forskarna.  

Analys: Varje grupp ansågs ett case för att få ett 

grupperspektiv. Man använde sig av huvudkategori, 

teman och subteman. 

30 

(-) 
De huvudteman som identifierats i studien var 

sjukdomsrelaterad oro, värdighetsbevarande 

repertoar och social värdighet. 

K 

I 

 

 



V 

 

Devik, 

S.A. 

Hellzen, 

O. 

Enmark

er, I. 

2017 

Norge 

Bereaved 

family 

members' 

perspectives 

on suffering 

among older 

rural 

cancerpatient

s in palliative 

home nursing 

care: A 

qualitative 

study. 

Att undersöka 

sörjande 

familjemedlemmar

s uppfattning av 

lidandet hos äldre 

patienter som får 

palliativ vård 

Design: Semistrukturerad 

intervjustudie 

Urval: Familjemedlemmar av äldre 

personer som har gått bort och fått 

palliativ hemvård på landsbygden. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer, en intervju häll hemma 

hos den deltagande, de andra nio 

hölls på forskarens kontor. 

Intervjuerna bandinspelades, 

pågick mellan 53–124 minuter och 

översattes på papper ordagrant. 

Analys: Styrd kvalitativ 

innehållsanalys. 

10 

(-) 
Den kategori som resultatet hade var uttryck av lidande, denna 

kategori hade flera subkategorier som var lidande relaterat till 

sjukdom, lidande relaterat till vård, lidande relaterat till livet, 

lidande relaterat till andra människor, lidande relaterat till hemmet 

och lidande relaterat till aktivitet.  

K 

II 



VI 

 

Ellis, J. 

Cobb, 

M. 

O’Conn

or, T. 

Dunn, 

L. 

Irving, 

G. & 

Lloyd-

William

s, M. 

2015 

England 

The meaning 

of suffering 

in patients 

with 

advanced 

progressive 

cancer 

Att Undersöka 

konceptet lidande 

genom att utröna 

vad patienter med 

cancer i livets 

slutskede uppfattar 

som lidande och 

hur de utnyttjar 

sina egna resurser 

för att hantera 

lidandet 

Design: Semistrukturerad 

intervjustudie  

Urval: Vuxna patienter med cancer 

som erhöll palliativ vård 

Datainsamling: De 

semistrukturerade intervjuerna 

hölls antingen i patientens hem 

eller i det palliativa vårdhemmet. 

Intervjuerna blev digitalt 

inspelade. 

Analys: Tematisk analys. De 

digitala inspelningarna kollades 

och lyssnades på av 

huvudforskaren. All data blev 

tematiskt kodad med hjälp av 

NVivo 7 kvalitativa analys 

programvara. 

49 

(-) 

  

Patienter som uppger att de lider definierar sitt unika lidande på 

många olika sätt, och kan placeras i följande kategorier: lidande 

som kan undvikas respektive är oundvikligt, fysiskt, psykiskt och 

emotionellt lidande, lidande som en förlust och lidandet som en 

transformativ process. 

K 

I 

 

  



VII 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, Urval, Datainsamling och Analys) 
Deltagare 

(Bortfall) 
Resultat Typ 

Kvalité 

Iranma

nesh, 

S., 

Abbasz

adeh, 

A., 

Dargahi

, H., & 

Cherag

hi, M. 

A.  

2009 

Iran 

Caring for 

People at 

the End of 

Life: 

Iranian 

Oncology 

N r e’  

experiences 

Att utforska 

meningen av 

iranska 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda personer i 

livets slutskede 

Design: Kvalitativ metod med berättande 

intervjuer. 

Urval: Sjuksköterskor som jobbade på två stora 

sjukhus under Kerman och Tehran University 

of Medical Sciences.  

Datainsamling: Interjuver med en mer 

berättande struktur, samlades in under 2 

månaders tid, intervjuerna bandinspelades och 

pågick mellan 45-55 minuter. Intervjuerna 

skrevs ner ordagrant.  

Analys: Intervjuerna lästes igenom flertal 

gånger, och de relevanta styckena ströks under. 

Syftet var att hitta likheter mellan meningar. 

datainsamlingen och andra gången för att 

kontrollera resultatet för att säkerställa 

trovärdigheten.   

Analys: Subteman och teman framkom men 

hjälp av Husserls beskrivande fenomenologi. 

15 

(-) 
Tre subteman identifierades i studien, dessa var: 

Uppmärksamma de döende personerna och deras familjer, 

Vårdas av de döende personerna och deras familjer och 

Möta hinder. 

K 

II 



VIII 

 

Lindqvi

st, O., 

Tishem

an, C., 

Lundh 

Hagelin

, C., 

Clark, 

J. B., 

Daud, 

M. L., 

Dickma

n, A., 

Benedet

ti, F. 

D., 

Galush

ko, M., 

Lunder, 

U., 

Lundqu

ist, G., 

Miccen

esi, G., 

Sauter, 

S. B., 

Hürst, 

C. J., & 

Rasmus

sen, B. 

H.  

2012 

Sverige 

Complexity 

in Non-

Pharmacolo

gical 

Caregiving 

Activities at 

the End of 

life: An 

Internationa

l 

Qualitative 

Study 

Att identifiera de 

olika icke 

farmakologiska 

omvårdnadsåtgär

der som utförts 

av olika 

yrkesverksamma 

under de senaste 

dagarna och i 

livet för patienter 

med cancer och 

deras familjer. 

Design: Internationell kvalitativ 

diskussionsintervjustudie 

Urval: Nio länder, och en landsman från varje 

land. Tyskland, Italien, Nederländerna, 

Slovenien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, 

Argentina och Nya Zeeland.  

Datainsamling:  Diskussionsintervjuer hölls 

med och började med att deltagarna 

brainstormade aktiviteter och ingrepps som 

hade gjorts med patienter och anhöriga under 

de sista dagarna i livet, och sedan fylla på 

informationen när vidare interaktion med 

patient och  

familj gjordes. Varje landrepresentant skickade 

in informationen på det språket som det 

samlades in på samt på engelska. Om oklarhet 

vid översättning fanns, diskuterades detta med 

landrepresentanten före analysen.  

Analys: Gjordes med hjälp av NVivo 8, som är 

ett kvalitativt dataanalysprogram. 

9 

(-) 
Kommunikation beskrivs i flera former, de verbala 

formerna var information och råd och de icke verbala 

formerna var närvaro och kroppsspråk. För de döende 

omfattar inte bara det andliga eller religiösa problem utan 

också existentiella och juridiska problem. Man skulle skapa 

en estetisk, säker, och tilltalande miljö, både hemma och på 

vårdinrättningar.   

K 

II 

 

 

 



IX 

 

 

 

 

Martins, C. & 

Lima Basto, M 

2011 

Portugal 

Relieving 

the 

suffering 

of end-of-

life 

patients: 

A 

grounded 

theory 

study 

Att förstå den 

omvårdnadså

tgärdsprocess 

som används 

för att lindra 

lidande hos 

patienter i 

livets 

slutskede 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Sjuksköterskor som jobbat på enheten minst sex 

månader och som gick med på att vara med i studien. 

Patienter som var inlagd på sjukhus under studiens 

datainsamling och som var i sista steget av en 

onkologisk sjukdom, kunna kommunicera och villiga 

att delta. Datainsamling: Ägde rum mellan juli 2006 till 

juli 2008.  

Observations av deltagarna, fördjupade intervjuer, 

analyser av sjuksköterskors dokumentation samt 

analyser av rapport vid skiftbyte.  

Analys: Insamlad data kategoriserades till grupper för 

att skapa en översikt. 

47 

(-) 
Resultatet var att lindrande av lidandet av 

patienter i livets slutskede uppnåddes av en 

process som utvecklas mellan sjuksköterska 

och patienten genom två steg: Uppmärksamma 

patientens lidande och lindra lidande, dessa två 

steg fångades upp av en tredje komponent som 

var att lida med patienten. 

K 

II 

 

 



X 

 

Montoya 

Juarez, R., Garcia 

Caro, MP., 

Campos Calderon, 

C., Schmidt 

RioValle, J., 

Gomez Chica, A., 

Marti 

García, C. & Cruz 

Quintana, F. 

2012 

Spanien 

Psychological 

responses of 

terminally ill 

patients who 

are 

experiencing 

suffering: A 

qualitative 

study 

Att identifiera 

de 

psykologiska 

reaktionerna 

som obotligt 

sjuka patienter 

använder för 

att möta livets 

slutskede, som 

en grund för 

framtida 

sjusköterkseint

eventioner.  

Design: Kvalitativ metod med ett tolkande 

fenomenologiskt synsätt 

Urval: Befinna sig i en avancerad eller 

slutlig fas av en kronisk onkologisk eller 

icke onkologisk sjukdom och antagen till 

ett allmänt sjukhus i Granada (Spanien)  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer hölls och följde ett manus med 

frågor till deltagarna. Analys: En 

fyrastegsprocess som kombinerar deduktiva 

och induktiva procedurer för att analysera 

intervjuerna.  

24 

(-) 
Huvudkategorin blev “Att inse att livet är kort”, 

och sedan tre underkategorier för hur patienter 

kunde möta livets slutskede, dessa var 

“om  rdera livet”, “M jlighet till  t eckling” 

och “Acceptan ” 

K 

II 

  



XI 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Metod 

(Design, Urval, Datainsamling och Analys)  
Deltag

are 

(Bortf

all) 

Resultat Typ 

Kvalit

é 

Pesut, B., Bottorf, J. 

L., & Robinson, C. 

2011 

Kanada 

Be known, be 

available, be 

mutual: a 

qualitative 

ethical analysis 

of social values 

in rural 

palliative care. 

Att få en 

djupare 

förståelse om 

de värderingar 

för god 

palliativ vård 

från individens 

perspektiv 

inom 

landsbygden 

Design: En kvalitativ etnografisk studie 

Urval: Gjordes via planerad snowball 

sampling.  

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer pågick under 2 års tid, och varje 

intervju varade mellan 30-90 minuter, samt 

observation av hälsovårdspersonalen.  

Analys: Började med att forskarna läste 

igenom intervjuerna för att identifiera de 

mest förekommande teman, sedan gjordes 

kodningen med hjälp av  NVivo. 

90 

(-) 
Några av det som var mest värderat var att veta 

och att “k nd”, vara närvarande och tillgänglig 

och samhälle och ömsesidighet. 

K 

II 

Rydé, K & Hjelm, K 

2016 

Sverige   

How to support 

patients who 

are crying in 

palliative home 

care: an 

interview study 

from the 

n r e ’ 

perspective 

Att undersöka 

hur 

sjuksköterskor 

kan stödja 

patienter som 

gråter i 

palliativ 

hemvårdssamm

anhang  

 Design: Semistrukturerad intervjustudie 

Urval: Sjuksköterskor som arbetat minst ett 

år och har minst ett års erfarenhet av 

palliativ hemvård i Sverige 

Datainsamling: Hölls år 2011, ca 15–30 

minuters långa intervjuer, intervjuerna hölls 

på deltagarnas arbetsplatser. Samtalen 

spelades in och skrevs ut ordagrant  

Analys: Kvalitativ innehållsanalys 

8 

(-) 
Sjuksköterskor kan emotionellt stödja patienter 

som gråter genom att bara vara närvarande, 

bekräftande, visa empati, erbjuda en chans att 

prata och visa respekt för patientens individuella 

behov och de olika sätten de kan gråter 

 K 

1 



XII 

 

Sacks, J. L. & 

Nelson J. P. 

2007 

USA 

A Theory of 

Nonphysical 

Suffering and 

Trust in 

Hospice 

Patients 

Att undersöka 

upplevelsen av 

icke-fysiskt 

lidande och 

vad som 

hjälpte under 

den tiden 

Design: Intervjustudie 

Urval: Ålder över 18 år, kunna prata 

engelska, kognitivt intakt, diagnostiserad 

med en kronisk sjukdom och kunna relatera 

till en erfarenhet av lidande. 

Datainsamling: Pågick under sex månader, 

intervjuerna bandinspelades och 

transkriberades ordagrant.  

Analys: Teoretisk analys 

18 

(-) 
Den variabeln som identifierades i studien var 

tillit och det inkluderar dynamiska erfarenheter 

av förtroende, förlorande av förtroende och 

hantera för att återfå förtroendet. 

K 

II 

 

 

Sacks, J. L. & Volker, 

D. L. 

2015 

USA 

For their 

patients: A 

study of 

hospice nurse´s 

responses to 

patient 

suffering 

Att utveckla en 

teori som 

beskriver 

processen som 

hospice 

sjuksköterskor 

använder för 

att identifiera 

och besvara 

deras patienters 

lidande 

Design: Semistrukturerad intervjustudie 

Urval: Registrerade eller yrkesmässiga 

sjuksköterskor, nuvarande anställda på ett 

hospice i minst 3 månader och pratade 

engelska. 

Datainsamling: Genom författarnas 

interaktion med de deltagande, 

videoinspelningar och semistrukturerade 

intervjuer med öppna frågor.  

Analys: Noteringar från intervjuerna 

kompletterade deltagarnas svar. 

Trovärdigheten främjades genom att följa 

metodens design, som var a grounded 

theory methodology, granska datan och 

analysera mellan forskarna, och även fråga 

deltagarna om det behövdes. 

22 

(-) 
Deltagarna identifierade och svarade på deras 

patienters lidande via en omsorgsfullt bildad 

sjuksköterska-patient relation som var designad 

att bygga förtroende. Bildandet av relationen  

gjorde de möjligt för sjuksköterskan att fokusera 

på åstadkomma deras mål att optimera patientens 

livskvalité och  

åstadkomma  en fridfull död. 

K 

II 



XIII 

 

Seyedfatemi, N.,   

Borimnejad, L., 

Hamooleh, M. M. 

& Tahmasebi,  

M.  

2014 

Iran 

Iranian n r e ’ 

perceptions of 

palliative care  

for patients 

with cancer 

pain. 

Att undersöka 

iranska 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

palliativ vård 

hos patienter 

med 

cancersmärta. 

Design: Semistrukturerad intervjustudie 

Urval: Sjuksköterskor med kandidatexamen 

Datainsamling: Intervjuer som pågick 

mellan 30-45 minuter,  

intervjuerna bandinspelades,  

Analys: Texterna lästes flertal gånger, 

delades sedan in i kondenserade 

meningsenheter och märktes sedan med 

koder, koderna sorterades sedan i 

underkategorier och kategorier och 

kategorierna formulerades som uttryck av 

det latenta innehållet i texten. (Manifest 

innehållsanalys) 

15 

(-) 
Två huvudkategorier identifierades, hantering av 

fysiskt smärta och psykisk tillåtelse. 
K 

II 

 

 

Spichiger, E. 

2009 

USA 

Family 

experiences of 

hospital end-

of-life care in 

Switzerland: 

An interpretive 

phenomenologi

cal study 

Att beskriva 

familjemedlem

mar till obotligt 

sjuka patienters 

unika 

upplevelse av 

vård i livets 

slutskede på 

sjukhus 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Nära familjemedlem med en patient 

med obotlig sjukdom som inte längre 

behandlades botande och som skulle gå 

bort inom några månader. 

Datainsamling: 20 intervjuer med 10 

deltagare, mellan en till sex intervjuer per 

person och som pågick mellan 20 till 80 

minuter.  

Analys: Tematisk analys 

10 

(-) 
Fyra teman uppkom i resultatet, 

familjemedlemmarnas personliga lidande, 

känslan av att vara eller inte vara integrerad på 

sjukhuset, vikten av att ta hand om patienten och 

konsekvenserna av att följa en patient med en 

obotlig sjukdom. 

K 

II 



XIV 

 

Strohbuecker, B., 

Eisenmann, Y., 

Galushko, M., 

Montag, T. & 

Voltz, R. 

2011 

Tyskland 

Palliative care 

needs of 

chronically ill 

nursing home 

residents in 

Germany: 

focusing on 

living, not 

dying 

Att undersöka 

de palliativa 

vårdbehoven 

hos de boende 

på vårdhem 

som inte än har 

gått in i en 

döende fas 

Design: Semistrukturerad intervjustudie 

Urval: Patienter som led av en kronisk 

sjukdom och kunde kommunicera på ett 

konsekvent och meningsfullt sätt. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer i episoder som hölls mellan juli 

2008 och Mars 2009.  

Analys: Kodningen av intervjuerna gjordes 

med hjälp av MAXQDA. 

9 

(-) 
Sex kategorier identifierade och  omfattande 

sociala, fysiska, emotionella och andliga 

aspekter av välbefinnande. De viktigaste 

problemen var inte sjukdomsförknippade utan 

var självbestämmande av vardagen och det 

sociala livet.  

K 

II 

 

 


