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DIKT 
 

 

 

Ta mig. – Håll mig. – Smek mig sakta. 
Ta mig. – Håll mig. – Smek mig sakta. 

Famna mig varligt en liten stund. 

Gråt ett grand för så trist fakta. 

Se mig med ömhet, sova en stund. 

Gå ej ifrån mig, du vill ju stanna, 

Stanna tills jag själv måste gå. 

Lägg din älskade hand på min panna. 

Än en liten stund är vi två. 

 

I natt skall jag dö- det flämtar en låga. 

Det sitter en vän och håller min hand. 

I natt skall jag dö- vem, vem skall jag fråga, 

Vart jag skall resa – till vilket land? 

I natt skall jag dö – och hur skall jag våga? 

 

I morgon finns en ömkansvärd 

och bittert hjälplös stackars kropp, 

som bäres ut på sin sista färd 

                                                        att slukas av jorden opp.  

    

Harriet Löwenhjelm (Sjöberg & Hugoson, 1995, s. 20). 
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Abstract 

 
Background: Caring for the suffering, dying patients and giving support to relatives is 
probably one of the toughest jobs a nurse can encounter. Palliative caring is, with different 
measures, the prolonging of life whereas hospice caring is giving patients a meaningful and 
natural journey toward death. The hospice philosophy is grounded on comfort, 
communication and peace. The expectation is that patients will have a dignified, peaceful 
death.  
 
Aim: The purpose of this study was to describe the nurse’s role in palliative care. 
 
Method: A literature study was used to analyze previously publicized scientific articles 
within the field. 
 
Result: Relieving of pain was primary in palliative caring in hospice as well as in hospital. 
An earnest relationship between nurse, patient and relatives was of utmost importance. This 
relationship gave a sense of safety and had positive effects on patient’s quality of life and 
well-being although death was near. An empathic nurse was aware and sensitive, showing 
respect, patience, and integrity, giving time needed to patients and was accessible, while 
simultaneously keeping a certain distance. The nurse was observant to the patient’s facial 
expressions as well as body language, giving room for spiritual needs and a caring hand to 
both patient and relatives.  
 
 
Keywords:  empathy, hospice, nursing, palliative caring  
Nyckelord: empati, hospice, omvårdnad, palliativ vård  
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INLEDNING 

I början av år 2001 utkom en utredning vars syfte var att beskriva hur livskvalitet för svårt 

sjuka och döende palliativa patienter kunde förbättras (SOU 2001: 6). I denna utredning 

föreslås att alla patienter i livets slutskede skall tillförsäkras en palliativ vård på lika villkor i 

hela landet. Utredningen visar vidare att det är viktigt att ge dessa en möjlighet att få uttrycka 

sin önskan om hur de vill ha sin specifika omvårdnad, till exempel när det gäller 

livsuppehållande åtgärder.  

 
I den palliativa vården bedrivs en aktiv helhetsvård som bygger på en vårdfilosofi vars syfte 

är att skapa förutsättningar för livskvalitet när bot inte längre är möjligt (Beck- Friis & Strang, 

2005). I vård vid livets slutskede är det av yttersta vikt att personalen har en god kompetens 

inom det palliativa området för att kunna bedriva god omvårdnad, denna bidrar till att 

patienten ges möjlighet till en värdig död. Att vårda lidande, döende patienter och stötta 

anhöriga är en av de svåraste uppgifterna som sjuksköterskor kan möta i sitt arbete (Almås, 

2002).  

 

BAKGRUND 

Palliativ vård 
Palliativ vård är en relativt ny vårdform. Termen palliativ vård började användas 1975 när 

Palliative Care Service öppnades vid Royal Victoria Hospital i Montreal (Henoch, 2002). 

Sedan dess har begreppet palliativ vård använts synonymt med hospicevård eller tidigare 

terminalvård. Ordet terminal handlar om vård som ges när livet upphör och har successivt 

bytts ut mot begreppet palliativ vård. Palliativ betyder enligt Beck-Friis och Strang (2005) 

lindrande vård och kommer från ordet pallium som betyder täckelse och mantel, vilket 

symboliserar den lindrande vården som ges när sjukdom inte längre kan botas (kurativ vård). 

Enligt Sandman och Woods (2003) är manteln en metafor för något man sveper sig i för att 

skydda sig från kylan men man tar inte ordagrant bort själva kylan. 

 

Målet för palliativ vård inriktas främst mot lindrande vård till patienter med obotbara 

symtomgivande sjukdomar oavsett diagnos och ska tillgodose fysiska, psykiska, sociala och 

andliga behov. Den dominerande sjukdomsgruppen utgörs av cancersjukdomar (Ericson & 

Ericson, 2002). Palliativ vård kan omfatta dagar, veckor, månader eller år beroende på hur 
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sjukdomsdiagnos och dess sjukdomsförlopp utvecklas och fortskrider (Henoch, 2002). Målet 

för palliativ vård enligt Världshälsoorganisation (WHO, 2003) är att ge högsta möjliga 

livskvalitet för patienten och de närstående och definieras som: 

~ En   aktiv   total  vård   av   patienter   i  ett  skede   när  sjukdomen  inte   längre   svarar   på 

    kurativ/botande behandling. 

~ En livssyn som bejakar livet och betraktar döendet som en normal process. 

~ Den varken uppskjuter eller påskyndar döden. 

~ Att tonvikt läggs på att lindra smärta och andra besvärande symtom. 

~ En integrering av psykologiska och andliga aspekter i vården av patienten. 

~Att erbjuder ett system av stödåtgärder  för att hjälpa patienten att leva ett så  aktivt  liv  som 

   möjligt till livets slut. 

~Ett stödsystem för att  hjälpa familjen  att  orka  med  situationen  under  patientens  sjukdom  

    och under sitt sorgearbete (WHO, 2003). 

  

Enligt SOU 1995: 5 och SOU 2001: 6 bygger palliativ vård på fyra hörnstenar: Med 

symtomkontroll anses att med kunskap kunna uppnå en god kontroll av svåra symtom till 

exempel genom taktil massage, akupunktur och varma bad. Teamarbete där läkare, 

sjuksköterskor, undersköterskor, hemtjänstpersonal, diakoner, arbetsterapeuter, kuratorer med 

flera ska kunna ingå eller bli rådfrågade allt efter patienternas behov. Kommunikation och 

relation mellan patienter och de närstående är en förutsättning för god palliativ vård.  I en 

fungerande vårdkedja ska resurser följa patienterna antingen denne vårdas av landstinget eller 

kommunen. Stöd till närstående är av största vikt inom den palliativa vården eftersom vården i 

livets slutskede ofta bygger på stora insatser från närstående. De anhöriga måste känna att de 

får information och att deras närvaro och medverkan är betydelsefull för alla parter. Att stödja  

de närstående måste få ta tid inte minst för patienternas skull. Att orka lyssna i deras 

sorgearbete är en ömtålig och kunskapskrävande uppgift såväl under sjukdomstiden som efter 

dödsfallet. Det är viktigt att man lyssnar på vad de närstående själva vill, kan och orkar (SOU 

1995: 5; SOU 2001: 6). 

 

Döendet 
Enligt Franck-Wihlborg (1998) är döendet det som inträffar i anslutning till själva döden då 

livet tar slut och möjligheten att uppleva upphör. Döendet är ingen sjukdom i sig liksom 

cancer inte är analog med döende och död. Den döende är fortfarande levande med de 
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rättigheter som ingår: såsom att bli informerad, vara delaktig i beslut och beredas möjlighet att 

fortsätta med sina intressen. Själva döendet är trots alla yttre omständigheter en individuell 

upplevelse och erfarenhet för den det gäller, den döende själv. Dödsprocessen har olika 

aspekter utifrån döende patienters behov och deras rättigheter inför döden är, enligt Franck-

Wihlborg (1998) ; Forbes &  Rosdahl (2003): 

~ Fysisk;  vara  smärtfri,  ha  rätt  att förvänta fortsatt medicinsk behandling och vård även om 

    syftet inte längre är tillfrisknande utan att främja välbefinnande. 

~ Psykisk; uttrycka sina känslor inför väntande död på sitt eget sätt. 

~ Andligt/existentiellt; få diskutera och uttrycka sina religiösa  och/eller  andliga  upplevelser,  

    oavsett vad de betyder för andra. 

~ Socialt;  få ärliga svar på sina frågor och inte bli förd bakom ljuset. Kunna delta i beslut vad 

    som gäller vården, rätt till vård och omsorg från dem som bevarar ett hopp, även om hoppet  

    förändras samt få hjälp att klara upp outredda relationer (Franck-Wihlborg, 1998; Forbes & 

    Rosdahl, 2003).  

 

Döendet är en av de faser i livet då människor är beroende av andra människor för 

upprätthållande av värdefulla betydenheter skriver Qvarnström (1993). Den sista fasen i en 

människas liv kännetecknas ofta av eftertanke och försoning. Försoningen innefattar en 

acceptans där vi kan se det som ligger bakom oss utan bitterhet enligt Warrén-Stomberg 

(2000). Forbes och Rosdahl (2003) anser att det beror, till stor del på hur döendet har varit om 

den döende skall få en värdig död. 

 

Hospice 
Ordet hospice kommer från latinets hospitium och betyder gästvänskap, hospits/hotell eller 

härbärge/värdshus, hos en gästvän (Svenska Akademiens ordbok, 1932). Enligt Sjöberg, m.fl. 

(1998) är en modernare betydelse av ordet hospice sjukhus för döende. De äldsta hospice som 

omnämns i litteraturen fanns i Turmonin i Syrien under 400- talet e Kr (Sjöberg, m.fl., 1998). 

Beck- Friis och Strang (2005) skriver att begreppet hospice introducerades under medeltiden 

som beteckning på ett härbärge för pilgrimer. Det fanns en tydlig anknytning till kyrkan och 

vård av döende pilgrimer var en självklarhet. Under 1800-talet började termen hospice 

användas igen och 1905 kom St. Joseph`s Hospice i London till stånd. Här bedrevs vård av 

döende i en atmosfär som präglades av anknytning till kyrkan och ideellt 

barmhärtighetsarbete som var utmärkande för sjukvården vid denna tid. Hospicerörelsen 
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grundar sig i människans tankar, erfarenheter och drömmar och inte på vetenskapliga teorier 

eller analyser (Beck- Friis & Strang, 2005). Vården skall ha en holistisk inriktning även 

omfattande juridisk, ekonomisk och andlig rådgivning samt stöd till anhöriga i sorg. 

Omvårdnaden kan vara förlagd till hemmet, sjukhus eller en särskild vårdinrättning som 

hospice (Beck- Friis & Strang, 2005). Definition av hospice care innebär enligt Medical 

Subject Headings (MeSH) en specialiserad vård för patienter i livets slutskede. 

 

Hospicefilosofin bygger på tröst, kommunikation och frid. Förhoppningen är att patienten 

skall få en lugn och behaglig död. Huvudsyftet är att hjälpa denne vid övergången från detta 

liv till nästa tillvaro på ett naturligt och lugnt sätt befriat från smärta och stress i en rofylld 

omgivning. Hospice huvudmål är att patienten får dö med värdighet, i frihet, med självrespekt 

och med så lite smärta som möjligt utan rädsla bland anhöriga och vänner (Kolf, 2001; 

Warrén-Stomberg, 2000). Målgruppen som hospiceideologin vänder sig till är från början 

patienter med cancer. De utgör än idag den största gruppen på hospice men målgruppen har 

utvidgats till att även omfatta döende personer med neurologiska sjukdomar såsom multipel 

skleros, ALS, hjärtsvikt, andnings- insufficiens och aids (Beck-Friis & Strang, 2005). Hospice 

målsättning är att gästen; den sjuka människan, patienten som vistas på hospice skall uppleva 

sin sista tid i livet som meningsfull, känna sig respekterad och få optimal palliativ vård enligt 

Warren-Stomberg (2000). Vårdformen/målen skall bygga på patientens integritet, 

symtomlindring, god omvårdnad och ge psykologiskt stöd till den sjuke och dennes 

närstående under vårdtiden samt i och under sorgen. Detta leder till att patienterna skall kunna 

leva ett så aktivt liv som möjlig utifrån deras egen förmåga väl medveten om att döden är nära 

(Beck-Friis och Strang, 2005). Warren-Stomberg (2000) anser att vårdpersonalen vill skapa 

tillit hos patienten, ge den palliativa vård som behövs, ge anhöriga möjligheter att vara 

delaktiga i vården och kunna påverka den. Personalen vill ha en stor öppenhet till gäst och 

anhörig. Intentionen är också att stödja anhöriga, speciellt då döden närmas sig och detta stöd 

fortsätter även en tid efter dödsfallet. Denna grundsyn och arbetssätt på hospice leder till att 

vårdpersonalen alltid består av personer med bred kompetens. Vikten av denna kompetens 

enligt Beck-Friis och Strang (2005) och Warren-Stomberg (2000) är att personalen skall se 

patienten ur dessa fyra perspektiv för att försöka belysa varje smärta hos den döende: 

~ Fysisk smärta som orsakas av aktivering i nervsystemet.  

~ Psykisk smärta som omfattar de psykologiska yttringar som smärtan ger. 

~ Social smärta sätts i relation till hur tillvaron påverkas av smärtan.  

~ Andliga smärta med  de plågsamma känslorna  och tankarna  som berör  existentiella  frågor 
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    och religiösa föreställningar (Beck-Friis & Strang, 2005; Warren- Stomberg, 2000).  

 

Skillnaden mellan palliativ vård och hospicevård enligt Henoch (2002) är att man inom 

palliativ vård med olika åtgärder kan förlänga livet, vilket vid hospice är omöjligt då det 

viktigaste är livskvalitet. Palliativ vård är all vård som inte har syfte att bota, det vill säga inte 

bara vård i livets slutskede. Detta antyder en skillnad mellan begreppet palliativ i allmänhet 

och vården den allra sista tiden, vilket visar att vården får en annan inriktning den sista tiden 

och det blir relevant att tala om ett tidigare och ett sent palliativt skede. Det sena skedet skall 

motsvara det som kallas hospicevård, terminalvård och vård i livets slutskede (Henoch, 2002).  

 

”Du betyder något därför att du är Du. 

Du betyder något till det sista ögonblicket 

i ditt liv och vi ska göra allt vi kan för 

att inte bara hjälpa dig att dö i frid 

 utan leva tills du dör” 

Dame Cicely Saunders (Fridegren & Lyckander, 2001, s. ) 

             

Patienter/närstående på hospice 
Patienterna som kommer till hospice vet att de förmodligen skall dö i den sjukdom de drabbas 

av enligt Henoch (2002). Signaler och tecken från den egna kroppen, verbal och icke-verbal 

information från vårdgivarna och närstående leder till förståelse. Patienterna påvisar tydligt att 

de har svårt att acceptera sina sviktande kroppsfunktioner, de saknar sin forna kraft och allt de 

då kunde göra själva (Warrèn-Stomberg, 2000). I livets slutskede befinner sig patienten i olika 

krisreaktioner. Till den psykiska krisreaktionen hör oro, ångest, förnekande, vrede, sorg, 

depression och uppgivenhet. Dessa reaktioner kan växla mellan att vilja leva eller kanske en 

längtan att få dö. I många fall är den största rädslan inte för själva dödsögonblicket utan vägen 

till döden. Frågor som kan uppkomma kan vara: hur smärtsam kommer döden att bli, hur 

länge får jag lida samt kommer jag att bli en börda för andra (Warrén-Stomberg, 2000; SOU 

2001: 6). 

 

Personalen som vårdar den döende har ansvar för stöd till de sörjande vilket leder till att 

familjen och närstående alltid står i centrum tillsammans med patienten (Warrén-Stomberg, 

2000). De närstående är oftast familjemedlemmar men ibland vänner, arbetskamrater eller 
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gamla skolkamrater. Stödet behövs av flera skäl, dels leder det till att de närstående får mer 

kraft att ge mer stöd till den döende samt att deras egen sorg blir mindre svårhanterlig, vilket 

minskar det psykiska lidandet hos de närstående. Bördan att trösta närstående i livets slut kan 

vara både psykiskt och fysiskt tungt (Warrén-Stromberg, 2000; Beck-Friis & Strang, 2005). 

 

Sjuksköterskans roll 
Enligt SOU 2001: 6 syftar sjuksköterskans stödjande funktion till att främja livskvalitet hos 

såväl patient som närstående. Stödjandet till de närstående ses som en angelägen uppgift och 

de skall erbjudas möjlighet att delta i vården och att få stöd under den tiden som patienten 

vårdas och även efter dennes död. Detta är ett viktigt ansvarsområde i omvårdanden av den 

sjuke och dess närstående (SOU 2001: 6).  

 

Det finns olika definitioner på ordet ”stödjande”. Enligt Svenska Ordbok (1986) betyder ordet 

”hålla upprätt”, ”ge stöd”, ”hjälpa” och ”styrka”. Ibland kan det vara svårt att vårda och stödja 

patienter i livets slutskede. Den nära relationen till patienten kan väcka många frågor och 

funderingar menar Athlin, Furåker och Jansson (1991). En förutsättning för att kunna ge god 

omvårdnad är att sjuksköterskan reflekterar över sin egen uppfattning om liv och död (Dulong 

& Poulsen, 1993). Ternstedt (2002) skriver om den empatiska förmågan, sjuksköterskans 

kunskap och erfarenhet som bidragande faktorer i den stödjande rollen.  
 

Cullberg (2003) menar att som sjuksköterska är det viktigt att anta en professionell roll som 

vårdare och komma i håg att närstående och patient kanske bearbetar olika sorgarbete och 

krisreaktioner. Enligt Athlin, Furåker och Jansson (1991) kan sjuksköterskan många gånger 

uppleva det svårt att hantera olika reaktioner från både närstående och patienten såsom 

missnöje, förtvivlan, sorg och i bland även aggressivitet. Att ge uppmärksamhet och 

kärleksfull omvårdnad är viktiga delar runt den som befinner sig i livets slutskede. Patienten 

och de närstående skall ses som en helhet i vårdsituationen (Athlin, Furåker & Jansson, 1991). 

Syftet med omvårdnaden enligt SOSFS 1993: 17 är att stärka hälsa, förebygga, återställa och 

bevara hälsa utifrån patientens möjligheter men också att minska lidandet och ge den en 

möjlighet till en värdig och fridfull död. Enligt SOU 2001: 6 är det viktigt som sjuksköterska 

att veta vilken slags kris patienten går igenom och hur denne skall bemötas, hjälpas och 

förstås för att så bra som möjligt kunna stödjas i den svåra situationen. Inom sjuksköterskans 
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stödjande område ingår det en rad olika insatser. Några av dem är: att ge information, 

rådgivning, symtomlindring, emotionell och existentiellt stöd (SOU 2001: 6).  

 

Sjuksköterskans skyldigheter är att kunna tillgodose en trygghet i vård och behandling och 

den skall vara av god kvalité enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 1982: 763). Vården skall 

bygga på respekt för patientens självbestämmande, integritet och främja god kontakt mellan 

denne och sjukvårdspersonal som bör utformas så långt det är möjligt utifrån patientens 

önskemål (HSL 1982: 763). 

 

Omvårdnadsteori 
Det finns ännu inte någon vedertagen definition på begreppet omvårdnad men i 

socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1993: 17) är syftet att stärka hälsa, ta 

vara på individens möjligheter att nå hälsa, minska lidanden samt ge möjligheter till en 

värdig död. Definition av omvårdnad enligt Travelbee (2003) bygger på en existentialistisk 

människosyn kombinerat med det faktum att lidande och smärta är en nödvändig del av det 

mänskliga livet. Mot denna bakgrund består omvårdnaden i att hjälpa den sjuka och lidande 

personen att finna en mening i den situation han/hon går igenom. Detta sker genom 

etablerandet av en mellanmänsklig relation, ett begrepp som har en central position i 

Travelbees omvårdnadsteori. Hon ser kommunikation som ett av sjuksköterskans viktigaste 

redskap i etablerandet av den äkta mellanmänsklig relation till patienten. Med 

kommunikationens hjälp lär sjuksköterskan känna patienten som person så att hon kan 

tillgodose dennes behov. Målet för processen är att sjuksköterskan skall kunna skilja denna 

patient från alla tidigare patienter. Att lära känna personen och identifiera dennes unika 

behov är en förutsättning för planering och genomförandet av god omvårdnad. Förmågan att 

använda sig själv terapeutiskt på ett medvetet och övertänkt sätt i sina relationer till andra 

människor, kännetecknar den professionella sjuksköterskan och är knutet till förnuft och 

intellekt (Travelbee, 2003). 

 

Hopp 

Begrepp som bemästra, bära och finna mening är begreppet hopp nära knutet till 

omvårdnadens mål och syfte menar Travelbee (2003). Hon definierar hopp som en önskan att 

få avsluta något eller att uppnå ett mål. För att kunna känna hopp skall önskningar vara 

möjliga att uppnå, vilket kan leda till att livet blir mer behagligt, meningsfullt och glädjerikt. 
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Genom att understödja hoppet hos människor som lider, hjälper sjuksköterskan dem att 

bemästra lidandet och konsekvenserna av detta bättre än vad de annars skulle ha gjort. 

Grunden för att bevara hopp är knuten till den trygga övertygelsen om att man kommer att få 

hjälp av andra när man behöver det. Hon beskriver vidare om en patient inte själv vågar 

hoppas kan vårdpersonalen ibland behöva ge hopp å dennes vägnar.  Det finns sex 

kännetecken på hopp; det som är knutet till beroende av andra, till val, önskningar, tillit, mod 

och det som är framtidsorienterat (Travelbee, 2003). 

 

Hopp förklaras av Svensk Ordbok (1986) som något som grundar sig på en tro eller önskan 

om något. Enligt Hanratty och Higinson (1997) förväntas vårdpersonalen ha en humanistisk 

människosyn och förmåga att inge hopp som dessutom syftar till att ändra karaktär eftersom 

sjukdomen fortskrider. För den friske innebär hoppet förmodligen att överleva. För en svårt 

sjuk människa kan det innebära att få uppleva en sommar till, att få sova en hel natt eller att få 

vara smärtfri tills döden inträffar. Sjuksköterskans uppgift blir att hjälpa patienten att varje 

dag finna något som känns glädjefyllt. För att kunna förmedla hopp krävs det likaså mod. 

Mod att visa omsorg men även kunna ha distans. Personer som innehar mod är orädda och 

visar tapperhet (Hanratty & Higinson, 1997). Enligt Birgegård och Glimelius (1991) kan hopp 

innebära att inte bli övergiven. Mod definieras i Svensk Ordbok (1986) som förmågan att 

handla utan fruktan för följder. Travelbee (2003) anser att sjuksköterskan bör ha mod. Det 

krävs mod att våga vara personlig, att visa sin sårbarhet i vårdrelationer och mod behövs 

dessutom då rädslan finns för att inte bli accepterad eller för att bli avvisad. 

 

Etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt 
Vid första mötet mellan sjuksköterska och patienten är de inte kända med varandra utan båda 

parter måste skapa sig ett första intryck av den andre. Det första intrycket baseras på 

observationer av den andre partens beteende, handlingar och språk. Allt efter som 

interaktionen utvecklas träder identiteten fram och då uppfattas den av den andre parten. När 

kontakten mellan både parter etablerats har det skapats en förståelse för patienten och dennes 

situation (Travelbee, 2003). Förståelsen inträder när sjuksköterskan har demonstrerat 

medkänsla och vilja att hjälpa patienten till en förbättrad situation samt visar det i handling 

genom konkret stöd. För att sjuksköterskan skall komma till denna nivå krävs det av henne att 

hon behärskar de kunskaper och färdigheter som behövs för att genomföra de 

omvårdnadsåtgärder som motsvarar patientens behov. Om sjuksköterskan genom sin handling 
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visar sig vara en person som patienten kan lita på kommer denne känna stor tillit till henne, 

skriver Travelbee (2003).  

 

Empati/sympati  
Genom att ha en empatisk förmåga kan sjuksköterskan delta i och förstå meningen med 

patientens tankar och känslor samtidigt som hon håller det egna självet separat från de andras. 

Travelbees (2003) definition på empati innebär förmågan att tränga in i, eller delta i och förstå 

det psykologiska tillstånd som en annan person befinner sig i här och nu. Empati är något som 

inte uppstår av en tillfällighet. Den bygger på vissa likheter i parternas bakgrundserfarenheter 

och fallenheten till empatisk förståelse av en annan människas situation och är därför i viss 

utsträckning beroende av och begränsad av sådana likheter. En människa kan inte förstå något 

som hon inte på ett eller annat sätt kan knyta till sina egna erfarenheter. Därför är det 

orealistiskt att sjuksköterskan skall kunna känna empati för alla sortens människor. Förmågan 

till empati är väsentlig i allt vårdarbete så väl som i vardagliga mellanmänskliga relationer 

och måste därför ständigt utvecklas på underlag av sjuksköterskans samlade livserfarenheter 

och genom erfarenheter av möten med olika patienter (Travelbee, 2003). Vanligen förmedlas 

den empatiska förståelsen av en bekräftande handling exempelvis med minspel och 

kommentarer, det vill säga verbal och icke-verbal kommunikation. Detta kan öppna upp till 

kunskap och insikt om en annan människas känsloläge (Travelbee, 2003).  

 

Sympati är ett resultat av den empatiska processen. Travelbee (2003) anser att empati är en 

neutral förståelse som inte är knuten till en handling medan sympati är knuten till en önskan 

om att hjälpa patienten. Har sjuksköterskan en förmåga att visa sympati visar hon det genom 

att förmedla en patient att hon är engagerad i patienten som en person och visar att hon bryr 

sig om hur patienten känner sig. Sjuksköterskan kan förmedla sympati verbalt och icke 

verbalt genom sitt förhållningssätt, beteende och känslor samtidigt som hon håller det egna 

självet separat från de andras (Travelbee, 2003).  

 

SYFTE 
 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans och anhörigas roll i palliativ vård. 
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Frågeställning  
Hur kan sjuksköterskan använda sig själv som terapeutiskt redskap? 

 

METOD 
 

Detta är en litteraturstudie, vilket enligt Polit och Beck (2004) innebär en sammanställning av 

tidigare publicerade arbeten inom ett vetenskapligt område.  

 

Litteratursökning  
Systematisk sökväg 
Artikelsökningarna har genomförts på Högskolan Västs bibliotek i Vänersborg. Artiklarna 

söktes via databaserna CINAHL, MEDLINE, Academic Search Elite, SweMed+ och Vård I 

Norden. Enligt Polit och Beck (2004) är CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature) och MEDLINE (Medical Literature On-Line) relevanta databaser för 

internationell omvårdnadsforskning. I databaserna CINAHL och Academic Search Elite 

avgränsades sökningarna till att vara peer-reviewed vilket enligt Friberg (2006) är en form av 

förval för att kunna välja att söka vetenskapliga artiklar enbart ur vetenskapliga tidskrifter. I 

MEDLINE , SweMed+ och Vård I Norden fanns inget sätt att definiera artiklarna till att vara 

vetenskapliga (peer-reviewed). För att påvisa vetenskaplighet i artiklarna fick de granskas 

manuellt av författarna med hjälp av högskolebibliotekets personal som enligt Friberg (2006) 

är ett sätt att granska på om man är osäker.   

 

Sökorden som användes i databaserna CINAHL, MEDLINE och Acedemic Search Elite var 

hospice, patient, palliative, nurse, communication, care, end of life, dying och empathy. 

Sökorden har använts var för sig och i kombination och enligt Patel och Davidson (2003) är 

en hjälp för att hitta mer exakt i litteraturen. Genom att använda trunkering efter nurs(*) och 

patient(*) utökades sökningen till alla ändelser som var kopplade till dessa sökord enligt 

Friberg (2006). I databaserna SweMed+ och Vård I Norden användes sökorden palliativ, 

hospice, i livets slut, döendet, omvårdnad samt sjuksköterska. Dessa sökord användes var för 

sig och gick inte att kombinera. Sammanställningen av databaserna, 

sökord/sökordskombinationer och antal träffar redovisas i tabellform i bilaga (Bilaga 1 och 2). 
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Osystematisk sökväg 
Genom att studera referenslistor från tidigare skrivna C-uppsatser hittades relevanta 

vetenskapliga artiklar, detta kallas kedjesökning enligt Friberg (2006). En improviserad 

sökning kan ge ett fungerande underlag för fortsatt arbete genom att läsa referenslistor i 

andras tidskrifter, böcker och C-uppsatser som i sin tur kan leda fram till ny litteratur enligt 

Hartman (2003). 

 

Urval 
Det gäller att göra ett avgränsat urval som bör vara representativt för forskningsområdet 

(Hartman, 2003). Således lästes abstracten i artiklarna noggrant igenom. Därefter granskades 

innehållet, vilket avgjorde om artiklarna uppfyllde syftet och motsvarade frågeställningen.  

Abstract är utgångsläget för att avgöra om artikeln är betydelsefull för undersökningen enligt 

Polit och Beck (2004). 

 

De valda svenska artiklarna som söktes i databasen Vård I Norden motsvarade syftet och 

frågeställningen men antalet träffar visades inte på grund av att denna databas inte var så 

utvecklad som de flesta andra databaser. Via bibliotekskontakt rekommenderade 

bibliotekarien författarna att söka i databaserna SweMed+ tillsammans med Vård I Norden 

eftersom detta skulle säkerhetsställa att artiklarna var vetenskapliga. Fyra artiklar valdes att 

användas i resultatet eftersom de var relevanta till syftet och frågeställningen. (Se bilaga 1). 

 

Av de engelsk-språkliga artiklarna som söktes i databaserna Cinahl, Academic Search Elite 

och Medline med ≤ 144 träffar genomlästes titlarna. De titlar som var intressanta genomlästes 

liksom dess abstrakt. Av de artiklar som motsvarade syftet och frågeställningen utvaldes 31 

artiklar. Dessa genomlästes i fulltext och då exkluderades 17 artiklar som inte ansågs vara 

relevanta till syftet och frågeställningen.   

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Artikelsökningen begränsades till att innefatta sjuksköterskans roll i mötet med döende 

patienter inom palliativ vård på klinik och på hospice utifrån vårdpersonalens, patienters och 

anhörigas perspektiv. Artiklar som inkluderades var utifrån vuxna människor > 18 år och var 

av båda kön inom palliativ vård och i livets slutskede på klinik, i hemmet och på hospice. Av 
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de 18 artiklar som användes var sju skrivna i Sverige, en i Kina, fem i Storbritannien, en i 

Nederländerna, en i Canada och tre i USA. För att få fram så aktuell forskning till denna 

studie som möjligt begränsades artiklarna till att vara publicerade efter år 2000. Undantag har 

gjorts av fem artiklar som var publicerade innan år 2000, men inte tidigare än 1993. Endast 

svenska- och engelsk-språkliga artiklar inkluderades. Litteraturstudier, begreppsanalyser, 

editorials; nyheter, nyhetsbrev samt artiklar som inte svarade mot syftet och frågeställningen 

exkluderades. Artiklarna sammanställdes och strukturerades i tabellform.( Se bilaga 3 och 4). 

 

Analys  
Analys och bearbetning skedde utifrån syfte och frågeställningen. De utvalda artiklarna 

delades upp, lästes och anylserades. En sammanfattning skrevs i en artikelmatris som 

innefattade; författare/år, syfte, metod/undersökningsgrupp och huvudsakligt resultat. 

Sammanfattningarna granskades med hjälp av en granskningsnyckel enligt Friberg (2006, 

kapitel 11 s.119-120). De artiklarna som var relevanta mot studiens syfte och frågeställningen 

valdes ut.  

 

De utvalda artiklarna delades upp och utgjorde arbetsmaterial för fortsatt analysarbete. 

Därefter lästes artiklarnas resultat enskilt vid upprepade tillfällen och markeringar gjordes vid 

intressanta fynd i texten för att analysen skulle underlättas. Polit och Beck (2004) anser att det 

underlättar analysen av litteraturen då systematiska anteckningar förs eftersom detta skapar en 

struktur av den genomgångna texten i resultatet. Enligt Patel och Davidsson (2003) bör 

textmaterialet till en litteraturstudie läsas ett antal gånger. Efter upprepande genomläsningar, 

noterade anteckningar och överstrykningar i texten framträdde gemensamma komponenter; 

kod-ord, kategorier som förenade resultaten. Författarna valde att knyta ihop studien med 

hjälp av Travelbees omvårdnadsteori och begreppen som belyser mötets betydelse (i 

kontakten/kommunikation mellan sjuksköterska, patient och anhörig), empati och sympati. 

Författarna kontaktade avdelningschefen på ett hospice och gjorde ett studiebesök. Detta 

gjordes för att få en ökad förståelse och insikt hur hospiceverksamheten fungerar. 

 

Validitet/reliabilitet 
Vikten av god validitet innebär att resultatet i studien överensstämmer med syftet. En god 

reliabilitet innebär att undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt samt att vetenskapligt 

material används (Patel & Davidsson, 2003). Författarna har förberett sig noga inför studien 
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och skaffat förkunskap genom att läsa aktuell litteratur som berör ämnet och varit på 

studiebesök på hospice. Objektivitet har eftersträvats genom att författarna har läst och 

analyserat var för sig och därpå diskuterat och ändå funnit samma kategorier. För att öka 

tillförlitligheten på studien har primärkällor använts.  

 

Etik 
Innan en systematisk litteraturstudie påbörjas bör etiska övervägande kring hela processen 

göras (Forsberg & Wengström, 2003). Artiklar till grund för resultatet var granskade och 

godkända av etiska kommittéer samt genomfördes på ett etiskt försvarbart sätt. Avsikten var 

att så objektivt som möjligt granska alla artiklar. För att säkerställa detta lästes artiklarna både 

enskilt och gemensamt för att minska risken för språkligt missförstånd eller förvrängning/ 

feltolkning av texten. Genom att använda korrekt referensteknik framställdes tydligt var 

informationen hämtades och direkta citat förstärkte resultatet ytterligare.  

 

RESULTAT 
 

Utifrån syftet att beskriva sjuksköterskans och anhörigas roll i palliativ vård och 

frågeställningen hur sjuksköterskan använder sig själv som terapeutisk redskap inom palliativ 

vård har resultatet framkommit enligt nedan. 

 

Sjuksköterskan som terapeutisk redskap 
Att etablera ömsesidig förståelse och kontakt 
Raudonis (1993) har undersökt relationer inom hospiceverksamheten via intervjuer av 

patienter i ett palliativt stadium. Patienterna beskrev hur de upplevde att den empatiska 

relationen uppstod genom en process där båda parter ömsesidigt delade personliga 

erfarenheter i ett sammanhang av accepterande och omvårdnad. Vidare uttrycktes 

nödvändigheten av att bli bekräftad som en individ med eget värde, oavsett hur långt 

framskriden sjukdomen var eller vilka psykiska symtom som fanns. Det var en stor skillnad 

att känna sig som en vuxen människa med personlighet och inte bara som patient. Denne 

kände sig då som en person som levde med en sjukdom. En 44- årig man beskrev:  

 
It [hospice nursing] was, it was friendlier. They called, even between visits, are 
you doing okey? It’s hard to explain the difference, it’s more caring and more 
involved on an individual basis. Therefore, you are not just a patient in a bed, 
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you are someone they are working with. In a lot of cases you aren’t even a 
patient. You’re a person living with an illness and someone is here to help you 
with that. (Raudonis, 1993, s. 307).  
 

Raudonis (1993) poängterade hur viktigt det var att bli bekräftad som person. Detta var 

betydelsefullt för att kunna utveckla en empatisk relation. I bekräftandet ingick att 

sjuksköterskan förmedlade till patienten att hon/han var en person, en individ som har ett 

värde oavsett diagnos och sjukdomsstadium, vilket förmedlades med hjälp av empati. 

Raudonis (1993) fann även att den empatiska relationen hade stor betydelse för det psykiska 

och emotionella välmåendet. En patient berättade om hur sjuksköterskorna uttryckte empati 

på följande sätt:  

 

…”Well, it was that compassion they showed you as an individual, 

putting their arms around you. Understanding you, how you 

felt”… (Raudonis, 1993, s. 306). 

 

Genom sjuksköterskans kunskap om patientens sjukdomsstatus om hur denne upplevde 

situationen samt genom att kunna uppmärksamma psykologiska förändringar hos patienten, 

hade sjuksköterskan tillfälle att hjälpa/höja upplevelsen av att vara en individ med eget värde. 

Tillgivenhet inom sjukvården innebar en djup och meningsfull relation mellan sjuksköterskan 

och den svårt sjuke där de ömsesidigt delade med sig av sina känslor och erfarenheter 

(Raudonis, 1993). Gällande tillgivenhet inom vården redovisade Raudonis (1993) i sin 

undersökning att patienterna upplevde det positivt att komma nära sjuksköterskorna. Närheten 

gjorde att de delgav varandra små vardagliga händelser som inte var sjukdomsrelaterade. Ett 

exempel på detta var när en patient berättade om sjuksköterskans 11-årige son: 

 
Well, my main nurse, she has an 11-year-old and he changed different ways in 
school, went from one room to another, actually in sixth grade which was 
different from the other. So, she was telling me, she said, the first day he went, 
he got up early and he got off early to school. She said the next morning she had  
to call him. The third time, she said, Get up, you’re going to be late. Well, he 
said, I’m just laying here studying. I just may not go today. She said, Oh, we’re 
not going to start that. So, I ask her every once in a while, I say, well, how’s 
about that 11-year-old? We just talk about a little bit about everything. 
(Raudonis, 1993, s. 307). 

 

På liknande sätt betonade Rittman, Godown, Paige, Rivera och Sutphin (1997) vikten av att 

lära känna patienten som person och dennes upplevelse av sin situation. Genom de speciella 

band som uppstod om de tillät sig komma nära varandra, fick sjuksköterskan och patienten en 
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ömsesidighet i relationen där båda parter fick kunskap om varandra och växte som individer. 

Detta nära band kunde även ge styrka och välbefinnande. Det var av stor vikt att patienten 

kände tillit till sjuksköterskan, att tillåta henne komma nära inpå det privata och därmed 

vågade denne öppna sig och dela med sig av sina tankar och känslor såsom rädsla (Rittman, 

m.fl., 1997).  Även Mok och Chiu (2004) menade att den nära relationen till sjuksköterskorna 

bidrog till en känsla av frid och trygghet. Detta hade också en lindrande effekt på smärtan. En 

patient uttryckte det så här: 

 
Since we developed a good relationship, my days with the illness have changed 
for the better. I have peace at heart and I’ve found security in the relationship. I 
could share my feelings with my nurse. Before I worried a lot, but now I am 
much more at ease with myself. I know that whatever is going to happen, I can 
approach the nurse, who is a reliable person. (Mok & Chiu, 2004, s. 480).  
 
 

Hope-Stone och Mills (2001) fann i sina intervjuer med sjuksköterskor att de upplevde det 

värdefullt att lära känna patienten, förstå hur de mådde, vad de gick igenom och visade 

respekt för dennes alla känslouttryck, genom detta förmedlas empati. Sjuksköterskorna 

påtalade även att deras uppgift var att försöka förstå och hjälpa patienten igenom lidandet på 

ett förstående sätt, inte sympatisera med dem utan försöka vara till hjälp. Ville patienten gråta 

avbröt hon inte, inte heller försökte hon få patienten att sluta utan fanns där som tröst och stöd 

under tiden. En sjuksköterska beskrev: 

 

“Be tactile, cry with them, smile with them, follow the atmosphere 

and look at their reactions” (Hope-Stone & Mills, 2001, s. 149). 

 

Holst, Sparrman och Berglund (2003) ansåg att det i mötet med döende patienter var viktigt 

att en bra relation uppstod, att sjuksköterskan vågade vara sig själv, vara medmänniska, 

naturlig och känslomässigt engagerad. Genom en bra relation underlättades mötet och allt 

blev lättare beroende på hur väl sjuksköterskan lärde känna patienten. En sjuksköterska 

berättade: 

 
Otroligt viktigt att vi hinner gå igenom alla bitar så att dom kan nalkas döden. 
Dom tycker ju om att berätta vad dom gjort i livet, det som varit meningsfullt 
för dom. Det är viktigt att dom har förtroende för en så att dom vill prata (Holst, 
Sparrman & Berglund, 2003, s. 47). 
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Rasmussen, Norberg och Sandman (1995) skrev att många upplevde att atmosfären på 

hospice var unik. Det var möjligt för varje sjuksköterska att kunna visa sina känslor; gråta, 

vara ledsen, skoja, skratta och vara sig själv med patienterna.  Martin (1998) påvisade vikten 

av att sjuksköterskor på hospice var mycket mer närvarande och deltagande för patienten än 

på en vanlig vårdavdelning. En erfaren sjuksköterska på ett hospice sade:  

 

 ”…being is much more important than doing” (Martin, 1998, s. 743). 

 
 

Kommunikationsvägar 
Rasmussen, m.fl. (1995) och Belcher och Griffith (2005) skrev att verbal och icke- verbal 

kommunikation innefattade att vara lyhörd, lyssna, uppmuntra, trösta och göra det bekvämt 

för patienten. Det handlade om att sjuksköterskan bevarade en positiv attityd, uttryckte hopp, 

respekterade patientens/anhörigas andliga tro, var empatisk, accepterande och stödjande i allt 

vad hon hade med patienter och dess anhöriga att göra samt att hon bekräftade varje individ 

(Rasmussen, Norberg & Sandman, 1995; Belcher & Griffith, 2005).  

 

Verbal Kommunikation 

Sjuksköterskorna i Hope-Stone och Mills (2001) undersökning var medvetna om hur viktig 

kommunikationen var för att kunna utveckla den empatiska relationen. De resonerade kring 

vikten av att prata med patienten och delge information samt att kunna ge råd. Dessutom var 

patientens vilja att kommunicera väsentlig för att empati skulle kunna utvecklas. En 

sjuksköterska uttryckte sig så här: 

 
”Conversation helps to develop empathy, for it is here that we 

learn of shared experiences and feelings” (Hope-Stone & Mills, 

2001, s. 149). 

 

Även Bath, m.fl. (2003) skrev att det var av stor vikt att sjuksköterskorna gav emotionellt 

stöd, information/råd och var patientens ställföreträdande, ”advokat” när således behovet 

fanns.    

 

Icke-verbal kommunikation 

Sjuksköterskorna i Hope-Stone och Mills (2001) undersökning ansåg att en av 

huvudpunkterna på vilket sätt empati kunde förmedlas var att lyssna på vad patienten sade. 
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Kiessling och Kjellgren (2004) menade att bry sig om en annan människa i huvudsak 

handlade om att lyssna. Att lyssna var att komma med substans tillbaka. Även Rittman, m.fl. 

(1997) fann att sjuksköterskan, genom att lyssna visade att hon brydde sig om patienten som 

en individ. Att vara intuitiv innebar att ”läsa av” patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk 

vilket kunde ge en uppfattning om hur patienten kände sig inombords (Rittman, m.fl., 1997). 

Sjuksköterskans förmåga till fysisk beröring när hon förmedlade empati lyftes fram som 

värdefull av Hope-Stone och Mills (2001). Beröringen gavs i syfte att uppmuntra och lugna 

patienten. De erbjöds känslomässigt stöd vilket uttrycktes genom att exempelvis hålla 

patientens hand eller genom att visa sig tillåtande när patienten uttryckte sin ångest och oro. 

Sjuksköterskorna ville vara taktila och delaktiga i de känslor som patienten visade (Hope-

Stone & Mills, 2001). I Alexandersson, Dehlèn, Johansson, Petersson och Lagnius- Eklöf 

(2003) användes framförallt taktil massage för att stilla oro och ångest men även vid smärta. 

Genom att finnas hos patienten och beröra honom/henne kunde oro och ångest lindras och på 

så sätt gav det patienterna ökat välbefinnande och trygghet. En sjuksköterska sade: 

 
…när man får in patienter som inte är smärtlindrade och som kan få svåra 
smärtgenombrott, då när jag har gett morfinsprutan så frågar jag om jag får ge 
dem lite massage, ber att få smörja deras fötter och så säger jag då, att om du 
inte tycker om det så slutar jag på en gång, om du säger till. Men de tycker att 
det är så skönt och redan efter en kvart, blir de lugna och de har alltså varit 
jätte- jätteoroliga motoriskt, för att de är så rädda för smärtgenombrottet som 
kommer… (Alexandersson, m.fl., 2003 s. 28). 

 

Werkander-Harstäde och Andershed (2004) skrev att känslan av trygghet väldigt lätt kunde 

bli till en otrygghet hos patienten om det inte fanns möjlighet eller förmåga att kommunicera 

och delge deras tankar med personalen.  

 

Skapa tillit och respekt  
Werkander-Harstäde och Andershed (2004) påvisade även betydelsen av att patienter kände 

tillit till vårdpersonalen. Detta gav patienterna en känsla av säkerhet vilket var viktigt i 

hanterandet av deras livshotande sjukdom. Om denna tillit påverkades på ett negativt sätt 

kunde det resultera i en upplevelse som patienten beskrev nedan: 

 
When I was at home and had home care it didn’t work out so well. It was very 
stressful they came in 15 minutes and hung this IV and then went away again. 
Call the information center if you have questions, they’ll find us somewhere. I 
didn’t feel safe and they didn’t know anything about the IV either, it was a mess 
(Werkander-Harstäde & Andershed, 2004, s. 32). 
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Genom att personalen bevarade kontakten blev det möjligt för patienterna att utveckla tillit till 

sjuksköterskan under förutsättningen att en relation hade skapats (Martin, 1998).  
 
…By sitting with her, calming the situation and listening she would become 
more relaxed and able to actually say what she wanted to say…by allowing 
plenty of time to discuss what we were going to do built up a good relationship 
with her and for the most part she felt in control over her life (Martin, 1998, s. 
742). 
 

Raudonis (1993) beskrev hur upplevelsen av en empatisk relation fick en mycket stor 

inverkan på den sjukes livskvalité såväl psykiskt som emotionellt. Genom att respektera 

patienten förmedlade sjuksköterskan en känsla av välbefinnande. Denne fick en annan 

inställning till sin sjukdom, kände hopp, upplevde trygghet och kände sig inte övergiven. Det 

känslomässiga välbefinnande beskrevs så här: 

 

”Oh, yes, she’s given me a new outlook and one of not despair. 

You know, of well-being…” (Raudonis, 1993, s. 307-308).  

 

Rittman, m.fl. (1997) skrev att sjuksköterskan kunde öka patientens livskvalité genom att 

hjälpa honom att uppleva små men oerhört viktiga händelser varje dag som exempelvis 

genom att få komma upp ur sängen, få vara ren och torr, att få ha sina privata kläder på sig 

eller att få önskekost. Sådan omvårdnad hade stor betydelse för en person som befann sig i 

livets slutskede (Rittman, m.fl., 1997).  

 

Brajtman (2005) skrev att närstående var tacksamma gentemot sjuksköterskorna för att de tog 

hand om deras döende anhörig på ett sätt som bevarade värdighet och visade respekt för 

hennes/hans individualitet. Några av de närstående beskrev specifika incidenter när 

sjuksköterskan upptäckte kreativa sätt i omvårdnaden för den döende som tillät att dennes 

personlighet värderades och respekterades. Andra anhöriga blev både överraskade men nöjda 

när de upptäckte att ”även när den anhöriga var döende” tog sjuksköterskorna hand om dem 

med maximal sensitivitet och respekt. En anhörig sade:  

 
I remember that even when she lost consciousness the nurse asked us if could 
put on hospital pyjamas, as she always wanted to wear her own pyjamas. It 
showed respect. 
 
The person is weak, cannot speak, wears a diaper and yet the nurses were able 
to find ways of taking care of him with respect (Brajtman, 2005, s. 77). 
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Däremot påpekade Brajtman (2005) i undersökningen att respektlöshet kunde visas både mot 

patient och anhöriga när en sjuksköterska inte såg till patientens behov och var okänslig för de 

svårigheter som familjen genomled. En anhörig sade: 

 
I said ”he wants this, or feels this,” and the nurse said ”he doesn´t.” How did 
she know what he feels, of what he wants, or what he needs? 
 
On Friday I was at home, I didn´t come. I wanted a break, I just couldn´t take 
any more, I just couldn´t be there, and I called to see what was happening, and 
one of the nurses answered and said ”don´t ask, he is so pathetic, he´s only 
yelling. It´s impossible to know what he wants, he´s pulling at everything.” And 
you know, it put me under pressure. I said ”ok, I´ll come:” 
(Brajtman, 2005, s. 78). 

 

Dessa kommentarer illustrerade att även om de flesta anhörigas erfarenheter och upplevelser 

av sjuksköterskor var positiva, var det negativa mötet som lämnade smärtsamma minnen 

(Brajtman, 2005). 

 

Inge hopp och styrka  
Rittman, m.fl. (1997) beskrev att en hög livskvalité för patienten innebar att bevara deras 

hopp. Hoppet kunde hjälpa dem att orka möta det okända som väntade. En sådan inställning 

kunde underlätta dödskampen och hjälpa till en fridfull död. Ett exempel på detta var den 

patient i Rittmans, m.fl. (1997) undersökning som tackade en sjuksköterska för den styrka 

som hon förmedlat till honom och därmed gjorde honom beredd för att dö i frid. Att hjälpa 

behålla hoppet innebar också att kunna uppnå meningsfulla livsmål. När sjuksköterskan 

lyckades med att hjälpa patienten hitta det som var meningsfullt för henne/honom ledde det 

till att hon/han nådde sina mål och kände tillfredsställelse innan döden inträffade (Rittman, 

m.fl., 1997).  

 

Mok och Chius (2004) studie påvisade att relationen med sjuksköterskan gav de döende 

patienterna styrkan att fortsätta leva och hjälpte dem finna en känsla av frid och trygghet 

vilket underlättade deras lidande. Patienterna såg deras relation med sjuksköterskan som en 

slags ”tankstation/påfyllnadsstation” av kraft och energi för att kunna leva vidare. Tankningen 

triggade deras inre styrka, vilket gjorde att de orkade uthärda. Relationen gjorde att 

patienterna kunde uttrycka sina djupa och själsliga smärtor och dess känslor därför att de hade 

tillit och förtroende till sjuksköterskan. Som ett resultat av ”tankandet/påfyllnaden” kunde de 

leva vidare, en patient beskrev:  
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I have had the illness for too long. It´s really a traumatizing process that is 
repeated and repeated as I´ve gone through all the losses. Inner strength is the 
fuel that allows me to go on. When I was caught in the toughest emotional 
struggle, i chose to disclose my deepest pain to my nurse, although it was not 
easy for me to tell someone else. I needed help…It was a tough situation and 
the strong trust in her drove me to ease this pain through dialogue with her 
(Mok & Chiu, 2004, s. 480).   
   
 

Ge tid och vara tillgänglig  
Hope-Stone och Mills (2001) skrev, för att sjuksköterskan skall kunna vara empatisk krävdes 

det en befrämjande miljö. Detta innebar att den empatiska relationen gav henne en större 

arbetstillfredsställelse samt att hon fick större utbyte med patienten. Även det empatiska 

förhållandet bidrog till att patienterna kände sig tryggare i sjukhusmiljön.  Sjuksköterskorna i 

undersökningen påtalade att kliniska väntrum och stökiga korridorer störde den empatiska 

relationen. De betonade även vikten av att få tid att vara tillgänglig och att kunna ge 

kontinuitet till patienten som viktiga faktorer för att kunna utveckla den empatiska relationen 

(Hope-Stone och Mills, 2001). I Raudonis (1993) undersökning beskrev en patient att han 

ansåg att sjuksköterskor förmedlar empati genom att vara tillgängliga på följande sätt:  

 

…”I don’t know how to describe it any more than that, except that 

she’s there. I know somebody is there. I am safe as long as there’s 

this other support there” (Raudonis, 1993, s. 307-308).  

 

Raudonis (1993) skrev vidare att sjuksköterskan skulle vara tillgänglig för patienten och ge 

den tid som krävdes för att kunna utveckla en ömsesidig empatisk relation.  

 

En sjuksköterska beskrev i Olthuis, Dekkers, Leget och Vogelaar (2006) och i Hopkinson, 

Hallett och Luker (2003) att tid var prioritet nummer ett. En patient skulle kunna ha möjlighet 

att komma och prata om vad som helst, när som helst. Det var viktigt att sjuksköterskan inte 

tog in sina egna värderingar och tyckanden utan skulle vara lyhörd och närvarande för att 

kunna koncentrera sig på patientens önskningar. Det var också viktigt i omvårdnaden att den 

fick lov att ta den tid som behövdes. För att patienten skulle må bra psykiskt och emotionellt 

krävdes tid vilket möjliggjorde en helhetssyn inom vårdandet. 

 

Enligt McDonnell, Johnston, Gallagher och McGlade (2002) tyckte sjuksköterskorna att det 

var svårt att ge av sin tid till patienter i palliativ vård därför att de ansvarade för andra 
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patienter också på medicinavdelningen. Faktorer som påverkade var att de saknade utbildning, 

arbetsbelastningen var för hög och att de inte hade tillräckligt med stöd från sin arbetsgivare. 

En sjuksköterska sade:  

 

”Palliative care is only effective in the hospital setting if a ward is 

allocated for this purpose, but fails badly when intermingled in an 

acute medical setting due to time factors”. (McDonnell, m.fl. 

(2002, s. 172).  

 

Hopkinson, m.fl. (2003) skrev att en sjuksköterska kände frustrationen över att inte räcka till 

vare sig tidsmässigt och emotionellt med en döende patient. Hon kände sig hjälplös, kluven 

och stressad över att behöva välja vem som skulle få hennes tid: 

 
It was hard because she was so scared… She was a really anxious lady and she 
didn´t want to be left alone at all, at any time. It was hard that you didn´t have 
the staff on the shift [so] that you could sit with her constantly, all the time. 
And… we [the nurses] were with her when she died, but…it is hard…because 
you´re constantly thinking at the back of your mind `I´ve got 28 other ladies on 
the ward and they need me as well´. You feel bad that you can´t be with them in 
person…continuously…and that´s the hard bit, I think (Hopkinson, Hallett & 
Luker, 2003, s. 529-530). 
 
 

Enligt Holst, m.fl. (2003) kunde sjuksköterskan känna det svårt att möta en döende patient 

och deras anhöriga. Många inom vården visste inte vad de skulle säga eller göra. Detta kunde 

upplevas påfrestande men det behövdes oftast inte sägas eller göras något. Det krävdes mod 

av sjuksköterskan när osäkerhet och/eller rädsla upplevdes. Att hon/han bara kunde vara där, 

finnas till och lyssna var betydelsefullt. Det bidrog till att patienten och anhöriga kände 

sjuksköterskans närvaro och stöd. En sjuksköterska sade: 
 

”Att man vågar vara tyst och bara sitta där vid sängen. Många är 

rädda för tystnaden också men att man kan sitta där och vara tyst, 

kanske hålla handen eller massera, att de känner att man är där ” 

(Holst m.fl. 2003, s. 47).  
 

Rasmussen, m.fl. (1995) skrev att nära relationer var att betrakta som hjärtat av hospice-

omvårdnad. Etablerande av relationer så att patienten och familjen kände trygghet och omsorg 

var det primära och viktigaste för sjuksköterskan. Detta innebar att ge tid, vara ärlig, kunna 
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samspela och ha mod, vilket var grunden för att skapa nära relationer (Rasmussen, Norberg & 

Sandman, 1995).     

 

Ge det lilla extra  
Enligt Brajtman (2005) uppskattade de anhöriga omvårdnad som var professionell, respektfull 

och sensitiv. När anhöriga eller patient bad om hjälp och fick snabb respons, kände de att de 

behandlades som unika individer med respekt och visat intresse i en varm och omsorgsfull 

atmosfär. En del anhöriga verkade förvånade men väldigt nöjda när sjuksköterskorna tog hand 

om patienterna på ett sätt som för de var över deras förväntan, det vill säga att de gav det lilla 

extra (Brajtman, 2005). En anhörig sade: 

 
To see her completely relaxed, clean, and if they knew it was the end, they 
acted towards her as if tomorrow she would get up and walk, and that, that was 
a blessing. You cared with all your heart, that’s what I felt. 
 
The nurse always had patience, and a smile, as if she had all the time in the 
world for you, and she didn’t have that kind of time. That human way of 
relating, that the patient isn’t a chart, but a person, even if he is at the end of his 
life (Brajtman, 2005, s. 77).   
 

 
Även Rasmussen, Norberg och Sandman (1997) skrev om att ge det lilla kunde innebära att 

sjuksköterskor uppfattade att de lindrade en anhörigs lidande genom att hålla deras hand.   

Detta uppmuntrade anhöriga att ta steget att närma sig den döende i dödsögonblicket. På så 

sätt blev de anhöriga som kände rädsla inför döden, inte lämnade ensamma. En god 

omvårdnad var att vara tillgänglig och närvarande för patienterna och deras anhöriga när 

behovet fanns. Det innefattade tid att lära känna patienten och anhöriga som individer, göra 

det lilla extra som till exempel ge patienten sin favoritdryck eller maträtt. Det var av stor vikt 

att kunna gå in till patienten i tid och otid på ett spontant besök samt ge de anhöriga stöd och 

andrum. God omvårdnad innebar att ha tålamod, ge respekt och integritet, visa/ge omsorg 

efter familjens önskningar (Rasmussen, Norberg & Sandman, 1997).  

 

Enligt Martin (1998) var det även viktigt att sjuksköterskan stannar upp till eftertanke, visar 

medmänsklighet, medkänsla och känner empati med de anhöriga. En sjuksköterska sade:  
  

 It was the week before Christmas and a terminally ill man in his 40s required a 
nightly visit by the district nurses on the evening service…I went up stairs to 
wash my hands when I heard a little voice say ”who´s that?”. It sounded just 
like my own son. Then seven- year- old came out of the bedroom and we started 
to chat. I asked him what Father Christmas was bringing him. He replied, ´I just 
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want my daddy to get better´ It shook me…It really brought it home to me just 
what this family were going through. I don´t believe you have to experience a 
situation to be able to show empathy. However, I could see the situation from 
the family´s perspective much clearer (Martin, 1998, s. 341).  

 

I Alexandersson, m.fl.(2003) framgick det att samtliga intervjuade bland vårdpersonal 

upplevde taktil massage som ett terapeutiskt redskap för kontakt i omvårdnaden. De tyckte de 

kunde bemöta patienternas besvär på ytterligare ett sätt. En sjuksköterska sade:  

 

”… att jag har fått en extra resurs då som man kan ta till … 

utöver den omvårdnadsbiten som man redan har…” 

(Alexandersson, m.fl., 2003, s. 28). 

 

Författarna skrev vidare om vikten av att närma sig patienten med respekt, hänsyn och 

lyhördhet, vilket påverkade den fortsatta kontakten. Genom taktil massage kunde möten 

åstadkommas med patienter som kunde vara svåra att nå, var inåtvända, irritabla eller 

fåordiga. Taktil massage ansågs också vara ett komplement till att prata med patienten och 

kunde innebära att våga stanna kvar hos patienten då svåra frågor kom upp utan att alltid 

behöva ge svar men kunna lyssna (Alexandersson, m.fl., 2003). 

 

Bibehålla värdigheten 
I Rittmans, m.fl. (1997) studie framkom att psykiskt välbefinnande innefattade smärtfrihet 

och värdighet. Det betonades dessutom vikten av att sjuksköterskan förstärkte relationen 

mellan den döende patienten och dennes närstående. Rittman m.fl. (1997) lyfte fram att 

patienten i den palliativa vården förväntades ha ett eget rum, en privat sfär, där han/hon i lugn 

och ro kunde förbereda sig inför döden tillsammans med sina närstående. Detta menade man 

bidrog till att de anhöriga kunde vara närvarande när döden ägde rum. Att vara empatisk mot 

familjen gav också ett välbefinnande för patienten. Detta möjliggjordes genom att 

sjuksköterskan förmedlade att de närstående var välkomna till avdelningen.  De skulle känna 

sig komfortabla, bekväma och informerade. Sjuksköterskan uppmuntrade de 

anhöriga/närstående till att delta i omvårdnaden av den döende, vilket stärkte relationen 

mellan dem (Rittman m.fl., 1997). I Werkander-Harstäde och Andersheds (2004) studie 

visadeS det däremot att de flesta patienter inte ville belasta sina anhöriga i omvårdnaden. De 

menade att livet måste få lov att gå vidare för deras anhöriga. Patienterna ville därför inte vara 

till en börda och inte heller lägga för mycket ansvar på familjen. En uttryckte det så här: 
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”I don´t  think you should involve relatives in the care. They have 

so much to do”...(Werander-Harstäde & Andershed, 2004 s. 33). 

 

Rasmussen, m.fl. (1997) skrev att sjuksköterskorna kände glädje när patientens symtom 

lindrades. Genom att inge patienten och de anhöriga lugn och ro bidrog det till att 

sorgeprocessen underlättades. Även i smärtsamma och tragiska dödsögonblick kände sig 

sjuksköterskorna nöjda därför att de hade gjort sitt bästa för att främja värdigheten hos den 

döende och hjälpa anhöriga/närstående att uthärda lidandet. Några av de mest erfarna 

sjuksköterskorna kände det som en utmaning, på ett positivt sätt, att kunna använda all sin 

kunskap och visdom till fullo. 

 

Ge uppmuntran/stöd och ha distans 
Rittman, m.fl. (1997) skrev att sjuksköterskan även skulle uppmuntra patienten till att reda ut 

ouppklarade situationer och avsluta sina relationer. Exempel på detta kunde vara att ge 

tillfälle till patienten och dennes anhöriga att säga förlåt och reda ut gammal bitterhet och 

spända förhållanden. En sådan omvårdnad kunde leda till att patient och anhörig kände sig 

tillfreds då en eventuell ångest och/eller olust kunde mildras (Rittman, m.fl., 1997). 

Sjuksköterskan visade på stor empatisk förmåga när hon hade modet att stanna kvar och 

hjälpte båda parter när sjukdomen förvärrade patientens tillstånd. När sjuksköterskan tittade 

till patienten gjorde hon detta så hänsynsfullt som möjligt. Det innebar att hon var 

uppmärksam på signaler och kunde hålla sig i bakgrunden om/när det krävdes men också att 

hon/han fanns tillhands när patienten och dennes anhöriga så ville och önskade (Rittman, 

m.fl., 1997). En sjuksköterska beskrev: 

 
Soon J.C. settled into his private room. His mother and girlfriend and other 
family members gathered around him. We turned him, rubbed his back and 
gave him morphine to ease his pain and difficulty breathing. For about an hour 
the family sat in the room holding his hand and talking with J.C. in case he 
could hear them. I supported them and stayed in the background to give the 
time to them (Rittman, m.fl., 1997, s. 119). 

 
 
Mok och Chiu (2004) skrev om möjligheten till ett ömsesidigt förhållande och hur det skulle 

uppstå. Författarna menade att det berodde på om sjuksköterskan och patienten var beredda 

att ingå i en gemensam relation. När sjuksköterskan tog initiativ betydde det inte att hon var 
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påträngande. Hon gav istället tid och utrymme tills patienten var redo att dela med sig av sina 

känslor och tankar. En sjuksköterska berättade: 

 
When patients only talked to you in a superficial way and did not express their 
emotions, this indicated they did not want to disclose their intimate feelings. It 
did not mean that they rejected the nurse. They were not ready to disclose their 
feelings and sufferings. 
 
You would find the patient was suffering and struggling in pain and anger. 
However, he would choose to control himself and didn´t allow you to enter into 
his inner world. One had to respect him even though one knew that ventilating 
his emotion was good for him, but we had to accept his pace rather than push 
him of force him to say how he felt. Often the patients did not want to talk at 
that particular time; maybe later they would talk (Mok & Chiu, 2004, s. 479).  

 

 

Andligt/existentiellt  
Lundmark (2005) skrev att brist på livserfarenhet hos personalen och vilket förhållningssätt 

sjuksköterskor hade till sin egen andlighet, kunde upplevas som ett problem. Bland annat 

beroende på hur sjuksköterskan samtalade om ämnet. Det kunde också handla om att 

sjuksköterskan själv inte upplevde sig som religiös eller andlig och att hon/han därför inte 

hade något att tillföra patienten. Detta kunde också bero på känslor av osäkerhet och rädsla 

inför att kunna ge andlig omvårdnad, risken att stöta sig med patienterna eller att begå 

övertramp. Lundmark (2005) skrev vidare att skapa utrymme för andlighet kunde också ske 

genom att till exempel möjliggöra olika former av andaktsutövning. Vårdpersonalen skulle 

försöka se hela människan och därmed inkludera anhöriga i den andliga omvårdnaden. Om 

patienter inte uttryckte någon önskan kring andliga behov och/eller inte ville prata om 

andlighet skulle detta också respekteras av vårdpersonalen (Lundmark, 2005). Rittman, m.fl. 

(1997) fann att i den palliativa omvårdnaden var det betydelsefullt att förse patienten med 

psykosocialt och andligt välbefinnande. Det var eftersträvansvärt att vårdpersonalen gladdes 

åt livet för att på bästa möjliga sätt kunna förmedla empati till någon annan. Sjuksköterskan 

skulle därför ha en vetskap om vilken tro patienterna hade för att eventuellt hjälpa dem att ta 

sig till en kyrka eller dylikt, be en präst eller en annan andlig ledare att komma till 

honom/henne. Enligt Belcher och Griffiths (2005) var det viktigt att sjuksköterskan var 

försiktig i sin framtoning vad gällde andligheten och samtalade med patienten eller den 

anhörige när och om ämnet togs upp. En sjuksköterska berättade: 
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”I’m careful to express only what the patient will accept in any 

discussion pertaining to spirituality. I express it in a very limited 

manner unless the patient or family brings it up” (Belcher & 

Griffiths, 2005, s. 275). 

 

Belcher och Griffiths (2005) skrev vidare att sjuksköterskorna gav sina patienter en försäkran 

till en fridfull och värdig död. De skulle också ge patienterna möjligheter att få sina specifika 

andliga behov uppfyllda. Vissa sjuksköterskor ombesörjde deras andliga omvårdnad genom 

att använda humor, konst, historieberättelser och/eller i användandet av andra metoder såsom 

terapeutisk beröring/helande beröring. Det kunde vara praktisk svårt att ge andlig omvårdnad 

på en vanlig vårdavdelning exempelvis då det fanns resursbrister som tidsbrist, lokalbrist, 

brist på lugn/ro samt rutiner som försvårade givandet (Belcher & Griffiths, 2005). 

Sjuksköterskorna uttryckte att annat prioriterades högre än andlighet i vården och detta 

upplevdes som ett problem. Vården förlitade sig mer på preparat än på Gud. Andligheten 

prioriterades inte i vården, den bortrationaliserades och patienterna fick ingen information om 

att andlig omvårdnad kunde erbjudas (Lundmark, 2005). 

 

Resultatsammanfattning 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade ett medvetet förhållningssätt i 

omvårdnaden. En empatisk relation mellan sjuksköterskan och patienten hade en omedelbart 

positiv effekt på patientens livskvalité och välbefinnande trots att de befann sig i livets 

slutskede. Upplevelsen av en empatisk relation behövde inte vara enbart positiv. Den kunde 

öka stressen hos sjuksköterskan då det krävdes att hon gav mer av sig själv och var 

närvarande vid mötet med patienten och anhöriga och inte bara utförde det som krävdes i 

hennes profession utan också gav det lilla extra. Resultaten visade vidare att lindra smärta var 

det primära i palliativa omvårdnaden på hospice såväl som på klinik. Känslan av att kunna 

hjälpa en patient med detta upplevdes som tillfredställande för sjuksköterskan. Patienten i 

livets slutskede hade ofta ett stort behov av att samtala om och reda upp ouppklarade 

relationer och få sätta ord på sin oro/ångest. Etablerandet av relationer mellan sjuksköterska, 

patient och anhöriga i omvårdnaden gav trygghet. Detta innebar att sjuksköterskan skulle vara 

lyssnande och lyhörd, ge den tid som önskades, vara tillgänglig men ändå ha distans, kunna 

samspela och vara uppmärksam på patientens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Som 

sjuksköterska inom palliativ vård förväntades att hon skulle vara oerhört flexibel, anpassa 
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omvårdnaden efter situationen som råder samt efter patientens önskningar och behov. 

Sjuksköterskorna tog upp närvarons betydelse; att vara närvarande, bara hålla en patients hand 

en stund eller sitta på sängkanten utan att säga någonting. Det var också eftersträvansvärt att 

vårdpersonalen gladdes åt livet för att på bästa möjliga sätt kunna förmedla empati till någon 

annan. Vidare visade resultatet att sjuksköterskans egen syn på döden skulle vara väl 

bearbetad för att våga bemöta patienter och anhörigas frågor och funderingar angående 

döendet och själva döden. God omvårdnad innebar att ha tålamod, visa respekt, ha integritet, 

ge utrymme för existentiella behov och ge den omsorg som patient och anhöriga önskade och 

behövde. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Datainsamlingsmetoden var en litteraturstudie. Alternativet var att göra en empirisk studie 

men på grund av tidsbrist valdes detta bort. Däremot hade en empirisk studie varit mer 

intressant vad gäller vård och omvårdnad av denna patientgrupp. Författarna valde därför att 

göra ett studiebesök för att få en inblick i hospiceverksamheten. Det som framkom i 

studiebesöket överensstämde med det som påträffades i artiklarna och på så vis stärktes 

resultatet ytterligare. Dock menar Nyberg (2000) att litteraturstudier kan bli lika goda som 

empiriska. 

 

Författarna valde att göra både sökning och bearbetning av artiklarna var för sig och 

tillsammans. Därefter fortsatte arbetet med att läsa igenom artiklarna och sedan diskuterades 

innehållet som skulle svara mot studiens syfte och frågeställning. En mindmap användes för 

att tydliggöra och få större översikt över de kategorier som bildades. Analysen av studierna 

har därmed utförts mycket noggrant vilket författarna anser stärker resultatet. 

 

Nyberg (2000) säger om forskningsprocessen, att den ska sträva efter att ge en så 

sanningsenlig bild som möjligt av fenomenet som undersöks. För att ytterligare öka 

tillförlitligheten har författarna valt att noggrant redovisa de artiklar resultatet bygger på i en 

matris (se bilaga 3 och 4). Validiteten i resultat är god då syftet anses besvarat. Genom att 

författarna i studien noggrant har beskrivit metoden och valt att söka enbart empiriska studier 

anses reliabiliteten vara uppnådd. Enligt Friberg (2006) bör i första hand originalkällor 

användas eftersom sekundärkällor redan tolkat.  
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Resultatdiskussion  

I ett flertal artiklar används ordet gäst istället för ordet patient som till exempel i artikeln 

skriven av Warrén-Stomberg (2000). Inom hospiceverksamheten är individen en gäst under 

sin vistelse därför har författarna valt att inte använda ordet patient i diskussionen.  

 

Att inge förtroende och tillit 
Sjuksköterskorna som arbetar på hospice med palliativ omvårdnad har många möten med 

döende gäster och döden. För att kunna utvecklas förväntas sjuksköterskan visa ömsesidig 

tillit, lyssna på frågor och tankar, att ge den tid och trygghet som behövs för alla involverade 

parter. Resultatet visar att en av sjuksköterskans uppgifter är att stödja och lindra både gästen 

och närstående genom sjukdomsförloppet till exempel såsom i artikeln skriven av Hope-Stone 

och Mills (2001).  I Mok och Chius (2004) studie framkom det också genom att 

sjuksköterskan hjälper gästen och närstående att klara av sjukdom och lidande, skapas tillit 

och förtroende vilket bidrar till god omvårdnad. Även Travelbee (2003) har samma åsikt om 

detta. Vidare leder denna tillit till att gästen öppnar sig för sjuksköterskan och denne får en 

bättre potential till en mer individanpassad vård samt skapar detta en optimal omvårdnad i 

livets slutskede. Genom att ge trygghet och kontinuitet skapas tillit och förtroende enligt 

Beck-Friis och Strang (2005). Werkander-Harstäde och Andershed (2004) samt Martin (1998) 

påvisar också betydelsen av tillit till personalen. 

 
När en kontakt mellan sjuksköterskan och gästen har etablerats skapas en förståelse för gästen 

och dennes situation (Travelbee, 2003). För att sjuksköterskan ska uppnå detta krävs viljan 

och en önskan att hjälpa gästen. Dessutom ska hon förfoga över kunskaper och färdigheter 

som behövs för att kunna använda sig själv i genomförandet av omvårdnadsåtgärder som 

motsvarar gästens behov, vilket även författarna är eniga med. I studiebesöket framkommer 

att det viktigaste hos personalen är att ha en önskan/viljan att arbeta på ett hospice men att 

också ha egenskaper som empati, mod; våga/måste våga men ändå ha distans, vara villig, vara 

ärlig/rak, nyfiken, lyhörd och ha ”fingertoppskänsla”. Eftersom det inte finns traditionella 

rutiner på hospice som på en vanlig vårdavdelning, exempelvis när morgontoalett görs innan 

frukost måste hospice personalen hela tiden vara flexibel. De använder sig själva och sin egen 

personlighet hela tiden i kontakten och i omvårdnaden med gästen på ett professionellt 

arbetssätt. Warrén-Stomberg (2000) skriver att vårdpersonalen skall kunna lämna ifrån sig 

föreställningen av att ”de vet bäst” och gå in i ett samspel där gästens egna resurser och 

     28



självständighet tas fram. Ett problem som kan uppstå kan vara att denne inte vågar tro på sitt 

eget kunnande. Personalens uppgift är då att finna resurser hos gästen som får denne att se sin 

förmåga och om så inte är möjligt kan sjuksköterskan träda in som ”advokat”, ställföreträdare. 

Även Bath, m.fl. (2003) skriver att det är av stor vikt att sjuksköterskan ger emotionellt stöd 

och är gästens ställföreträdare och kan föra dennes talan om och när det behövs. Ett sätt att 

hjälpa denne är att skapa tillit till vårdpersonalen enligt Travelbee (2003). Detta innebär att 

gästen förlitar sig på att få den hjälp/stöd när så önskas. 

 

Förhöjd livskvalité 
Att ta nya tag om och om igen fodrar uthållighet av gästen, vilket kräver mod för att inte ge 

upp trots ett svårt lidande. Avdelningschefen på hospice påtalar att smärtlindring är det 

fundamentala inom palliativ omvårdnad för att ge ett ökat välbefinnande hos gästen. Hon talar 

om att smärtlindring ger snabbt resultat och gästerna blir lindrade. Rasmussen, m.fl. (1997) 

skriver om att sjuksköterskor kände glädje när gästers symtom lindrades och de blev 

smärtfria. Rittman, m.fl. (1997) påtalar också vikten av psykiskt välbefinnande som innefattar 

smärtfrihet. Även författarna till denna studie är av samma uppfattning att om gäster har 

smärtor uppnås varken psykiskt, fysiskt eller själsligt välbefinnande och därmed får gästen 

lägre livskvalité. Om gästen dessutom upplever hopp som är inriktat på framtiden kan nuet bli 

uthärdligt. Känslan av hopp gör det möjligt för gästen att uppleva känslan av frihet, 

självständighet och ha symtomkontroll över sitt eget liv (Travelbee, 2003). Warrén-Stomberg 

(2000) skriver att sjuksköterskan skall stödja gästens uppfattning i den mån det är möjligt för 

att denne skall ha kvar sina valmöjligheter till egna beslut i sin vård. Ett komplement i 

omvårdnaden som sjuksköterskan kan använda sig av är till exempel medveten beröring, taktil 

massage, akupunktur och varma bad, vilket främjar till kroppskontakt vilket enligt 

studiebesöket var betydelsefullt. Även Alexandersson, m.fl., (2003) påtalar användandet av 

dessa komplement inom omvårdnaden. Detta medverkar möjligen till att gästen får kontroll 

över sina fysiska smärtor, så kallad symtomkontroll, och därmed kan det leda till psykiskt 

välbehag som bland annat dämpar ångest, irritation och rastlöshet. På så vis kan gästen få ett 

höjt välbefinnande och ökad trygghet som resulterar i bättre livskvalité. Även Beck-Friis och 

Strang (1995) menar att befrämjande av välgörande faktorer är en av de viktigaste åtgärderna 

som vårdpersonalen kan vidta för den döende gästen och dennes närstående. Sjuksköterskan 

har ett stort ansvar i detta anser författarna till denna studie. Hon påverkar gästen med sitt sätt 

att vara och förmedla empati så att hon/han upplever hopp, tillit, mod och meningsfullhet, 

     29



vilket också mynnar ut i livskvalité. Till detta krävs en sensitiv och empatisk sjuksköterska 

som på bästa sätt kan hantera denna situation (Beck-Friis & Strang, 1995). I brist på empati 

saknar sjuksköterskan förmågan till uppfattning och förståelse, därmed kan hon/han inte leva 

sig in i gästens och anhörigas upplevelser och känslor (Brajtman, 2005; Holm, 2001).  

 

Av en professionell yrkesutövare som sjuksköterskan krävs det att hon kan pendla mellan 

närhet och distans. Detta anser även Birgegård och Glimelius (1991) som i sin undersökning 

lyfter fram vikten av att sjuksköterskan hela tiden måste påminna sig själv om att det inte är 

hon som befinner sig i gästens situation, det är inte hon som ska dö. Travelbee (2003) säger 

att det är nödvändigt för sjuksköterskan att hon tänkt igenom hur hon ser på sin egen död 

vilket även avdelningschefen på hospice påtalar under studiebesöket. Vidare talar hon om 

vikten av att också vårdpersonalen har mod, är öppna, orädda och ärliga. Hon anser att kraften 

att orka med arbetet på hospice måste komma inifrån människan själv. Ett väl balanserat 

privatliv med harmoni, trygghet och välbefinnande bidrar till detta. För att kunna arbeta med 

döende människor är det ett måste och ett krav menar hon. Det framkommer av studiebesöket 

att personalen på hospice förväntas ha kunskap i smärta, palliativ vård, psykologi, ha lång 

vård erfarenhet och livserfarenhet samt fysiologiska kunskaper omkring vad som sker vid 

dödens inträde.  

 

Författarna till denna litteraturstudie har fått förståelse att det säkerligen behövs stor 

kunnighet och skicklighet samt flertal års erfarenhet inom området för att kunna utöva sin 

yrkesprofession på hospice. Vidare anses att det krävs ett väl genomtänkt förhållningssätt 

vilket innebär att kunna sätta sig in i varje enskild individs situation, att kunna se behoven hos 

såväl gästen som de närstående. Detta styrker även Holst, Sparrman och Berglund (2003) som 

skriver att yrkeserfarenheten gör att sjuksköterskorna blir mer säkra i sin yrkesroll och 

vidareutbildning bidrar till ökad trygghet. Detta påtalas även i SOU 2001: 6 att den palliativa 

vården bör lyftas fram med hjälp av specifika kurser under alla personalkategoriers 

grundutbildning och skall erbjudas kontinuerlig fortbildning och handledning. I studiebesöket 

påtalas vikten av att personalen utbildas kontinuerligt för att stärka personalgruppen som till 

exempel i fortbildning, taktil massage, klassisk massage och akupunktur. Detta bidrar till 

möjligheten för personalen att kunna använda sig själva som ett ytterligare komplement till att 

ge god omvårdnad. Detta kan öppna upp till en ökad kommunikationsväg och ge möjlighet att 

nå de tystlåtna och inbundna gästerna.  
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Kommunikation  
Kommunikationens betydelse är av yttersta vikt i den palliativa vården liksom i all annan 

omvårdnad. Syftet är att sjuksköterskan ska lära känna gästen som en individ och därigenom 

kunna tillgodose hennes/hans behov. Det är enligt Travelbee (2003) väsentligt att finna 

mening i de olika erfarenheter som vi möter under livets gång. Genom att sjuksköterskan 

hjälper gästen att finna tillit, uthållighet och mod kan det resultera i att denne får uppleva en 

känsla av hopp. Detta i sin tur ger gästen möjlighet att kunna välja, vilket resulterar i att denne 

upplever autonomi och frihet. Det kan även leda till att gästen får förmågan att försöka om 

och om igen för att uppnå det hon/han hoppas på. Det är både viktigt och utvecklande för 

personalen att lära sig vad det innebär att vara människa, om sårbarhet, om livets mening, om 

människors andliga styrka, om människovärde och om hur värdefull tiden kan vara när man 

inte har lång tid kvar att leva. Travelbee (2003) anser att kommunikationen är ett viktigt 

redskap i relationen med patienten för att kunna utveckla en mellanmänsklig relation. Det är 

via kommunikationen människan kan förmedla tankar och känslor till en annan. Människor 

kommunicerar kontinuerligt både verbalt med tonfall och icke-verbalt med gester, mimik och 

beröring (Travelbee, 2003). Rittman, m.fl., (1997) samt Hope-Stone och Mills (2001) menar 

att den icke-verbala kommunikationen är väsentlig när sjuksköterskan vill förmedla empati till 

den svårt sjuke gästen. De betonar vikten av att kunna lyssna på vad gästen vill förmedla och 

att lära sig läsa av dennes ansiktsuttryck och kroppsspråk (Rittman, m.fl., 1997; Hope-Stone 

& Mills, 2001). Detta poängterades även i den studerade litteraturen av Hanratty och Higinson 

(1997) där de beskrivs tre principer när det gäller att lyssna, ”lyssna med sina ögon”, ”lyssna 

uppmärksamt” och att ”inte vara rädd för tystnaden”. Det behövs mycket träning och 

erfarenhet för att kunna bli skicklig på icke-verbal kommunikation enligt Hanratty & 

Higinson, (1997). Syftet med kommunikationen enligt Travelbee (2003) är att sjuksköterskan 

ska lära känna gästen som individ och därmed kunna tillgodose hennes/hans behov. 

 

Tomey och Alligood (2002) refererar till Travelbee som nämner att det första intrycket 

baseras på observationer av den andra partens beteende, handlingar och språk. En av 

sjuksköterskans uppgifter är att bryta sig loss från sina egna förutfattade meningar om gästen 

och se denne som en enskild individ, för att kunna göra detta krävs en förmåga att överskrida 

sig själv och intressera sig för gästen som person (Tomey & Alligood, 2002). Även Rittman, 

m.fl. (1997) påvisar i sin studie vikten av att lära känna patienten som person och dennes 

upplevelse av sin situation. I vårt studiebesök påtalades även att det första mötet mellan gäst 
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och hospice är av stor betydelse. Under ankomstsamtalet ställer sjuksköterskan omfattande 

frågor för att på bästa sätt få kunskap och kännedom om gästens vanor och specifika 

önskemål eftersom medelvårdstiden kan vara så kort som ungefär 17 dygn. Gästens liv är som 

en tjock roman och personalen är endast med i sista kapitlet samtidigt måste personalen vara 

nyfiken och intresserad av dennes hela tidigare liv. I hospiceideologin är det ett viktigt led att 

ge möjlighet till självbestämmande om vilken omvårdnad hon/han vill ha. Det gäller bland 

annat att få en uppfattning om det sociala nätverk som till exempel närmast anhöriga, mat- 

dryckesvanor, dygnsrytm, hobbies/intressen och smärtlindring. I Othuis, m.fl. (2006) studie 

framkommer vikten av att sjuksköterskan koncentrerar sig på gästens önskemål och inte på 

vad hon själv vill. Det är viktigt för sjuksköterskan att ge den tid i omvårdnaden som gästen 

uttryckligen är i behov av och att inte behöva rusa vidare till en annan gäst (Othuis, m.fl. 

2006). Även Rasmussen (1997) skriver hur viktigt det är att ge tid till gästen, vara tillgänglig 

och närvarande.  

 

Visa respekt och acceptans 
Travelbee (2003) berör patientens familj och närstående i sin omvårdnadsteori. Hon betonar 

att det inte enbart är den döende som är i behov av hjälp och stöd utan det gäller också gästens 

närstående. Den döende är en del i familjen, allt som rör henne/honom påverkar dem tack vare 

de nära släktband som finns (Travelbee, 2003). I studiebesöket på hospice framkommer det att 

närstående ses som en tillgång och resurs i omvårdnaden men samtidigt är det viktigt att 

respektera gästens önskemål om hon/han inte vill ha deras delaktighet. Brajtman (2005) och 

Rasmussen, m.fl. (1995) poängterade vikten av att de närstående önskade, ville och kunde 

vara delaktiga i omsorgen, omvårdnaden och därmed närvarande till livets slut. Men det 

framkommer även motsatsen att en del patienter kan känna det som en belastning gentemot 

sina anhöriga (Werkander-Harstäde & Andersheds, 2004). Detta kan upplevas känslomässigt 

svårt att godta för en närstående men även för personalen. Det finns även patienter som levt i 

ensamhet och avskildhet och därför vill dö ensamma. Detta är något som både vårdpersonal 

och anhöriga kan ha svårt att acceptera och respektera, särskilt då mottot ”Ingen ska behöva 

dö ensam” oftast är eftersträvansvärt inom svensk sjukvård enligt författarna till denna 

litteraturstudie. 

Enligt Beck- Friis och Strang (2005) är det oftast tillräckligt att bara vara medmänniska, 

stödja gästen genom närhet, öppenhet, vänskap och engagemang. Det absolut viktigaste syftet 

med andligt stöd är att bekräfta gästen, lyssna aktivt på ”varför- frågorna”, frågor om 
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orättvisa, ångest, livets sårbarhet, döden utan att komma med färdiga svar. Det kan vara i en 

handräckning som att ge en gäst ett glas kallt vatten, att bara vara närvarande och utföra 

sysslor hos gästen, detta kan räcka för att ge gästen bekräftning och få känna sig accepterad 

för den hon/han är. Travelbee (2003) skriver att en del människor har förmågan att acceptera 

sjukdom och lidande tack vare att de har en tro. Belcher och Griffiths (2005) påtalar att det 

kan vara svårt att ge andlig omvårdnad när en patient avslutar sitt liv på en vanlig 

vårdavdelning. Däremot framkommer det naturligt under studiebesöket på hospice eftersom 

deras vårdideologi bygger på att människan av egen fri vilja söker sig dit för som gäst få lov 

att avsluta sitt liv där. Författarna anser att all vård personal borde ha en basal kunskap i att 

hantera allmänna existentiella frågor och saknar denna viktiga del i utbildningen.  

 

KONKLUSION 
Resultatet visar att en empatisk relation mellan sjuksköterska, gäst och anhöriga är av stor 

betydelse. Denna relation har en positiv effekt på gästens livskvalité och välbefinnande även 

när gästen är döende. Resultatet visar vidare att symtomkontroll; smärtkontroll är det primära 

i palliativ vård på hospice liksom på klinik. Skapandet av en relation mellan sjuksköterska, 

gäst och anhörig ger en känsla av trygghet. Detta betyder att sjuksköterskan förväntas vara 

vaken, sensitiv, tillgänglig, närvarande, observant och lyhörd, ha distans, ha en empatisk 

förmåga i interaktion mellan gäst och anhöriga samt kunna ge av sin tid. 

 

I studien kom författarna fram till att taktil massage och beröring är av stor vikt men alldeles 

för få av personalen på klinik är utbildade inom dessa områden. På grund av tidsbrist används 

inte dessa möjligheter som komplement i behandlingen. Detta är något som borde 

omvärderas. På hospice ingår däremot taktil massage och beröring naturligt i verksamheten. 

Många gånger kan även det själsliga behovet hos gäster vara svårt för personalen att bemöta 

vilket också är naturligt i hospiceverksamheten. Det finns säkert olika svar på varför det är så. 

Kan det vara så att många inom personalen inte behärskar/klarar av själva döendet och att 

möta döden? God vård i livets slutskede är en mänsklig rättighet för varje individ. När ett barn 

föds omges barnet av människor som välkomnar, älskar och tar emot den. Lika önskvärt och 

självklart borde det vara vid livets slutskede för gästen att vara omgiven av människor som 

älskar, vårdar och tar farväl av en.  
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En fråga författarna till denna litteraturstudie ställer sig är: Finns det behov och i så fall 

möjlighet att inrätta en speciell avdelning (något mellanting mellan vårdavdelning och 

hospice) på kliniker där patienter i palliativt skede kan få optimal omvårdnad? Eftersom 

tidsbrist är en faktor som påverkar vårdandet av döende gäster på en vanlig vårdavdelning är 

det kanske något som kan diskuteras i framtiden. Författarna önskar också betona att palliativ 

vård är en betydelsefull och väsentlig del i omvårdnaden. För att den sista tiden ska bli så bra 

som möjligt för alla parter måste närstående och gästen erhålla all hjälp och stöd de har behov 

av.  Författarna ser även att fortsatt forskning angående stöd till närstående och gäst behövs 

och är högst relevant för att ur sjuksköterskans perspektiv belysa hennes stödjande funktion.  
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Bilaga 3: Tabell över valda svenska artiklar. 
 
 
Författare/år Syfte Metod/undersökningsgrupp Huvudsakligt 

resultat  
 
Alexandersson, 
M., Dehlèn, C., 
Johansson, I., 
Petersson, I. & 
Lagnius- Eklöf, 
A.  
(2003) 
 
 
 
 

 
Belysa 
vårdpersonalens 
upplever av att 
använda taktil 
massage i det 
kliniska arbetet på en 
hospice- avdelning 
och dess effekter 
taktil massage har för 
patienterna. 
 

 
Intervjuer som innehöll 
frågeställningar om 
betydelsen av taktil 
massage i omvårdnaden. 
Intervjuvgruppen var 
personal från en hospice 
avdelningoch bestod av 
fem sjuksköterskor och 
fem undersköterskor som 
genomgått utbildning i 
taktil massage. 
   

 
Genom att 
systematiskt utbilda 
undersköterskor och 
sjuksköterskor i 
taktil massage har 
metoden etablerats 
som en naturlig 
åtgärd i 
omvårdnadsarbetet 
på en hospice- 
avdelning.  
 

 
Holst, M., 
Sparrman, S. & 
Berglund, A-L. 
(2003) 

 
Beskriva en grupp 
sjuksköterskors 
upplevelser av mötet 
med döende patienter 
på somatiska 
vårdavdelningar och 
hur de hanterar dessa 
upplevelser. 
 

 
Kvalitativ intervjumetod 
med öppna frågor har 
används för att samla in 
data. Studien genomfördes 
på tre olika kliniker 
(medicin, kirurg, geriatrik) 
med sex sjuksköterskor 
varav två sjuksköterskor 
utsågs vid varje klink.  
 

 
I möten med döende 
patienter var det 
viktigt som 
sjuksköterska att en 
bra relation uppstod, 
att våga vara sig 
själv, att vara 
medmänniska, 
naturlig och 
känslomässigt 
engagerad. Platsen 
för mötet har ingen 
större betydelse för 
en professionell och 
god palliativ 
omvårdnad. 
 

 
Kiessling, T. & 
Kjellgren, K. 
(2004) 
 

 
Beskriva patienters 
erfarenheter av 
delaktighet i vården 
och kartlägga vilka 
faktorer patienten 
upplever ha 
betydelse för deras 
delaktighet. 
 

 
Kvalitativ, 
fenomenologisk. 
Undersökningsgruppen var 
patienter, fyra kvinnor och 
fyra män och alla hade 
genomgått ett kirurgiskt 
ingrepp.  
 

 
Kontinuerligt utbyte 
av information 
mellan patienten 
och sjuksköterskan 
har en central roll 
för patientens 
delaktighet. 
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Lundmark, M.  
(2005) 
 

 
Belysa 
vårdpersonalens 
förståelse av och 
förhållningssätt till 
andlig omvårdnad i 
en svensk holistisk 
vårdkontext. 
 

 
Enkätundersökning där 
kort informationsbrev om 
studien lämnades ut (tre 
vårdavdelningar och en 
mottagnings avdelning) till 
samtliga sjuksköterskor 
och undersköterskor som 
var i tjänst under den 
aktuella två veckors 
perioden som studien 
skulle innefatta. 
 

 
Det som framkom 
var att 
sjuksköterskor 
upplevde att 
tidsbristen, 
okunskap, bristande 
livserfarenhet, 
lokal-brister och 
försvårande rutiner 
gjorde det 
komplicerat att ge 
patienter andlig 
omvårdnad.  
 

 
 
 
 
 
Bilaga 4: Tabell över valda engelska artiklar. 
 
 
Författare/år Syfte  Metod/undersökningsgrupp Huvudsakligt 

resultat 
 
Belcher, A. & 
Griffins, M.  
(2005) 

 
Beskriva hur 
sjuksköterskor i 
hospice- miljö 
personligen 
använder sina 
andliga värderingar 
och integrerar de i 
sjuksköterskerollen. 
 

 
Enkätundersökning, 
kvalitativ, 880 
sjuksköterskor, bortfall 
676.   

 
Hospice -
sjuksköterskor 
relaterar att de 
upplever sig 
bekväma i att kunna 
använda olika varia- 
tioner av strategier 
för att kunna möta 
andliga behov hos 
patienter. 
 

 
Brajtman, S.  
(2005) 

 
Beskriva påverkan i 
omvårdnaden av 
rastlösheten i livets 
slutskede för 
familjen som vittnar 
händelsen. 
 

 
Fenomenologisk studie 
med  
intervjuer med anhöriga på 
hospice. 

 
Påvisar hur viktigt 
det är att sjuk-
sköterskan har 
erfarenhet av 
döendet för att kunna 
ge god omvårdnad 
vid rastlöshet hos 
patienter i livets 
slutskede och för 
anhöriga som är 
delaktiga i vården. 
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Bath, P., Beech, 
N., Clark, D., 
Douglas, H., 
Halliday, D., 
Haviland, J., 
Hughes, P., 
Marples, R., 
Normand, C., 
Seymour, J., 
Skilbeck, J. & 
Webb, T. (2003) 
 

 
Utforska 
omvårdnadens 
resultat hos patienter 
med framskriden 
cancer enligt 
Macmillan palliativ 
specialist-
sjuksköterskor i 
Storbritannien. 

 
76 patienter intervjuades 
på 12 olika specialist 
palliativenheter.  

 
De flesta av 
patienterna upplevde 
enbart positiva 
egenskaper i 
omvårdanden av 
Macmillan 
sjuksköterskor  

 
Hope-Stone, L. 
& Mills, B. 
(2001) 

 
Utforska hur cancer- 
sjuksköterskor tolkar 
och förvärvar empati 
och att identifiera 
förhållanden som 
påverkar det. 
 

 
17 sjuksköterskor 
tillfrågades för intervju. 
Bortfall tre. 13 kvinnor och 
en man. 

 
Det framkom hur 
viktigt det är för 
sjuksköterskorna att 
ha empati i sin 
kommunikation och 
omvårdnad med 
patienten.  
 

 
Hopkinson, J., 
Hallett, C. & 
Luker, K.  
(2003) 

 
Med hjälp av en teori 
utvecklas en 
förståelse för döende 
människor på 
sjukhus av 
sjuksköterskor, för 
att kunna ge 
omvårdnad av god 
kvalité. 
 

 
Fenomenologisk studie. 32 
sjuksköterskor tillfrågades 
för djupa intervjuer. 
Bortfall fyra. 

 
Sjuksköterskorna 
utvecklade en ökad 
förståelse för döende 
patienter i 
omvårdnaden vilket 
medför att kvalitén 
på vården stärks. 

 
Martin, G.  
(1998) 

 
Belysa hur 
sjuksköterskor ger 
döende patienter 
styrka/empowerment 
genom olika 
strategier. 
 

 
Intervjuer med 30 
sjuksköterskor under 
fortbildning. 

 
Påvisar hur viktig 
sjuksköterskans roll 
är i att ge patienter 
styrka/empowerment 
till döende patienter. 

 
McDonnell, M., 
Johnston, G., 
Gallagher, A. & 
McGlade, K.  
(2002) 
 

 
Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
palliativ omvårdnad 
på sjukhus. 
 

 
Frågeformulär skickades 
till 263 sjuksköterskor 
varav 144 var kvinnor och 
tre var män. Bortfall 116. 

 
Sjuksköterskor 
upplever  
palliativ vård mer 
effektiv när 
avdelningen har 
enbart denna in 
inriktning. 
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Mok, E. & Chiu, 
P.  
(2004) 
 

 
Utforska 
sjuksköterska/patient 
relationer i kontexten av 
palliativ omvårdnad. 
 

 
Kvalitativstudie, 
intervjuer med 10 
hospice - 
sjuksköterskor och 10 
patienter. 

 
I den här studien 
påvisas hur viktigt 
det är att 
sjuksköterskor lär 
känna patienten 
genom engagemang 
för att skapa tillit för 
att ge optimal 
palliativ vård.  
 

 
Olthius, G., 
Dekkers, W., 
Leget, C. & 
Vogelaar, P. 
 (2006) 

 
Artikeln svarar på två 
frågor: 1. Vilken sorts 
person bör en hospice 
sjuksköterska vara? 
2. Hur bör hospice 
sjuksköterskan vara 
anpassad för 
kommunikationen i 
omvårdnad? 
 

 
Intervjuer med fem 
sjuksköterskor. Denna 
studien är den första 
delen av två. 

 
Påvisar vikten av 
respekt, ansvar och 
växelverkan mellan 
sjuksköterskan och 
patient i omvårdnads 
konversationen. 

 
Rasmussen, B., 
Norberg, A. & 
Sandman, P.O.  
(1995) 
 

 
Förklara orsakerna till 
varför sjuksköterskor vill 
jobba på hospice; deras 
förväntningar, 
förhoppningar och det 
som rör deras kommande 
arbete. 
 

 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk analys 
med 19 sjuk-
sköterskor varav 15 
var kvinnor och fyra 
var män. Djup- 
intervjuer gjordes. 
Del ett av två studier. 

 
Sjuksköterskorna 
ville utföra ett arbete 
för att skapa en 
stödjande arbetsmiljö 
på en avdelning där 
död och döende är 
accepterat vilket 
skapar möjlighet till 
nära relationer i 
omvårdnaden av 
patient och anhöriga 
efter deras behov och 
önskningar. 
  

 
Rasmussen, B. 
Norberg, A. & 
Sandman, P.O. 
(1997) 

 
Den belyser erfarenheter 
av att vara hospice- 
sjuksköterska. 
 

 
Fenomenologisk- 
hermeneutisk analys 
med 19 sjuk-
sköterskor varav 15 
var kvinnor och fyra 
var män. Djup- 
intervjuer gjordes. 
Del två av två studier. 
 

 
Genom 
sjuksköterskans 
erfarenheter skapas  
meningsfullhet och 
andlig integret i 
omvårdnaden på 
hospice. 
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Raudonis, B.  
(1993) 

 
Utforska patientens 
perspektiv av karaktären, 
meningen och inflytandet 
av empatiska förhållanden 
med 
hospicesjuksköterskan. 
 

 
Kvaltativstudie. 14 
patienter 
intervjuades. 
Djupintervjuer 
gjordes. 

 
Utifrån hospice- 
patienten skapas en 
empatisk relation till 
sjuksköterskan 
genom växelverkan; 
givande och tagande 
genom att 
sjuksköterskan är 
öppen och lyhörd  i 
omvårdnaden.  
 

 
Rittman, M., 
Godown, I., 
Paige, P., Rivera, 
J. & Sutphin, L. 
 (1997) 

 
Beskriva delade 
erfarenheter bland 
onkolog-sjuksköterskor i 
omvårdnaden med döende 
patienter.  
 

 
Fenomologisk-
hermeneutisk analys. 
Sex sjuksköterskors 
berättelser. 

 
Fyra teman beskrivs 
som viktiga; att lära 
känna patienten, inge 
hopp, att underlätta 
tillvaron och att ge 
möjlighet till 
enskildhet. 
 

 
Werkander-
Harstäde, C. & 
Andershed, B.  
(2004) 

 
Beskriva vad 
cancerpatienten i livets 
slutskede anser vara god 
palliativ omvårdnad. 
 

 
Kvalitativ studie. 
Grounded theory. 
11 patienter 
tillfrågades varav sju 
var kvinnor och två 
var män. Bortfall två. 
 

 
Det framkom tre 
kategorier vilket 
visade på god 
palliativ vård i livets 
slutskede; trygghet, 
delaktighet och tillit. 
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