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Sammanfattning  

Syfte: Att beskriva nyutexaminerade allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

i livets slut. Metod: Författaren har genomfört en kvalitativ intervjustudie med beskrivande 

design. Undersökningsgruppen valdes ut genom bekvämlighetsurval och bestod av sju 

allmänsjuksköterskor som jobbat max två år som sjuksköterska. Det insamlade materialet 

analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultat I analysen framkom sju kategorier. 

De intervjuade sjuksköterskorna beskrev en tillfredsställelse i arbetet med patienter i livets 

slut, vilket kunde dels bero på att de utvecklades i det jobb de gör, men det kunde också bero 

på att de fick uppskattning från patient och anhöriga. Trots arbetstillfredsställelsen som 

sjuksköterskorna beskrev kunde de även få en känsla av otillräcklighet i vårdandet av 

patienter i livets slut, vilket kunde vara en konsekvens av brist på tid och personal. De beskrev 

även att de ibland blir ledsna och grubblar efter att en patient avlidit. Sjuksköterskorna 

beskrev även en glädje trots sorg i sitt jobb, detta kunde vara om de såg att en patient mådde 

bra trots sin sjukdom. Erfarenhet ger trygghet ansåg också sjuksköterskorna. Både jobbigt 

och befriande när döden inträdde var något som sjuksköteskorna beskrev. Nära och fin men 

påfrestande relation var hur sjuksköterskorna beskrev relationen till patient och anhöriga. 

Slutsats: Anhöriga hade en stor del i vårdandet av patienter i livets slut, och detta påverkade 

hur sjuksköterskor tänkte och kände kring detta. I mötet med patienter och deras familjer 

kunde trygghet som kommer med erfarenhet, underlätta. 
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Abstract 

Aim: To describe the new graduated registered general nurses' experiences of caring for 

patients in the end of life. Method: The author conducted a qualitative interview with 

descriptive design. The study group was selected by convenience sample and consisted of 

seven general nurses who had worked maximum two years as a nurse. The collected material 

was analyzed from a qualitative content analysis. Results: The analysis revealed seven 

categories. The nurses that were interviewed described a job satisfaction that could partly be 

because they were developed in the work they do, but it could also be because they got 

appreciation from patients and relatives. Despite the job satisfaction that the nurses described, 

they could also get a sense of inadequacy, which could be a consequence of lack of time and 

personnel. They also explained that they sometimes become sad and would think a lot after a 

patient died. The nurses also described a joy in their job, this could be if they saw that the 

patients were feeling well despite their illness. With experience the nurses felt more 

confidence in their job. The nurses also explained that they thought it was both difficult and 

liberating when death occurred. Near and nice but stressful relationship is how the nurses 

described the relationship with the patient and relatives. Conclusion: Relatives have a big part 

in caring for patients in end of life, and this affects the way nurses think and feel about the 

situation. In meeting with patients and their families, feeling safe in the situation because of 

earlier experience, can make it easier. 
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1.0. Introduktion 

Att vårda patienter i livets slut är något som de flesta sjuksköterskor kommer att vara med om 

någon gång under sin yrkesverksamma tid. Begreppet döende kan namnge den fas som sen 

övergår till döden.1 Döden inträffar när cellernas funktion upphört, vilket innebär att hjärnan 

som har den samordnade funktionen inte längre fungerar.2 Döendefasen kan vara kort eller 

lång beroende på omständigheter som sjukdomars utveckling eller tillstötande svårigheter.1 

Det kan finnas svårigheter att fastställa när döendet börjar men förloppet är alltid 

tidsbegränsad.3 För att kunna avgöra när döendet börjar finns det kännetecken som kan vara 

till hjälp för att definiera detta. Att diagnosen är fastställd, och att sjukdomen inte längre går 

att bota eller att prognosen inte kan förbättras, samt att döden förväntas inom en 

förhållandevis kort tidsperiod.2 Palliativ vård är enligt Världshälsoorganisationens (WHO)4 

definition, en helhetsvård i en fas när patienten inte längre svarar på kurativ behandling. 

Palliativ vård är ett förhållningssätt med mål att förbättra livskvaliteten för patienten och de 

anhöriga genom att försöka förebygga och mildra lindandet som orsakas av smärta, fysiska, 

psykosociala och andliga problem. Palliativa åtgärder kan vara av värde i flera år och har som 

syfte att förbättra livskvalitén men kan också förlänga livet. Palliativ vård vid livets slutskede 

däremot, har uteslutande som mål att förbättra livskvalitén, och vid denna tidpunkt anses inte 

längre livsförlängande insatser meningsfulla.5 Sjuksköterskor har en avgörande roll i vården 

av patienter i livets slut och deras anhöriga. Omvårdnaden som sjuksköterskorna ger till 

patienter i livets slut, kan påverkas av deras egna tankar och känslor kring döden. 

Sjuksköterskans egna känslor kan även påverka hur denne klarar av att hantera dessa 

situationer.6 

 

1.1. Tidigare forskning 

I en studie gjord av Wallerstedt och Andershed7 har det framkommit att om sjuksköterskan 

hade en speciell relation till en döende patient kunde det vara svårt för denne att släppa taget 

efter patientens död. I sådana situationer kunde risken vara större att sjuksköterskan ”tog med 

sig jobbet hem”.  I denna studie beskrev även sjuksköterskor att möten med patienter i livets 

slut kunde framkalla känslor av olika slag. Känslor av otillräcklighet och frustration samt sorg 

och förlust kunde uppstå när en patient dog. Sjuksköterskans egna förväntningar av hur 

omvårdnaden skulle utformas, tillsammans med andras förväntningar samt med hänsyn till att 

försöka bidra till en bra sista tid för den döende, kunde vara en stressfaktor för 
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sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskrev även att relationen som skapades till både den 

döende patienten och dennes anhöriga kunde ha en ovärderlig betydelse inte bara för 

sjuksköterskans egen del utan även i framtida relationer med patienter. 

I Boroujeni, Mohammadi och Oskouies studie8 har det konstaterats att sjuksköterskor kunde 

påverkas betydligt av en patients död, både på ett personligt och yrkesmässigt plan. 

Sjuksköterskor som vårdat en döende patient under en längre tid upplevde det jobbigare att 

hantera dennes död, än en patient som de vårdat under en kortare tid. Dock var sjuksköterskor 

mer förstående när en patient som varit svårt sjuk och visats på sjukhus länge dog, än om en 

patient oberäkneligt dog. Detta bekräftas av Hopkinson, Hallet och Luker9 som beskrev att 

sjuksköterskor menade att förväntade dödsfall var lättare att hantera och gav troligtvis inte 

lika jobbiga känslor som vid oväntade dödsfall. Att förbereda alla parter på vad som skall 

hända var ett kriterium för att dödsfallet skulle kallas förväntat och på så sätt inte skapa 

samma negativa känslor. Hopkinson, Hallet och Luker9 har även visat att om sjuksköterskor 

försökte distansiera sig emotionellt kunde detta leda till att vården av en patient i livets slut 

och dennes anhöriga, blev mindre bra. I en studie gjord av McMillen10 menade sjuksköterskor 

att de kunde bli emotionellt involverade när de vårdat en patient under en längre tid och när de 

lärt känna patientens familj. Dessa sjuksköterskor ansåg även att eftersom de var med 

familjen under svåra stunder var det deras ansvar att ge familjen stöd.  

Enligt Goodbridge, Bond Jr och Cameron m fl.11 har sjuksköterskor beskrivit en svårighet att 

vara med vid en utdragen dödsprocess. Dessa sjuksköterskor beskrev en känsla av hjälplöshet 

i att försöka lindra vad som kunde beskrivas som existentiell ångest. Dock beskrev 

sjuksköterskorna i denna studie att det även fanns saker som gjorde att de kände 

arbetsstillfredställelse, detta kunde sjuksköteskorna känna när de gav patientens anhöriga 

stöd.   

Enligt Kristjanson, McPhee och Pickstock m fl.12  beskrev sjuksköterskor att det var ett 

privilegium att jobba med dessa patienter och att detta gav arbetstillfredsställelse. I denna 

studie beskrev även sjuksköterskor att de kunde känna att de misslyckats med omvårdnaden 

om den patient de tagit hand om upplevde en traumatisk död. Att inte kunna förhindra en 

traumatisk död kunde leda till ånger och en känsla av ouppfyllda förväntningar, detta 

upplevdes som stressande för sjuksköterskan. Dunne, Sullivan och Kernohan13 har visat att 

sjusköterskor ansåg att även om de blev stressade av att vårda patienter i livet slut, kunde de 
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få en känsla av att de uträttat något. Sjuksköterskorna menade även att deras upplevelser av 

att vårda patienter i livets slut var både positiva och negativa. De ansåg även att den 

emotionella involveringen var obestridlig. 

Enligt Hung-Lan och Volker14 kunde stressande känslor uppstå när sjuksköterskan inte 

lyckades uppfylla de behov som de ansåg skulle ge patienten bättre livskvalitet. Detta kunde 

innebära att hjälpa patienten till välbefinnande, lugn och ro, samt att ge ett värdigt slut i 

patientens liv. Om sjuksköterskorna inte lyckades uppfylla dessa behov kunde detta leda till 

att de blev stressade och upprörda. Trots den oundvikliga stress och de svårigheter som kunde 

uppkomma i och med att vårda patienter i livets slut har sjuksköterskor beskrivit olika 

strategier för att hantera detta. De beskrev bland annat att stöd från kollegor och familj är av 

vikt för att undvika att bli utbrända.  

Hung-Lan och Volker14 har även beskrivit att sjuksköterskor ansåg att de fick en ömsesidig 

relation och speciella känslor när de fick bra kontakt med patienten och dennes anhöriga. 

Sjuksköterskor har även beskrivit att i och med att de hjälpte patienter i livets slut och deras 

anhöriga att hantera deras situation, kunde de känna tillfredsställelse. De fick även en 

förståelse för hur de ska ta hand om sin egen familj. De beskrev även att de värderade den 

lärdom de fått när de vårdat dessa patienter. Att möta döden och döendet gav en möjlighet till 

att reflektera över dem själva och meningen med livet och döden. Enligt Mok och Chiu Chiu15 

har sjuksköterskor beskrivit relationen till patienten som givande, trots att fokus ligger på 

patientens behov och mål. Deras förståelse för patientens situation gjorde att de själva 

upplevde att de utvecklades som person. När sjuksköterskorna mötte patienter som inte hade 

långt kvar att leva, gavs möjlighet för dem själva att reflektera över deras egna liv. 

Sjuksköterskans möte med dessa patienter kunde ge dem tillfredsställelse och de kunde bli 

inspirerade av patienternas integritet. Dessutom kunde sjuksköterskan motiveras av det sätt 

patienterna hade tagit sig igenom sitt lidande. 

Shorter och Stayt16 har visat att sjuksköterskor strävade efter att känna empati till sina 

patienter. Detta kunde göra att sjuksköterskan fick ett speciellt band till patienten och kunde 

känna ett meningsfullt engagemang, vilket beskrevs ha både positiva och negativa effekter. 

De negativa effekterna av att få en speciell relation till en patient och dennes anhöriga, var när 

patienten dog. Då kunde sjuksköterskornas erfarenhet av sorg bli starkare och de kunde bli 
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mer upprörda. Trots att en nära relation till patienten gjorde att sjuksköterskorna reagerade 

starkt känslomässigt, ansåg de att denna relation var nödvändig för en god omvårdnad. 

I en studie gjord av Beckstrand, Moore och Callister m fl.17 har det visats att sjuksköterskor 

ansåg att ett hinder för att kunna ge en god omvårdnad till patienter i livets slut, var att 

anhöriga var arga och inte införstådda med patientens dåliga prognos. Andra hinder visade sig 

kunna vara att ta hand om oroliga anhöriga och att anhöriga var för optimistiska när det gällde 

patientens situation. 

 

1.2. Sjuksköterskans erfarenhet och ålder 

I Holst, Sparrman och Berglunds18 studie har det visats att arbete med omvårdnaden kring 

patienter i livets slut, kunde för sjuksköterskan vara givande. Relationen som skapades mellan 

sjuksköterskan och patienten gav mycket tillbaka till sjuksköterskan och denne kunde 

utvecklas som person. En helhetskompetens hos sjuksköterskan kunde skapa gynnsammare 

förutsättningar i mötet med patient i livets slut. Detta kunde även underlätta när 

sjuksköterskan skulle lindra patienternas smärta. Livs- och yrkeserfarenhet samt en inre 

trygghet kunde underlätta. Detta kan bekräftas av en studie gjord av Lange, Thom och Kline19 

som har visat att yrkeserfarenhet är en variabel som kunde ha betydelse för hur sjuksköterskor 

upplevde döden och vårdandet av patienter i livets slut. Sjuksköterskor med elva år eller 

längre yrkeserfarenhet hade en mer positiv attityd till att vårda döende patienter än mindre 

erfarna sjuksköterskor. Sjuksköterskor med längre erfarenhet såg även döden som en flykt 

från ett smärtsamt liv. Även ålder visade sig ha betydelse. Sjuksköterskor som var äldre än 50 

år undvek i större grad att tänka på döden än de yngre sjuksköterskorna i åldern 20-29 år. 

Dessutom såg äldre sjuksköterskor på döden utifrån ett neutralt perspektiv och på vårdandet 

av döende patienter på ett mer positivt sätt. För att sjuksköterskorna skulle kunna ge en bra 

omvårdnad till en patient i livets slut och ha en bra relation till denne och dennes familj, har 

det visats att det var nödvändigt att sjuksköterskorna själva var bekväm med döden och 

döendet.  

Thompson,  McClement och Daeninck20 har beskrivit att sjuksköterskor ansåg att en av de 

faktorer som påverkade relationen mellan sjuksköterska och anhöriga, var att anhöriga var 

införstådda med situationen och att de var medvetna om att patienten inte kunde bli botad sin 

sjukdom. Detta beskrev sjuksköterskor som en viktig del för att en öppen och rak 
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kommunikation mellan sjuksköterskan och anhöriga kunde upprätthållas. En annan faktor 

som påverkade hur närvarande sjuksköterskan kunde vara i relationen till anhöriga, var hur 

bekväma de själva var när det handlade om döden och döendet. Sjuksköterskorna var 

övertygade om att erfarenhet av att vårda patienter i livets slut var nödvändigt för att 

sjuksköterskan skulle vara bekväm i relationen till anhöriga.  

 

1.3. Problemformulering 

Sjuksköterskor med mindre erfarenhet som tidigare beskrivits i introduktionen19, har en mer 

negativ inställning till vårdandet av patienter i livets slut. Forskningen tycks dock inte 

beskriva utförligt vad dessa nyutexaminerade sjuksköterskor tänker och känner kring att vårda 

patienter i livets slut. Författaren anser därför att det är viktigt att genom denna studie ge en 

fördjupning och tydligare bild av nyutexaminerade sjuksköterskors tankar och känslor kring 

att vårda patienter i livets slut. 

 

1.4. Syfte  

Att beskriva nyutexaminerade allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

slut. 

 

1.5. Frågeställning  

• Vilka tankar och känslor har nyutexaminerade allmänsjuksköterskor kring att vårda 

patienter i livets slut? 

 

2.0. Metod 

2.1. Design 

Författaren har genomfört en intervjustudie med en kvalitativ ansats och beskrivande design.21 

 

2.2. Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Inklusionskriterier för sjuksköterskorna som deltagit i studien var att dessa skulle varit 

yrkesverksamma högst två år som allmänsjuksköterska, samt ha vårdat minst en patient i 
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livets slut. För att hitta sjuksköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna användes 

bekvämlighetsurval. Detta eftersom det annars kan ha varit svårt att hitta deltagare som 

uppfyller kriterierna.21 Författaren valde ut tre avdelningar som kunde tänkas ha 

sjuksköterskor som hade erfarenhet av att vårda patienter i livets slut. Det gavs förslag på åtta 

sjuksköterskor från vårdenhetscheferna, men endast sju sjuksköterskor deltog dels på grund 

av svårighet att kontakta den åttonde sjuksköterskan, men också på grund av att kvoten som 

författaren satt för antalet deltagare i studien hade fyllts. Det var alltså sju sjuksköterskor som 

deltog i studien, alla var kvinnor i åldrarna 22-48 år och medelåldern var 31 år.  Av de 

sjuksköterskor som deltog i studien hade sex av dem tidigare yrkeserfarenhet inom hälso- och 

sjukvården, detta kunde vara som vårdbiträde eller undersköterska inom hemtjänsten eller på 

äldreboende. En av sjuksköterskorna hade ingen tidigare erfarenhet av att jobba inom hälso- 

och sjukvården innan denne blev sjuksköterska. De intervjuade sjuksköterskornas verksamma 

tid som sjuksköterskor varierade mellan sju månader upptill ett år och sju månader.  

 

2.3. Datainsamlingsmetod 

Kvalitativa intervjuer genomfördes. Dessa utformades som halvstrukturerade frågor. De 

frågor som intervjun skulle beröra bestämdes innan intervjun. Formulering av följdfrågorna 

bestämde författaren under intervjuns förlopp.22 Att använda sig av halvstrukturerade frågor 

kan göra att den som blir intervjuad har större möjlighet att berätta fritt om området och 

beskriva med egna ord.21 

Intervjun berörde först bakgrundsfrågor gällande ålder, tidigare yrkeserfarenhet inom hälso- 

och sjukvården samt erfarenhet av att vårda patienter i livets slut. Dessutom berördes tankar 

och känslor kring att vårda patienter i livets slut, samt möjligheter och svårigheter med detta. 

Sammanlagt innehöll intervjun elva frågor med eventuella följdfrågor för att få den 

intervjuade att utveckla sitt svar. De genomförda intervjuerna tog mellan tio och trettio 

minuter. 

 

2.4. Tillvägagångssätt  

Kontakt togs med tre verksamhetschefer angående tillstånd att utföra intervjuerna med 

sjuksköterskor på tre olika avdelningar på ett sjukhus i en Mellansvensk stad. Kontakten togs 

antingen per telefon eller e-post. Kontakten bestod av en presentation av studien och samtliga 
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verksamhetschefer fick tillgång till det PM som skrivits inför studiens början. När ett 

informellt godkännande hade getts skickade författaren ansökningarna om tillstånd per brev 

till verksamhetscheferna. När verksamhetscheferna hade skrivit under skickades dessa tillbaka 

till författaren. Efter detta tog författaren kontakt med vårdenhetscheferna på de tre olika 

avdelningarna per telefon eller e-post. Dessa vårdenhetschefer tillfrågades om de hade 

sjuksköterskor på deras avdelning som uppfyllde inklusionskriterierna. Vårdenhetscheferna 

gav sedan förslag på vilka sjuksköterskor som kunde vara aktuella att delta i studien. 

Författaren fick kontakt med sju sjuksköterskor antingen per telefon eller e-post. De 

sjuksköterskor som kontaktades, informerades muntligt och skriftligt om studiens syfte och 

vad ett deltagande skulle innebära. Efter given information tackade dessa ja till att delta i 

studien. Sjuksköterskorna tillfrågades om plats och tidpunkt som de ansåg passa dem. 

Därefter bokades tillfälle in för intervjuerna som sedan utfördes antingen på 

sjuksköterskornas arbetsplats eller på Högskolan i Gävle.  Sex av intervjuerna utfördes på 

sjuksköterskornas avdelning och en utfördes på Högskolan i Gävle. Intervjuerna började med 

att författaren presenterade sig själv och informerade om studien. Därefter spelades 

intervjuerna in med hjälp av en diktafon. Intervjuerna utfördes mellan 2011-01-20 och 2011-

02-03. Intervjuerna transkriberades ordagrant var eftersom de utfördes. När den första 

intervjun genomförts avlyssnades denna och diskuterades med handledare. Denna intervju 

ingår i studien men kan ses som en provintervju. 

 

2.5. Dataanalys 

Efter transkribering av de intervjuer som genomförts, läste författaren igenom materialet för 

att få en bra överblick. Därefter bearbetades materialet utifrån kvalitativ innehållsanalys med 

manifest inriktning, vilket innebär att meningsbärande enheter som svarar direkt på syfte och 

frågeställning, identifierades. Dessa meningsbärande enheter kondenserades sedan, ord som 

inte förändrade betydelsen av meningen togs bort. Efter kondenseringen förkortades enheten 

ner till en kod, med hänsyn till sammanhanget. Efter detta delades koderna upp i olika 

kategorier efter vilka likheter och skillnader som fanns bland dessa. Därefter beaktades 

eventuella, ytterligare likheter och skillnader inom varje kategori, för att sedan delas in i 

subkategorier.23 Illustration av analysarbetet se tabell 1. 
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Tabell 1. Illustration av analysarbetet 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

…Man skulle vilja 
göra mer än man 
kanske kan göra. (1) 

Vilja göra mer 
än man kanske 
kan. 

Vilja göra mer.  Känsla av 
otillräcklighet 

Och att anhöriga har 
det bra och att 
anhöriga är helt 
införstådda med 
situationen, att man 
även tar hand om 
dom. Det är ju 
också en stor del. 
(5) 

Att anhöriga har 
det bra och att de 
är helt 
införstådda med 
situationen, att 
man även tar 
hand om dom. 
Det är en stor 
del. 

En stor del att 
se till att 
anhöriga har 
det bra och är 
införstådda 
med 
situationen. 

Anhöriga Nära och fin 
men 
påfrestande 
relation 

Oftast tycker man 
kanske att det är 
skönt för patienten, 
dom kanske har haft 
mycket ont eller 
haft ångest och 
sådär. (4) 

Tycker kanske 
att det är skönt 
för patienten, 
kanske har haft 
mycket ont eller 
haft ångest. 

Skönt för 
patienten, 
kanske har haft 
mycket ont 
eller ångest. 

 
 

Både befriande 
och jobbigt när 
döden inträder 

 

 

 

2.6. Forskningsetiska överväganden 

Muntlig och skriftlig information gavs om att deltagande i studien var frivilligt och att 

sjuksköterskorna när som helst kunde avbryta utan motivering. Den skriftliga informationen 

gavs i form av ett informationsbrev. Det insamlade materialet behandlades säkert och de 

inspelade intervjuerna raderades efter transkribering. Resultatet behandlades konfidentiellt, 

vilket innebär att ingen intervjupersons identitet går att avslöja. Den information som 

samlades in vid intervjuerna kommer inte att spridas på ett sådant sätt att person eller situation 

kan kännas igen.24 
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3.0. Resultat 

Följande är en beskrivning av de intervjuade sjuksköterskornas tankar och känslor kring att 

vårda patienter i livets slut. Resultatet presenteras utifrån kategorier och subkategorier som 

framkom vid dataanalysen. De kategorier som beskrivs nedan är; ”Tillfredsställelse i 

arbetet”, ”En känsla av otillräcklighet”, ”Ledsen och grubblar ibland”, ”Glädje trots sorg”, 

”Erfarenhet ger trygghet”, ”Både befriande och jobbigt när döden inträder” samt ”Nära och 

fin men påfrestande relation” 

 

3.1. Tillfredsställelse i arbetet 

Dessa tankar och känslor delas upp i subkategorierna; ”Personlig utveckling” och 

”Uppskattning i mötet”.  

Personlig utveckling 

Sjuksköterskorna beskrev att de tyckte att vårda patienter i livets slut och deras anhöriga, var 

både utvecklande och lärorikt. De beskrev att de kunde lära sig något från alla patienter och 

anhöriga, och att de växte i mötet med varje patient.  

”Man växer väl med varje patient tror jag.” – S1 

 

Sjuksköterskorna beskrev även att de blev väldigt empatisk av att jobba med dessa patienter 

och att detta var nödvändigt för att kunna vårda patienter överhuvudtaget. Dessutom beskrev 

de att de fått andra värderingar på livet och inte längre tog saker för givet utan tog vara på 

varje stund. Dessutom ansåg de att deras värderingar kring livet har ändrats på så sätt att de 

har insett att allting i livet inte är självklart. Sjuksköterskorna beskrev att de nog har 

utvecklats mycket mer som person, även fast de inte tänkt på det. 

”…Det är ju inte så många människor som har mött döden så mycket som vi gör och      

människor i sorg och så. Så på det sättet är det väl ganska, det är ju lärorikt liksom 

och utvecklande…” – S2 

Uppskattning i mötet 

Sjuksköterskorna beskrev även att de fick mycket tillbaka från både anhöriga och patienten. 

De beskrev att de fick uppskattande ord och kände att de gör skillnad. Sjuksköterskorna ansåg 

även att de märktes att deras jobb var uppskattat på grund av den uppskattning de fick från 
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anhöriga och patient. Dessutom beskrev de även att de fick mycket tillbaka när de såg att 

patienten mådde bra. 

”Och sen får man ju så mycket tillbaka när man ser att dom är nöjd. Dom kanske tar 

en i hand eller liksom känner sig glad och nöjd.” – S1 

 

3.2. En känsla av otillräcklighet 

Sjuksköterskorna beskrev en känsla av otillräcklighet i vårdandet av patienter i livets slut. De 

beskrev detta som en konsekvens av dels brist på tid och personal, men även en känsla av 

otillräcklighet på grund av ung ålder. Sjuksköterskorna menade att denna känsla av 

otillräcklighet kunde leda till stress och en känsla av att inte hinna med det som är nödvändigt 

kring att vårda en patient i livets slut. Sjuksköterskorna menade ändå att de vet att de gör allt 

de kan för patienten och anhöriga, men ändå finns en känsla av otillräcklighet hos 

sjuksköterskorna. 

” …Jag menar att jag kan känna mig lite otillräcklig i och med att jag är ung.” – S1  

 

”…Man vet att man gör det man kan göra, det går inte att göra något mer men ändå 

så känns det lite otillräckligt…” – S5  

 

3.3. Ledsen och grubblar ibland 

Sjuksköterskorna beskrev att om de blev mer personliga och kom nära en patient och dennes 

anhöriga, blev det jobbigare när patienten avled. De beskrev att de fick en viss känsla för en 

patient och att det då kunde bli tungt när patienten gick bort. De kunde bli berörda av en 

patient och då kunde det också bli ledsamt när den patienten gick bort. De beskrev även att 

det kunde bli tungt om de grubblade mycket kring patienten och dennes anhöriga. Detta 

kunde leda till att de även tänkte på patienten när de kom hem från jobbet och tog känslor 

med sig hem. 

”Det händer ju också att man tar med sig känslorna hem. Har det varit jobbigt, har 

man haft hand om patienter som har det svårt då är det ju lätt liksom att man grubblar 

på det när man kommer hem fast man egentligen inte vill.” – S7 
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3.4. Glädje trots sorg 

Glädje är något som sjuksköterskorna tog upp. De beskrev att de kunde känna sig glad i det 

jobb de gör, även fast det var sorgligt. Mycket skratt på avdelningen var också något som 

beskrevs och detta kunde enligt sjuksköterskorna leda till glädje. Glädje när sjuksköterskorna 

såg en patient som mådde bra trots sin sjukdom beskrevs även det som en typ av glädje som 

sjuksköterskorna kunde känna. 

 

”…Klart man kan vara glad också när man ser att dom mår bra fast att dom har det 

så jobbigt.” – S1 

 

3.5. Erfarenhet ger trygghet 

Sjuksköterskorna beskrev att de har med erfarenhet blivit lugnare i deras roll att vårda 

patienter i livets slut och att de blivit säkrare på vad de ska göra när döden inträder. De 

beskrev även att de har blivit säkrare i att se patientens behov och att det gav en känsla av 

trygghet. Sjuksköterskorna ansåg även att det kanske har blivit lite lättare efter att ha vårdat 

några patienter i livets slut, men poängterar att det fortfarande inte var lätt. 

”Jag känner mig nog säkrare i min roll och kanske kunna se vad patienten har för 

behov.” – S1  

”Kanske att det liksom känns lite lättare nu eftersom att det har hänt flera gånger, fast 

det är ju aldrig lätt liksom.” – S2  

 

3.6. Både befriande och jobbigt när döden inträder 

Sjuksköterskorna beskrev att de tyckte att det var skönt för patienten när han/hon äntligen fick 

somna in efter en tid av sjukdom och lidande. De tyckte också att det var skönt för patienten 

om denne haft mycket ångest och ont, att den äntligen fick somna in.  

”Oftast tycker man kanske att det är skönt för patienten, dom kanske har haft mycket 

ont eller haft ångest och sådär.” – S4  

Detta var den spontana reaktionen, men samtidigt beskrev sjuksköterskorna att det ändå kan 

vara väldigt sorgligt när en patient gick bort. De beskrev att det kunde vara jobbigt för de 
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anhöriga att hantera patientens bortgång trots att de vetat en längre tid att den dagen kunde 

komma när som helst.  

”Det finns ju inte så mycket man kan säga heller för liksom det är klart det är jobbigt 

liksom, dom har ju vetat om det länge men det är ju ändå skitjobbigt när den dagen 

kommer.” – S1  

Sjuksköterskorna beskrev även att det kunde vara väldigt svårt för anhöriga när en patient 

som tidigare varit frisk, inom loppet av några veckor insjuknade och till slut gick bort. 

Sjuksköterskorna berättade också att det kunde vara otroligt jobbigt för anhöriga när inte 

patienten ville släppa taget. 

”Men det är jobbigt det när dom inte vill, det finns ju dom som absolut inte vill släppa 

taget liksom. Dom har det ju väldigt jobbigt. Och framförallt det är ju hemskt jobbigt 

för anhöriga då.” – S6 

Sjuksköterskorna berättade att de inte tyckte att döden var något hemskt eller farligt. De 

beskrev att de hade en bra möjlighet att göra den sista tiden fin för både patienten och dennes 

familj. Dock ansåg de att det kunde vara svårt att veta hur någon annan ville ha det när döden 

närmade sig. 

”Alltså man vet ju aldrig riktigt hur någon annan vill ha det på slutet. Det kan jag 

tycka är svårt.” – S3 

 

3.7. Nära och fin, men påfrestande relation 

Tankar och känslor kring dessa relationer delas upp i subkategorierna ”Patienten” och 

”Anhöriga”. 

Patienten 

Sjuksköterskorna berättade att de kunde få en fin relation till patienten och att det inte krävdes 

lång tid för att skapa denna relation. Sjuksköterskorna beskrev även att de tog sig tid att prata 

med patienter och att de kunde sitta ner och skapa en nära och fin relation. 

”Alltså det blir ju, man får ju en relation till någon, så är det ju. Det behöver inte vara 

så långt tid förrän man ska få en relation, heller så.” – S4 
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Anhöriga 

Sjuksköterskorna berättade att de kunde få en fin och nära relation till en patients familj. De 

beskrev även relationer till anhöriga där de kunde skratta och gråta tillsammans, i denna 

situation beskrev sjuksköterskorna att det kunde det vara svårt att vara professionell. De ansåg 

att det var viktigt att skapa en bra relation till de anhöriga på en gång. Sjuksköterskorna 

beskrev också att det till och med kunde vara svårare att tillgodose anhörigas behov än 

patientens. De berättade att de ansåg att mycket tid gick åt till att se till att anhöriga hade det 

bra och hade förstått innebörden av patientens situationen. Sjuksköterskorna tyckte också att 

det kunde vara väldigt tufft att ta hand om familjen och att de inte bara vårdade patienten utan 

även dennes anhöriga. 

 

”Man vårdar anhöriga minst lika mycket som man vårdar patienten. Och det är 

väldigt viktigt att man bemöter och tar anhöriga på rätt sätt så att dom känner sig 

välkommen hit…” – S7 

”Och att anhöriga har det bra och att anhöriga är helt införstådda med situationen, 

att man även tar hand om dom. Det är ju också en stor del.” – S5  

 

4.0. Diskussion 

4.1. Huvudresultat 

I analysen framkom sju kategorier. De intervjuade sjuksköterskorna beskrev en 

tillfredsställelse i arbetet med patienter i livets slut, vilket kunde dels bero på att de 

utvecklades i det jobb de gör, men det kunde också bero på att de fick uppskattning från 

patient och anhöriga. Trots arbetstillfredsställelsen som sjuksköterskorna beskrev kunde de 

även få en känsla av otillräcklighet i vårdandet av patienter i livets slut, vilket kunde vara en 

konsekvens av brist på tid och personal. De beskrev även att de ibland blir ledsna och 

grubblar efter att en patient avlidit. Sjuksköterskorna beskrev även en glädje trots sorg i sitt 

jobb, detta kunde vara om de såg att en patient mådde bra trots sin sjukdom. Erfarenhet ger 

trygghet ansåg också sjuksköterskorna. Både jobbigt och befriande när döden inträdde var 

något som sjuksköteskorna beskrev. Nära och fin men påfrestande relation var hur 
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sjuksköterskorna beskrev relationen till patient och anhöriga. 

 

4.2.  Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade allmänsjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter i livets slut. Resultatet som redovisats svarar till syftet. Sjuksköterskorna i 

föreliggande studie beskrev att de utvecklades i jobbet med att vårda patienter i livets slut, de 

beskrev att de har fått andra värderingar på livet och att de inte längre tog allting för givet. I 

liknelse med detta har Hung-Lan och Volker14 beskrivit att sjuksköterskorna ansåg att i mötet 

med döden och döende kan de själva reflektera över meningen med livet och döden. Att få 

tankar kring framtiden när sjuksköterskor vårdat patienter i livets slut, kan också kopplas till 

Wallerstedts och Andersheds7 studie. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev även att de utvecklades som person och fick 

uppskattande ord från anhöriga, och att dessa två faktorer kunde leda till 

arbetsstillfredställelse. Holst, Sparrman och Berglund18 har även de beskrivit att 

sjuksköterskan utvecklades i mötet med patienten och dennes anhöriga. Även Goodbridge, 

Bond Jr och Cameron m fl.11 har beskrivit att sjuksköterskorna kände arbetstillfredsställelse 

när det stöttade patientens anhöriga.  

Som beskrivits i föreliggande studie ansåg sjuksköterskorna att de kände sig otillräckliga och 

att de inte hann med allt de skulle vilja, detta kunde bland annat bero på brist på tid och 

personal. De menade att de skulle vilja lägga mer tid på patienter som är i livets slut. Om man 

ser till Hung-Lan och Volkers14 studie har det visats att sjuksköterskor som inte lyckades 

uppfylla den döende patientens behov, blev stressade och upprörda. Även Wallerstedt och 

Andershed7 bekräftar att känslor som otillräcklighet och frustration är något som 

sjuksköterskor kunde känna i mötet med patienter i livets slut, som kunde leda till stress. 

Sjuksköterskorna beskrev även i föreliggande studie att känslan av otillräcklighet, kunde leda 

till stress. Sjuksköterskorna beskrev trots denna känsla av otillräcklighet, att de kände att de 

gjort allt de kunde. Dunne, Sullivan och Kernohan13 har visat att även om sjuksköterskorna 

blev stressade ansåg de att de uträttat något.  

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskorna att om de fick en nära kontakt med patienten 

och dennes anhöriga, upplevdes patientens död som mer påfrestande. Även Shorter och 

Stayt16 bekräftar detta i sin studie. Gerow, Conejo och Alonzo m fl.25 har också beskrivit att 
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sjuksköterskorna upplevde att de förlorat en speciell relation, när patienten dog. I föreliggande 

studie beskrev även sjuksköterskorna att de ibland kunde ta med sig tankar och känslorna 

hem, trots ovilja till detta. Detta har även Wallerstedt och Andershed7 beskrivit att i 

situationer där sjuksköterskan har svårt att släppa taget efter en patients död, kunde detta leda 

till att denne tar med sig jobbet hem. 

I föreliggande studie beskrev sjuksköterskor att de kände empati och att de måste vara 

empatiska i det jobbet de gör. I koppling till det har Shorter och Stayt16 visat att 

sjuksköterskan strävade efter detta, och att det kan ha både positiva och negativa effekter. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att vara empatisk innebar att när det blev 

sorgligt och ledsamt för patienten, blev även sjuksköterskan ledsen. Även Trovo de Araujo 

och Paes da Silva26 menade att empati är ett krav för att sjuksköterskor ska kunna lyckas med 

att ge en god omvårdnad i dess olika aspekter.  

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de inte tyckte att döden eller döendet var 

något otäckt, de tyckte inte heller att det var jobbigt att ta hand om person efter att den avlidit. 

Detta kan tyda på att de är bekväma med döden och döendet, vilket enligt Thompson, 

McClement och Daeninck20 kan göra att sjuksköterskorna blev mer närvarande i relationen till 

anhöriga. Sjuksköterskorna i den föreliggande studien beskrev att de blivit mer trygg och 

säkrare efter varje patient de tagit hand om i livets slut. Thompson, McClement och 

Daeninck20 har beskrivit att sjuksköterskor ansåg att det var nödvändigt med erfarenhet för att 

de skulle vara bekväma i relationen till anhöriga. 

Av intervjuerna framkom det att sjuksköterskorna ansåg att det var skönt för patienten, om 

denne hade varit sjuk länge, haft ångest och varit orolig, att få lämna lidandet bakom sig. 

Detta kan kopplas till Goodbridge, Bond Jr och Cameron m fl.11 som har visat att 

sjuksköterskor fann en svårighet med att vara med vid en utdragen dödsprocess. Detta 

bekräftar även Boroujeni, Mohammadi och Oskouise8, att sjuksköterskan var mer förstående 

om en patient som varit sjuk länge, dog. Hallet, Hopkinson och Luker9 menade också att 

sjuksköterskor hade lättare att hantera förväntade dödsfall. I motsats till detta beskriver också 

Boroujeni, Mohammadi och Oskouise8 att om sjuksköterskan hade vårdat en patient under en 

längre tid, kunde det ta hårdare på sjuksköterskan om denne dör. Sjuksköterskorna i den 

föreliggande studien, beskrev att det var jobbigt både för dem själva och för anhöriga att se en 

tidigare frisk person, bli sjuk snabbt och senare avlida. Detta kan ställas emot Goodbridge, 
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Bond Jr och Camerons11 påstående om att det kunde vara jobbigt för de anhöriga att se 

patienten vara sjuk under en längre tid. 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att mycket tid gick åt till att se till att anhöriga 

är införstådda med situationen och detta beskrevs som påfrestande. Beckstrand, Moore och 

Callister m fl.17 har beskrivit att sjuksköterskor ansåg att anhöriga även kan vara ett hinder för 

god omvårdnad om de inte är införstådda med patientens situation.  

 

4.3. Metoddiskussion 

Författaren har gjort en tydlig beskrivning av hur denne gått tillväga vid genomförandet av 

studien, deltagarnas ålder och yrkeserfarenhet och vart intervjuerna har tagit plats. Trots detta 

tror författaren att studiens överförbarhet (transferability)21 kan ha påverkats negativt eftersom 

författaren inte beskrivit vilka typer av avdelningar som sjuksköterskorna har rekryteras från. 

Författaren tror att vilken typ av avdelning sjuksköterskorna kommer ifrån kan påverka hur de 

uppfattar vårdandet av patienter i livets slut, därför kan det vara svårt att göra studien igen, 

om inte en beskrivning av avdelningarna finns med. Resultatet kan vara svårt att överföra till 

andra enheter än de som de intervjuade sjuksköterskorna arbetade inom. 

Författaren anser sig ha varit objektiv när denne gjort dataanalysen. Författaren anser sig inte 

heller ha försökt påverka deltagarnas svar. För att frågorna skulle ställas på samma sätt till 

alla deltagare användes en intervjuguide vid samtliga intervjuer. Endast utveckling av 

frågorna gjordes vid eventuell oförståelse. Dock tror författaren att det faktum att 

dataanalysen endast utförts av en person, författaren själv, kan ha påverkat studiens 

confirmability21 negativt. Dock kan författaren poängtera att en handledare även gett sina 

åsikter om dataanalysen vilket kan göra att studiens confirmability stärkts.  

Författaren anser att studiens dependability21 inte är stark, vilket innebär att resultatet inte är 

stabilt över tid och beroende av olika förhållanden. Detta eftersom sjuksköterskornas 

sinnesstillstånd kan ha påverkat hur de svarat på frågorna. Om intervjuerna skulle göras med 

samma sjuksköterskor igen är det inte säkert att dessa skulle svara exakt likadant som 

beskrivits i föreliggande studie. Författaren anser även att sjuksköterskornas tankar och 

känslor kring detta kan förändras med tiden. Även det faktum att de flesta intervjuerna 

utfördes på sjuksköterskornas arbetsplats kan ha påverkat resultatet på så sätt att 

sjuksköterskorna kan ha varit stressade under intervjun och detta kan ha påverkat deras svar. 
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Störande moment uppstod även vid intervjuer på arbetsplatser och detta kan även det ha 

påverkat studiens resultat. Även det faktum att författaren tillfrågade sjuksköterskorna 

personligen per telefon eller e-post, kan ha lett till att de kände en svårighet att tacka nej till 

att vara med i studien, hur detta kan ha påverkat resultatet är svårt att svara på. 

Det faktum att en av sjuksköterskornas citat nämns mer frekvent än andras i 

resultatredovisningen kan göra att examensarbetets credibility21 försvagas. Författaren är 

medveten om detta och vill därför förtydliga att detta är på grund av att denna sjuksköterskas 

citat beskriver på ett bra sätt de olika kategorier som framkommit. 

 

4.4. Examensarbetets kliniska betydelse 

Författaren tror att examensarbetet kan ha betydelse för de sjuksköterskor som läser det, och 

sedan kanske börjar reflektera hur de själva tänker och känner kring att vårda döende 

patienter. Examensarbetet kanske även kan göra att sjuksköterskor pratar mer med varandra 

om hur de upplever att vårda döende patienter, och på så sätt ventilera sina tankar för att 

utveckla sin kunskap och erfarenhet inom området. 

 

4.5. Fortsatt forskning 

Författaren anser att fortsatt forskning kring utbildning inom att vårda patienter i livets slut är 

att föreslå. Detta för att kartlägga om eventuell utbildning kan göra att sjuksköterskan känner 

sig säkrare och tryggare i sig själv när denne vårdar patienter i livets slut. Om sjuksköterskan 

kan känna sig tryggare om denne får utbildning i att vårda patienter i livets slut, anser 

författaren att ytterligare forskning kring utbildning bör göras, för att kunna utforma denna på 

ett bra sätt. Även forskning kring copingstrategier som sjuksköterskorna använder sig av eller 

kan använda sig av i mötet med patienter i livets slut, kan vara av vikt för att ge en 

fördjupning i detta. Att kartlägga dessa copingstrategier kan kanske underlätta för 

sjuksköterskorna om denna får förslag på hur denne ska hantera situationen. Dessutom skulle 

ytterligare intresse av hur anhöriga upplever situationen när patienten är i livets slut, kunna 

ges. Detta för att sjuksköterskorna ska få inblick i anhörigas tankar och känslor och på så sätt 

själva kunna tänka på hur de bemöter anhöriga i dessa situationer. 
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4.6. Slutsats 

Författaren har kommit fram till att i vårdandet av patienter i livets slut har anhöriga en stor 

del och detta kan påverka hur sjuksköterskor tänker och känner kring att vårda dessa 

patienter. För att känna trygghet i mötet med patienter i livets slut och deras familjer kan 

tidigare erfarenhet av detta, underlätta. Att skapa en relation till patienten och dennes anhöriga 

kan också det underlätta i mötet med dessa, men även kan detta göra att arbetet blir tufft och 

emotionellt påfrestande. 
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