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 I 

Sammanfattning 
 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda vuxna patienter i livets slutskede och deras närstående, hur sjuksköterskan 

påverkas i dessa situationer samt hur sjuksköterskan hanterar detta. Författarna ville 

också undersöka vilket stöd sjuksköterskan får i dessa situationer. Studien utfördes som 

en beskrivande litteraturstudie och totalt inkluderades 15 artiklar. Huvudresultatet 

visade att sjuksköterskor upplevde tidsbrist i samband med vård i livets slutskede samt 

oro för patienten och dennes närstående. Väntade dödsfall var lättare att hantera jämfört 

med oväntade och plötsliga dödsfall. Sjuksköterskorna upplevde att det kunde vara 

jobbigt att kommunicera med den döende patienten och att brist på erfarenhet kunde 

resultera i att patienten inte fick den bästa möjliga vård. Vårdsituationerna påverkade 

sjuksköterskorna så att de upplevde stress och frustration. För att hantera dessa 

situationer användes strategier som skratt och humor i personalgruppen och tillsammans 

med den döende patienten samt att engagera andra sjuksköterskor eller professioner i 

vården runt den döende för att avlasta sjuksköterskan. Sjuksköterskorna fick stöd av 

andra sjuksköterskor genom samtal. Nyutexaminerade sjuksköterskor kände ett behov 

av utbildningar eller kurser i ämnet. Genom att tillägna sig erfarenhet om vård i livets 

slutskede påverkades sjuksköterskorna positivt och de kände sig allt tryggare i dessa 

vårdsituationer. 
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 II 

Abstract 

 
 

The aim of this study was to describe the nurse´s experiences of caring for adult patients 

in palliative care and their relatives, how nurses are affected in this situations and how 

the nurses handle this. The authors also wanted to examining what support the nurse 

might have in these situations. The study was performed as a descriptive literature 

review and 15 articles was included. The main result showed that nurses experienced 

lack of time in the context of terminal care and concern for patients and their relatives. 

Expected death was easier to handle compared with unexpected and sudden death. The 

nurses also experienced that it could be difficult to communicate with the dying patients 

and that lack of experience could result in the patient didn´t receive the best possible 

care. Care situations affected the nurses so that they experienced stress and frustration. 

To handle these situations they used strategies such as laugh and humor in the staff 

group and together with the dying patient and to engage other nurses or professionals in 

the care around the dying to unburden the nurse. The nurses where supported by other 

nurses through conversation. Recently graduated nurses felt a need for training or 

courses in the subject. To acquire experience in caring for patients in palliative care 

nurses were affected positively, and they felt more comfortable in these situations. 
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1. Introduktion 

Döden är ett ämne som ofta förknippas med obehag och oro. Döende människor vill 

ofta inte tala om döden, de behåller sin tankar och funderingar för sig själva (Mok & 

Chiu 2004). Sjuksköterskan träffar på dödsfall av personer i olika åldrar och i skiftande 

situationer. Ett väntat dödsfall kan vara lättare att hantera eftersom sjuksköterskan då är 

förberedd och situationen är mer kontrollerad (Shorter & Stayt 2010). Ett oväntat och 

plötsligt dödsfall kan vara traumatiskt och svårt att hantera då sjuksköterskan inte 

hunnit bygga upp en relation till närstående. Hur sjuksköterskan hanterar och reagerar 

vid vård i livets slutskede är individuellt men det är viktigt att bemöta patienter och 

deras närstående på ett professionellt och värdigt sätt och att sträva efter att ge bästa 

möjliga vård (Fridh et al. 2009). 

 

1.1 Palliativ vård 

När sjukdom inte längre går att bota blir behandlingen att lindra de symtom som uppstår 

och stödja patienten och även närstående. Detta kallas palliativ vård och används till 

patienter i livets slutskede men tillämpas även på svårt sjuka patienter (Hanratty & 

Higginson 1994, World Health Organization, 2002, Mok & Chiu 2004, Fridegren & 

Lyckander 2009).  

 

1.2 Omvårdnad 

Sjuksköterskan måste alltid ta hänsyn till alla patienter och se till att de får en 

individuellt anpassad vård, även i livets slutskede (Hanratty & Higginson 1994). Att 

bygga upp ett förtroende mellan sjuksköterskan och patienter i livets slutskede är 

viktigt, detta för att patienten ska känna sig trygg och våga uttrycka sina behov och 

önskningar (Mok & Chiu 2004). Att samtala med och få möjlighet att säga adjö till sina 

närstående kan bidra till att få en bra död, patienten känner sig då förberedd (De Jong & 

Clarke 2009). Om patienten känner ångest och oro inför döden kan en del av den 

känslan släppa om de vågar tala om ämnet. Sjuksköterskan bör ge omvårdnaden runt 

patienten mycket tid (Hanratty & Higginson 1994), sitta hos patienten, tala, lyssna och 

bygga upp en relation (Mok & Chiu 2004, Shorter & Stayt 2010). I dessa situationer 

uppkommer ibland mycket starka känslor och reaktioner hos sjuksköterskan som kan 

vara nödvändigt för att kunna ge god omvårdnad. Det kan medföra att även 

sjuksköterskan går genom ett sorgarbete p.g.a. engagemang och involvering i 

vårdsituationen (Shorter & Stayt 2010). Några av de vanligaste symtomen hos döende 

patienter är trötthet, smärta, ångest, aptitlöshet och andningsbesvär. Sjuksköterskan gör 
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fortlöpande omvårdnadsbedömningar för att uppmärksamma och lindra dessa symtom 

så att patienten ska må så bra som möjligt den sista tiden i livet, patienten ska känna 

största möjliga livskvalitet till livets slut (Hanratty  & Higginson 1994, Mok & Chiu 

2004, Kamp Nielsen 2008 ). När patienten inte längre kan äta och dricka och beslut tas 

om att avbryta livsuppehållande åtgärder så som dropp och antibiotika läggs stor vikt i 

stället på omvårdnad, smärtlindring och ångestdämpande medicinering (Fridh et al. 

2009). 

 

1.3 Närstående 

Närstående är ofta delaktiga i vården runt den döende patienten och kan ibland hjälpa 

till att förmedla behov som patienten själv inte orkar eller kan uttrycka (Rooke 1994). 

Närstående upplever ofta stor påfrestning under denna tid då de känner oro inför när 

dödsfallet ska inträffa och på vilket sätt det kommer att ske. Det är då viktigt att som 

personal inte döma människors beteende vid kris och sorg (Hanratty  & Higginson 

1994, Fridegren & Lyckander 2009). Närstående har olika behov av stöd i form av 

samtal och information från sjukvårdspersonalen som arbetar runt den döende 

(Fridegren & Lyckander 2009), därför är det även viktigt att bygga upp en bra relation 

med de närstående för att kunna ge en god död till patienten (De Jong & Clarke 2009). 

 

            1.4     Copingstrategier 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) finns det fyra olika copingstrategier för att hantera 

stressiga situationer; problemfokuserad, emotionsfokuserad, omdefinierande och 

undvikande copingstrategier. Problemfokuserad coping är strategier som direkt försöker 

lösa stressiga situationer. Emotionsfokuserad coping är strategier som används för att 

undvika fysiska och mentala effekter på stressen. Omdefiniering är strategi som kan 

förändra upplevelsen av problem eller stress. Undvikande copingstrategier fungerar som 

en flykt eller ignorerande av problemet. 

 

1.5  Problemformulering 

Att vårda patienter i livets slutskede kräver en hel del tid och engagemang av personalen 

runt den döende. Sjuksköterskan samordnar insatser, planerar och organiserar 

omvårdnaden till patient och närstående. Hon benämns ofta som ”spindeln i nätet”. 

Tidsbrist upplevs vara en stressfaktor när sjuksköterskan vårdar patienter i livets 

slutskede enligt Ekedahl och Wengström (2007). Dagens sjukvård är mer specialiserad 

och människorna är ofta multisjuka och äldre. Detta i kombination med neddragningar 
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av personal och vårdplatser kan minska förutsättningarna för sjuksköterskan att kunna 

hantera varje dödsfall som unikt. 

Palliativ vård är inget högprioriterat ämne i dagens sjuksköterskeutbildningar enligt 

Socialstyrelsen (2006), trots att det är så viktigt hur sjuksköterskan förhåller sig 

professionellt och empatiskt vid vård i livets slutskede.  

Med denna litteraturstudie vill författarna öka kunskapen av hur sjuksköterskan 

upplever att vårda döende patienten. För att sjuksköterskan ska känna sig förberedd 

inför och kunna hantera vård i livets slutskede fyller denna studie en viktig funktion. 

Sjuksköterskan får ökad handlingsberedskap och kan då ge andra kollegor stöd i dessa 

situationer. 

 

1.6    Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att 

vårda vuxna patienter i livets slutskede och deras närstående. 

 

1.7    Frågeställningar 

1. Hur beskrev sjuksköterskan sina upplevelser av att vårda patienter och deras 

närstående i livets slutskede? 

2. Hur påverkades sjuksköterskan av upplevelserna? 

3. Hur hanterade sjuksköterskan detta, copingstrategier? 

4. Vilket stöd fick sjuksköterskan i dessa situationer? 

5. Svarade de ingående artiklarnas urval mot studiens syfte och frågeställningar? 

 

2. Metod 

 

2.1     Design 

Studien utfördes som en beskrivande litteraturstudie (Forsberg & Wengström 2008) . 

 

2.2     Sökord 

Studien genomfördes genom sökning av vetenskapliga artiklar ur databasen PubMed. 

Sökning gjordes även i databasen CINAHL men författarna upptäckte att relevanta 

artiklar för studien redan funnits i databasen PubMed. Sökningar som gav stort utfall 

begränsades ytterligare genom att lägga till andra sökord eller begränsningar. I 

sökningarna användes dessa sökord: nurs*, dying, experiences, caring of, hospital, 

dying patients, terminal care, attitudes, coping strategies, coping, education, about dying 
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patients och palliative care. För att vidga sökning på ordet “nurse” har trunkering av 

ordet gjorts. I sökningarna har också den booleska operatorn ”AND” använts. Utfall av 

sökning och använda sökord redovisas i tabell 1. 

 

Tabell 1. Sammanställning av genomförd artikelsökning. 

 

Databas Sökord Begränsningar Träffar Granskade 

abstrakt 

Använda 

artiklar 

PubMed Nurs* AND 

caring of AND 

dying patients 

AND hospital 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

36 3 1  

PubMed Nurs* AND 

experiences AND 

attitudes 

AND palliative 

care 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

119 1 1  

PubMed Nurs* AND 

experiences AND 

dying patients 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

79 1 1  

PubMed Coping strategies 

AND nurs* AND 

end-of-life 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

8 1 1 

PubMed Nurs* AND dying 

AND experience 

AND caring of 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

40 5 3  

PubMed Nurs*AND 

terminal care 

AND patients 

AND experiences 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

104 1 1  

PubMed Education AND 

nurs* AND about 

dying patients 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

108 1 1  

PubMed Nurs* AND 

coping AND 

terminal care 

AND in hospital 

Humans, English, all 

adults :19+ 

years,published last 10 

years 

56 3 3  

Manuell sökning    6 3 

 

 

 

2.3 Urval och urvalskriterier 

Artiklar som publicerats från år 2001 och framåt inkluderas och skulle vara skrivna på 

engelska. Författarna inriktade sig på vuxna människor och artiklarna skulle svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Artiklar som endast var inriktade på hemsjukvård 

uteslöts helt. 
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2.4 Dataanalys 

Författarna har läst artiklar som valts ut efter sökning i databaser. Totalt granskades 22 

artiklar varav 7 föll bort då de inte stämde överens med studien syfte och 

frågeställningar. Båda författarna har läst de utvalda artiklarna för att säkerställa att 

innehållet uppfattades lika. Artiklarna har sedan diskuteras och granskats enligt 

Forsberg och Wengströms (2008) checklista för kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Detta för att kunna bedöma kvalitén på artiklarnas urval och betydelse för studiens syfte 

och frågeställningar. De inkluderade artiklarna var relevanta för att kunna svara på 

studiens syfte och frågeställningar. Urvalet i de inkluderade artiklarna har klassificerats 

med hög eller medel kvalité. Artiklar som beskrev urvalet tydligt bedömdes vara av hög 

kvalité. Artiklar som vars urval var otydligt beskrivet eller saknade delar i Forsberg och 

Wengströms (2008) checklista bedömdes som medel kvalité. Endast artiklar med hög 

och medel kvalité har använts i resultatet. Författarna gjorde en innehållsanalys enligt 

Polit och Beck (2008) av artiklarna för att kunna identifiera återkommande teman som 

var relevanta för studiens resultat. 

 

2.5 Forskningsetiska överväganden 

Alla resultat redovisas och författarnas egna åsikter och värderingar har inte presenterats 

i resultatet.  Artiklar och litteratur har tolkats av författarna och citerats vid behov. 

 

3. Resultat 

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede och deras närstående samt hur sjuksköterskan påverkades av 

dessa. Syftet var också att undersöka vilka copingstrategier sjuksköterskor använder 

samt att se vilket stöd sjuksköterskor fick i dessa situationer. I tabell 2 redovisas en 

artikelöversikt på de valda källorna och i tabell 3 presenteras syftet och resultatet i 

artiklarna som använts till litteraturstudiens resultat. De ingående artiklarnas urval 

svarade mot studiens syfte och frågeställningar. De inkluderade artiklarna resulterade i 

huvudrubrikerna ”upplevelser och påverkan hos sjuksköterskan” och ”hantering av 

upplevelserna och stöd”. Underrubriker till ”upplevelser och påverkan hos 

sjuksköterskan” är ”tidsbrist”, ”patient- och närståendekontakt”, ”kommunikation och 

information” och ”erfarenhet. Underrubriker till ”hantering av upplevelserna och stöd” 

är ”copingstrategier” och ”stöd och utbildning”. Resultatet presenteras i löpande text. 
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3.1 Valda källor 

Tabell 2. Artikelöversikt 

 

Författare 

Publ. år 

Titel Design/ 

Datains.metod 

Unders. 

grupp 

Dataanalys- 

metod 

Kvalitet  

urval  
Badger JM, 

2005 
A descriptive 

study of coping 

strategies used 

by Medical 

intensive Care 

Unit during 

transitions from 

cure- to comfort-

oriented care. 

Kvalitativ ansats,  

beskrivande design. 

Intervjuer och 

observationer. 

24 

sjuksköterskor 

varav 19 

kvinnor och 5 

män 

 

Bortfall: 0 

Inspelade och 

transkriberade. 

Analys Enligt 

Miles och 

Huberman 

Medel 

Costello J, 

2006 

Dying well: 

nurses´ 

experiences of “ 

good and bad” 

deaths in 

hospital. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

Intervjuer 

29 

sjuksköterskor 

 

 

 

Bortfall:0 

Bred etnisk 

vetenskaplig 

metod. 

Semoitisk 

analys enligt de 

Saussure 

Medel 

Dunn et al. 

2005. 

Nursing 

experience and 

the care of dying 

patients 

Kvantitativ ansats 

komparativ- och 

deskriptivdesign. 

Enkäter baserade på 

tre mätinstrument. 

58 

sjuksköterskor 
 

Bortfall: 1 

Bivariata 

korrelationer, 

deskriptiv 

statistik 

Medel 

Espinosa et al. 

2010 

ICU nurses´ 

experiences in 

providing 

terminal care. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

Intervjuer och telefon- 

intervjuer 

18 

sjuksköterskor, 

varav 15 

kvinnor och 3 

män.  

Bortfall: 0 

Beskrivande 

fenomenologisk 

metod 

framtagen av 

Colaizzi. 

Medel 

Gerow et al. 

2010 

Creating a 

curtain of 

protection: 

nurses´experienc

es of grief 

following patient 

death. 

Kvalitativ ansats 

Beskrivande design. 

Semistrukturerade 

intervjuer 

11 

sjuksköterskor, 

alla kvinnor. 

 

Bortfall: 0 

Inspelade och 

transkriberades 

ordagrant. 

Hermeneutiskt 

enl. Heidegger 

och Fenomeno-

logiskt enligt 

Van  Manen 

Hög 

Hopkinson & 

Hallett 2002 

Good death? An 

exploration of 

newly qualified 

nurses´understan

ding of good 

death. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

intervjuer 

28 

sjuksköterskor 

 

Bortfall: 4 

Inspelade och 

transkriberade. 

Fenomenologis

k metod enligt 

van Manen och 

Paterson och 

Zedrad 

Medel 

Hopkinson et 

al. 2003 

Caring for dying 

people in 

hospital. 

Kvalitativ ansats,  

Beskrivande design. 

intervjuer 

28 

sjuksköterskor 

varav 27 

kvinnor och 1 

man 

Bortfall: 4 

Inspelade och 

transkriberade. 

Fenomenologis

k metod enligt 

van Manen och 

Paterson och 

Zedrad 

Hög 

Hopkinson et 

al. 2004 

Everyday death: 

how do nurses 

cope with caring 

for dying people 

in hospital? 

Kvalitativ, ansats, 

beskrivande design. 

intervjuer.  

28 

sjuksköterskor 

varav 27 

kvinnor och 1 

man 

Bortfall: 4 

Inspelade och 

transkriberades 

ordagrant enligt 

van Manen och 

Wolcott 

Hög 
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Författare 

Publ. år 

Titel Design/ 

Datains.metod 

Unders. 

grupp 

Dataanalys- 

metod 

Kvalitet  

urval 
Iranmanesh et 

al. 2009 

Swedish nurses´ 

experiences of 

caring for dying 

people: a holistic 

approach 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

intervjuer  

8 

sjuksköterskor 

varav 4 

arbetade på 

sjukhus och 4 

arbetade i 

hemsjukvård 

 

Bortfall: 0 

Inspelade och 

transkriberades 

ordagrant. 

Fenomenologis

k-hermeneutisk 

analys enligt 

Ricoeur 

utvecklad av 

Lindseth och 

Norberg 

Hög 

Liaschenko et 

al. 2009 

The “big 

picture”: 

communication 

with families 

about end-of-life 

care in intensive 

care unit. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

intervjuer. 

27 

sjuksköterskor 

 

Bortfall: 0 

Analys enligt 

Tesch samt 

Corbin och 

Strauss. 

Hög 

Namasivayam 

et al. 2005 

The challenges 

of caring for 

families of the 

terminally ill: 

Nurses` 

experience. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

Intervjuer 

7 

sjuksköterskor, 

varav 5 

arbetade på 

sjukhus och 2 

arbetade på 

privat 

institution   
varav 6 kvinnor 

och 1 man 

 

Bortfall:0 

Fenomenologis

k metod enligt 

Colaizzi. 
 

Hög 

Peterson et al. 

2010 

What is so 

stressful about 

caring for a 

dying patient? A 

qualitative study 

of 

nurses´experienc

es. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

Intervjuer. 

15 

sjuksköterskor 

och 

sjuksköterske- 

studerande. 

varav 3 män 

och 12 kvinnor 
 

Bortfall: 0 

Inspelade och 

transkriberade 

och analyserade 

enligt Corbin 

och Strauss 

Hög 

Thompson el 

al. 2005 

Nurses´perceptio

ns of quality end-

of-life care on a 

acute medical 

ward. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

semistrukturerade 

intervjuer samt 

observationer 

10 

sjuksköterskor 

 

Bortfall: 0 

 
 

Inspelade och 

transkriberade 

ordagrant och 

analys enligt 

Corbin och 

Strauss 

Medel 

Trovo de 

Araujo & Paes 

da Silva, 2003 

Communication 

with dying 

patients – 

perception if 

intensive care 

units nurses in 

Brazil. 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

Intervjuer 

10 

sjuksköterskor,    

endast kvinnor 

 

Bortfall: 10 

Inspelade och 

transkriberade 

enligt Bardin´s 

metod 

Medel 

Wallerstedt et 

al. 2007 

Caring for dying 

patients outside 

special palliative 

care settings: 

experiences from 

a nursing 

perspective 

Kvalitativ ansats, 

beskrivande design. 

Intervjuer 

9 

sjuksköterskor 

från 

hemsjukvård, 

öppenvård och 

slutenvård 
 

Bortfall: 0 

Inspelade och 

transkriberade 

ordagrant och 

analys Enligt 

Giorgi 

Hög 
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3.2 Resultatöversikt  

Tabell  3. Presentation av de till resultatet inkluderade artiklarnas syfte och resultat 

  

Författare / Titel Syfte Resultat 
Badger 2005. A 

descriptive study of 

coping strategies used by 

Medical Intensive Care 

Unit nurses during 

transitions from cure- to 

comfort-oriented care. 

Att beskriva MIVA 

sjuksköterskors coping 

strategier när de vårdar 

patienter vars medicinska 

behandling övergått från 

att bota till att ge en 

palliativ vård. 

Sjuksköterskorna använde sig av olika 

copingstrategier så som: kognitiva, affektiva 

och beteendemässiga tekniker för att klara av 

vård i livets slutskede. 

Costello 2006. 

Dying well: 

nurses´experiences of ” 

good and bad” deaths in 

hospital. 

Att undersöka 

sjuksköterskor 

upplevelser av död och 

döende på sjukhus. 

Resultatet visar på i vilken utsträckning 

sjuksköterskor kunde utöva kontroll över den 

döende processen berodde på sina olika 

erfarenheter. Oavsett om dödsfallet var bättre 

eller sämre fokuserades mindre på patientens 

behov och döendeprocessen och mer på döden 

som en händelse och sjuksköterskors förmåga 

att hantera krav från organisationen 

Dunn, et al. 2005 

Nursing Experience and 

the Care of Dying patients 

Att undersöka relationer 

mellan demografiska 

variabler och 

sjuksköterskor attityder 

till döden och att vårda 

döende patienter. 

 

De flesta hade positiva attityder till att vårda 

döende människor. Sjuksköterskor som 

spenderade mer tid tillsammans med den 

döende hade mer positiva attityder. Statistiskt 

signifikanta samband hittades hos vissa 

demografiska variabler. 

Espinosa et al. 2010 

ICU Nurses´ experiences 

in providing terminal care. 

Att belysa IVA 

sjuksköterskors 

upplevelser av att ge 

terminal vård. 

I studien fann man 3 teman om IVA 

sjuksköterskors upplevelser av terminal vård: 

Hinder för optimal vård, inre konflikter och 

coping. Varje tema hade ytligare begränsningar 

med under teman. Resultatet visade på olika 

sätt att hantera stress så som t.ex. bygga upp 

ett förtroende med närstående, gråta, humor, 

samtal med kollegor om terminal vård samt att 

undvika att jobba med döende patienter. 

Gerow el al. 2010 

Creating a curtain of 

protection: 

nurses`experiences 

following patient death. 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser efter en 

patients död. 

4 teman identifierades. Man såg att 

sjuksköterskorna skapade en ”ridå av skydd ” 

för att mildra sin sorgeprocess och för att 

kunna fortsätt att ge stödjande vård. 

Hopkinson & Hallet, 2002 

Good death? An 

exploration of newly 

qualified 

nurses´understanding af a 

good death 

Studien undersöker 

uppfattningar om vad som 

är en ”god död” uttryckt 

av 28 sjuksköterskor som 

blev intervjuade om sina 

upplevelser av att vårda 

döende människor på 

sjukhus. 

Att tillbringa tid med den döende upplevdes 

som viktigt men tid- och personalbrist var 

vanligt. Att dö med värdighet var viktigt och 

sjuksköterskans ansvar i att detta ska ske. 

Lugn och fridfull stämning och gott 

välbefinnande hos patienten var viktigt samt 

att patienten inte skulle dö ensam. Ett väntat 

dödsfall där närstående var förberedda 

upplevdes vara ”en god död”. Religiösa 

aspekter och personlig påverkan. 

Hopkinson et al. 2003 

Caring for dying people in 

hospital. 

Att utveckla en förståelse 

om att vårda döende 

personer på sjukhus ur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskors 

perspektiv. Att bygga en 

teori på hur 

sjuksköterskorna kan få 

hjälp att leverera god 

palliativ vård  på sjukhus. 

6 teman hittades i studien: Det personliga, det 

faktiska, de okända, den ensamma, spänning 

och avslappning. Dessa teman och 

kopplingarna mellan dem användes för att göra 

en modell för att kunna förbereda och hjälpa 

sjuksköterskorna förstå sina upplevelser av att 

vårda döende personer på sjukhus. 
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Författare/Titel Syfte Resultat 
Hopkinson  et al. 2004. 

Everyday death: how do 

nurses cope with caring 

for dying people in 

hospital? 

Att ta reda på hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor hanterade 

vården av döende 

personer på akuta 

medicinska avd. 

7 teman framkom i studien:  Relationer, 

resurser, lärande, mått av praktiska åtgärder, 

kontroll av engagemang och omvärdering. 

Genom att bygga upp ett nätverk och bevara  

stödet från andra hjälpte sjuksköterskorna att 

klara av att ta hand om döende människor. 

Iranmanesh et al. 2009 

Swedish 

nurses`experiences of 

caring for dying people: a 

holistic approach. 

Att belysa innebörden av 

sjuksköterskor 

upplevelser av att vårda 

döende personer i 

hemmet och i en särskild 

enhet på sjukhuset 

3 teman och 8 under teman hittades : Möta 

patienten och närstående som unika personer, 

att lära sig i en utmanade miljö och vinna 

personlig styrka. 

Liaschenko et al. 2009 

The ” big picture”: 

communication with 

families about end-of-life 

care in intensive care unit. 

Att förstå och 

dokumentera faktorer 

som påverkar IVA 

sjuksköterskornas 

integrering av närstående 

i palliativ vård 

Sjuksköterskorna försökte få familjerna att 

förstå helhetsbilden i vården av sina döende 

anhöriga. Man såg även vikten av att få tid att 

bygga upp ett förtroende och vara ett stöd för 

både patienten och närstående. 

Namasivayam et al. 2005 

The challenges of caring 

for families of the 

terminally ill 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda  

närstående till terminalt 

sjuka personer.   

4 teman framkom i studien. Resultatet visar på 

att sjuksköterskan konfronteras både med 

familjens känslor samt sina egna känslor. 

Rädsla av att förlora en närstående orsakade 

ofta konflikter vilket krävde extra tid av 

sjuksköterskan.   

Peterson, et al. 2010 

What is so stressful about 

caring for a dying patient? 

A qualitative study of 

nurses´ experiences 

 

Denna studie undersöker 

sjuksköterskors 

upplevelser av och deras 

särskilda farhågor om att 

ta hand om döende 

patienter. 

Sjusköterskan upplevde tidsbrist, oro att inte 

kunna svara på frågor, brist på erfarenhet, oro 

om lidande hos den döende patienten, oro för 

närstående. Att patienten mår så bra som 

möjligt och är nöjd med vården var viktigast 

samt att hålla en professionell distans till den 

döende och dess närstående.   

Thompson et al. 2005 

Nurses`perceptions of 

quality end-of-life care on 

an acute medical ward. 

Att utveckla en förståelse 

av processen som 

sjuksköterskorna tar sig 

an när de ger 

högkvalitativ vård vid 

livets slutskede samt 

utveckla en ny teori 

grundad på deltagarnas 

erfarenheter om palliativ 

vård. 

Att ge en högkvalitativ vård är en komplicerad 

process med många faktorer som är knutna till 

patienten. Sjuksköterskorna strävade efter att ge 

en högkvalitativ vård till palliativa patienter i 

livets slutskede samtidigt som de även bedrev 

omvårdnad till övriga patienter på avdelningen. 

  

Trovo de Araujo & Paes 

da Silva 2003. 

Communication with 

dying patients-perception 

of intensive care units 

nurses in Brazil. 

 

Att kontrollera om 

sjuksköterskor anser att 

kommunikationen med 

döende patienter är ett 

effektiv terapeutiskt 

verktyg i palliativ vård 

samt avgöra vilka 

aspekter av 

kommunikation som 

anses vara viktiga för 

sjuksköterskorna. 

4 teman hittades i studien: värdet av 

kommunikation med döende patienter, hinder 

som påträffades under denna process, behovet 

av att identifiera varje patients individuella 

krav, använda kommunikation som ett verktyg i 

palliativ vård . Sjuksköterskorna ansåg att 

kommunikation med döende patienter var en 

effektiv terapeutisk resurs. Dock såg de sig 

själva som dåligt förberedda på detta och tog 

ofta avstånd från patienterna p.g.a. oförmåga att 

hantera sina egna känslor. 

Wallerstedt & Andershed 

2007. 

Caring for dying patients 

outside palliative care 

settings: experiences from 

a nursing perspective. 

Att beskriva 

sjuksköterskornas 

upplevelser av att vårda 

svårt sjuka och döende 

patienter utanför 

särskilda palliativa 

vårdinrättningar. 

Resultatet visar på 3 teman: ambition och 

engagemang, dagliga möten, 

tillfredsställelse/missnöje. Tidsbrist i 

kombination med att behöva vårda palliativa 

patienter och kurativa patienter samtidigt var 

svårt dock kunde vården av de kurativa 

patienterna ge positiva känslor, energi och 

hopp. Tidsbrist, stöd och resurser var primära 

orsaker till missnöje. 
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3.3 Upplevelser och påverkan hos sjuksköterskan 

 

3.3.1 Tidsbrist 

Enligt Espinosa et al. (2010) spenderade sjuksköterskan mer tid tillsammans med den 

döende patienten jämfört med läkare. Många sjuksköterskor upplevde att brist på tid var 

oroande (Hopkinson et al. 2003, Liaschenko et al. 2009, Peterson et al. 2010). Då 

sjuksköterskan hade fler patienter att ta hand om var det svårt att tillbringa mer tid 

tillsammans med den döende, detta upplevdes som stressande för sjuksköterskan 

(Hopkinson et al. 2003, Thompson et al. 2005, Wallerstedt & Andershed 2007, Peterson 

et al. 2010). Mest stress upplevdes på kvällar och nätter när arbetsstyrkan var mindre 

(Wallerstedt & Andershed 2007).  Att känna sig tillräcklig för den döende, närstående 

och de andra patienterna var svårt och sjuksköterskan upplevde en känsla av hopplöshet 

(Thompson et al, 2005). Tidsbrist var också en anledning till att inte kunna ge 

tillräckligt med stöd till närstående (Thompson et al. 2005, Peterson et al. 2010). Att 

tillbringa tid tillsammans med den döende och dennes närstående var viktigt för att 

bygga upp ett förtroende och en bra relation (Liachenko et al. 2009). Enligt Hopkinson 

et al. (2003) var tillräckligt med tid för att kunna uppfylla den döendes önskningar och 

behov den optimala upplevelsen av palliativ vård. Enligt Dunn et al. (2005) hade 

sjuksköterskor som spenderade mer tid tillsammans med den döende patienten, en mer 

positiv inställning till att vårda döende patienter. Hopkinson och Hallet (2002) menade 

att det var sjuksköterskans personliga ansvar att införskaffa tid till att vårda den döende, 

samtidigt som det också kunde vara svårt att kontrollera detta. Wallerstedt och 

Andershed (2007) skrev att en prioritering av arbetsuppgifterna kunde göras för att 

frisätta tid. 

 

3.3.2 Patient- och närståendekontakt 

Att vårda patienter i livets slutskede upplevdes ofta stimulerande och tillfredssällande 

men även jobbigt och betungande (Wallerstedt & Andershed 2007, Iranmanesh et al. 

2009). Den huvudsakliga tillfredsställelsen låg i att försöka tillgodose patientens och de 

närståendes önskemål utifrån varje enskild situation (Wallerstedt & Andershed 2007). 

Vissa sjuksköterskor i studien av Namasivayam et al. (2005) kände sig hedrade att 

tillsammans med närstående få följa patienten på dennes sista resa, de tyckte att det var 

en fin upplevelse. Att den döende patienten hade det så bra som möjligt var viktigt för 

sjuksköterskorna (Hopkinson & Hallet 2002, Espinosa et al. 2010, Peterson et al. 2010) 

samt att patienten var nöjd med vården och att patientens önskningar tillgodosågs. 



 11 

Sjuksköterskorna upplevde oro angående lidande hos den döende och gjorde allt för att 

lindra detta (Peterson et al. 2010). När sjuksköterskorna inte kunde hjälpa patienten 

tillräckligt påverkades de med en känsla av frustration. Om sjuksköterskan dessutom 

kunde identifiera sig själv i patientens situation upplevde de mer ledsamhet och det var 

jobbigare att vårda patienten (Hopkinson et al. 2002, Iranmanesh et al. 2009). 

Sjuksköterskor oroade sig för att bli allt för känslomässigt involverade med patienten 

samt att kunna upprätthålla en professionell distans (Hopkinson et al. 2003, Peterson et 

al. 2010). Att sjuksköterskan byggde upp ett förtroende med både patienten och 

närstående var en viktig del i vården, sjuksköterskorna upplevde det då lättare att kunna 

hjälpa och stötta dem (Iranmanesh et al. 2009, Liaschenko et al. 2009, Espinosa et al. 

2010), både emotionellt och psykiskt (Thompson et al. 2005, Liaschenko et al. 2009). 

Iranmanesh et al. (2009) skriver om vikten av att lyssna på patienter och närstående så 

att de fick möjlighet att ventilera tankar och känslor. Sjuksköterskorna upplevde även 

oro för närstående och ibland var sjuksköterskan mer bekymrade för närstående än för 

den döende patienten (Peterson et al. 2010).  

Att en patient skulle dö i ensamhet upplevdes som oetiskt, det var därför viktigt för 

sjuksköterskorna att ha någon närvarande i samband med att patienten avled, antingen 

närstående eller sjukvårdspersonal (Hopkinson & Hallet 2002). 

Insatser såsom att vårda döende patienter i avskild sal ämnad för vård i livets slutskede 

samt att tillåta närstående besöka när som helst infördes för att förbättra vården. 

Sjuksköterskorna kände sig frustrerade och stressade när det exempelvis inte gick att 

ordna enkelsal och en döende fick dela sal med andra patienter (Thompson et al. 2005). 

Sjuksköterskor upplevde att det var lättare att hantera väntade dödsfall jämfört med 

oväntade och traumatiska dödsfall (Hopkinson & Hallet, 2002, Hopkinson et al. 2003, 

Hopkinson et al. 2004, Wallerstedt & Andershed 2007). Väntade dödsfall hade färre 

negativa effekter på sjuksköterskorna. En snabb försämring av en döende patients 

tillstånd samt hastiga och oväntade dödsfall påverkade ibland sjuksköterskorna med 

stress, illamående, sömnstörningar och kunde få dem att gråta. Sjuksköterskan brukande 

då ta med sig bördan från sitt arbete hem. Om ett dödsfall inte motsvarade 

sjuksköterskans personliga förväntningar upplevdes negativa känslor i form av 

hjälplöshet, skuld, frustration, ilska och osäkerhet (Hopkinson et al. 2003).  

Sjuksköterskor upplevde frustration i situationer där patienter fick aktiv behandling men 

där det i stället var aktuellt med palliativ vård, de kände sig inte delaktiga i diskussionen 

angående patientens vård (Thompson et al. 2005, Espinosa et al. 2010). Om patienter 

avled med symtom i form av exempelvis smärta upplevde sjuksköterskorna skuld över 
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att de inte lyckats minska lidandet och gett patienten en smärtfri död (Costello, 2006). 

Om sjuksköterskan under kort tid vårdade flera döende patienter och deras närstående 

och var i tjänst då flera dödsfall inträffade påverkades sjuksköterskan av stress, detta 

kunde resultera i utmattning (Wallerstedt & Andershed 2007).  

 

3.3.3  Kommunikation och information 

Att ge den information som patienten och närstående ville ha och kunna svara på frågor 

var viktigt (Peterson et al. 2010), samt att förbereda dem på den oundvikliga döden 

(Iranmanesh et al. 2009). Samtidigt upplevde sjuksköterskorna det vara jobbigt att svara 

på frågor angående den döende patienten, vissa frågor var omöjliga att svara på och 

ibland var det svårt att veta vilken information som var rätt att ge (Hopkinson et al. 

2003, Paterson et al. 2010). Sjuksköterskorna i studien av Peterson et al. 2010 upplevde 

det jobbigt att svara på frågor som läkare inte kunnat svara på eller gett bristfällig 

information om, de kände sig då oförberedda och obekväma. Vissa sjuksköterskor 

undvek att kommunicera och agera med döende patienter och deras närstående eftersom 

de inte kände sig förberedda på detta (Trovo de Araujo & Paes da Silva 2003). Enligt 

Namasivayam et al. (2005) kunde det ibland bli konflikter mellan sjuksköterskan och 

närstående då det uppstod missförstånd i omvårdnadsarbetet runt den patienten. Enligt 

Costello (2006) kunde bristfällig kommunikation och information vara en anledning till 

att närstående och sjuksköterskan upplevde otillfredsställelse i samband att en patient 

avled.  

 

3.3.4 Erfarenhet  

Enligt Peterson et al. (2010) upplevde sjuksköterskorna vissa farhågor inför att vårda 

döende patienter, en rädsla var om brist på erfarenhet skulle leda till att patienten inte 

skulle få den bästa möjliga vården. Mindre erfarna sjuksköterskor upplevde det svårt att 

kommunicera med patienten och dennes närstående (Hopkinson et al. 2004, Peterson et 

al. 2010). Hur sjuksköterskan hanterade att vårda patienter i livets slutskede förändrades 

med tiden allt eftersom sjuksköterskan erhöll mer erfarenhet (Hopkinson et al. 2004, 

Gerow et al. 2010). Sjuksköterskorna tog lärdom av sina erfarenheter och genom att 

observera sina kollegor (Hopkinson et al. 2004). Fler äldre sjuksköterskor med många 

års erfarenhet upplevde döden som ett naturligt skeende, en befrielse från lidande och en 

övergång till ett liv efter döden jämfört med yngre sjuksköterskor (Dunn et al, 2005). 

Att dagligen möta patienter i livets slutskede och deras närstående gav sjuksköterskan 

värdefull erfarenhet och kunskap, både för sin egen utveckling och för att kunna hantera 
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liknande patientsituationer i framtiden. Sjusköterskorna upplevde även att de fick större 

medvetenhet och insikt om livet i samband detta (Wallerstedt & Andershed 2007). 

 

3.4 Hantering av upplevelserna och stöd 

 

3.4.1 Copingstrategier 

Positiv feedback från den döende patientens närstående resulterade i att sjuksköterskan 

kände sig mer nöjd med den vård som hade utförts (Hopkinson et al. 2004, Thompson 

et al. 2005). Ibland var närstående delaktiga och hjälpte till med vården runt den döende 

patienten, på så sätt underlättade det ofta arbetet för sjuksköterskan (Hopkinson et al. 

2004). Enligt Hopkinson et al. (2004) använde sjuksköterskorna olika copingstrategier 

för att vara förberedd inför mötet med döende och deras närstående. För att underlätta 

och avlasta sjuksköterskan i arbetet med döende patienter engagerades andra 

sjuksköterskor, närstående eller andra sjukvårdsprofessioner i arbetet med den döende. 

Genom att utföra andra arbetsuppgifter kunde sjuksköterskan fly från det ibland 

påfrestande palliativa arbetet (Hopkinson et al. 2004, Namasivayam et al. 2005). Det 

var lättare för sjuksköterskan att hantera påfrestande situationer vid vård i livets 

slutskede då arbetet skedde i team enligt Iranmanesh et al. (2009). Enligt 

(Namasivayam et al. 2005) var det viktigt att ha god kommunikation, tillit och stöd 

inom teamet runt patienten. En annan strategi var att använda humor och skratt på 

arbetsplatsen i samband med tragiska patientsituationer (Hopkinson et al. 2004, Badger 

2005, Espinosa et al. 2010).  Att använda humor tillsammans med den döende patienten 

kunde också vara ett sätt att hantera jobbiga situationer (Hopkinson et al. 2004, Gerow 

et al. 2010). Att gråta tillsammans med närstående och kollegor användes också som en 

copingstrategi i palliativ vård (Espinosa et al. 2010, Namasivayam et al. 2005). 

Espinosa et al. (2010) framförde att vissa sjuksköterskor fick en hård attityd och 

skärmade av sina känslor i samband med vård i livets slutskede och beskrev detta som 

en copingstrategi. Om konflikter i omvårdnadsarbetet runt en patient hade uppstått 

mellan sjuksköterskan och närstående hanterade sjuksköterskan detta genom att tala om 

det eller undvika denna patientsituation. Avsaknad av kunskap att hantera denna 

situation på rätt sätt var anledningen till att sjuksköterskan agerade genom att vara 

undvikande (Namasivayam et al. 2005) 

Att ha vårdat döende människor och mött deras närstående hade förändrat 

sjuksköterskornas syn på flera saker, som att ta vara på var dag och att njuta av livet 

samt att acceptera döden som en del av livet (Iranmanesh et al. 2009). Att ha lärt sig av 
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sina erfarenheter och satt händelser i perspektiv ansågs enligt Badger (2005) också vara 

ett sätt att hantera situationer när sjuksköterskan vårdar döende människor.  

 

3.4.2  Stöd och utbildning 

I Hopkinsons et al. (2003) studie om nyutexaminerade sjuksköterskor rådfrågas de äldre 

kollegorna i situationer där de själv kände sig osäkra och behövde stöd. Sjuksköterskor 

utvecklade stödjande relationer till kollegor och närstående. 

Sjuksköterskorna talade med andra sjuksköterskor om sina upplevelser för att få 

bekräftelse och stöd. Flera sjuksköterskor talade inte med sin familj eftersom de inte 

ville betunga dem med detta (Badger 2005, Espinosa et al. 2010). Sjuksköterskorna i 

studien av Iranmanesh et al. (2009) beskrev att stödsamtal inte förekom så ofta som de 

hade önskade och kände frustration över detta. Sjuksköterskor som hade positiva 

erfarenheter och ett bra stöd i samband med sitt första möte med en döende patient bar 

med sig detta till andra liknande möten. Att ha en bra förebild i samband med vård i 

livets slutskede var ett positivt stöd i dessa situationer (Gerow et al. 2010). Enligt Trovo 

de Araujo och Paes da Silva (2003) fanns en brist i sjuksköterskors sätt att kommunicera 

med döende patienter och detta kunde bero på brister i sjuksköterskeutbildningen. 

Sjuksköterskorna i Hopkinson et al. (2004) beskrev att deras utbildning inte gett dem 

tillräckligt med kunskap om vård i livets slutskede, de menade att de erhållit detta 

genom praktiskt arbete i vården. Sjuksköterskorna i Espinosas et al. (2010) studie ville 

ha mer utbildning om vård i livets slutskede, de kände sig inte förberedd på att ge 

palliativ vård. De kände även ett behov av riktlinjer att följa i samband med vård i livets 

slutskede. 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Sjuksköterskor har både positiva och negativa upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede. De positiva upplevelserna låg i att kunna tillgodose patientens och de 

närståendes önskningar och behov och att de upplevde tillfredsställelse och stimulans i 

sin yrkesroll. De negativa handlade om tidsbrist, rädsla för emotionellt engagemang i 

patient och närstående, kommunikationssvårigheter och brist på erfarenhet. I situationer 

där sjuksköterskan inte kunde lindra lidande så som smärta kände sjuksköterskan skuld 

och frustration.  
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Väntade dödsfall var lättare att hantera jämfört med oväntade och traumatiska dödsfall, 

de kunde ha negativa effekter på sjuksköterskan så som frustration. Sjuksköterskan 

påverkades av stress och oro för patienten och närstående samt oro för att inte kunna ge 

tillräckligt god vård. Att sjuksköterskan hade god kommunikation med patient och 

närstående ansågs viktigt men kunde även vara svårt. Vissa sjuksköterskor undvek att 

kommunicera med döende och dennes närstående då de inte kände sig förberedda på 

detta eller upplevde sig ha för lite erfarenhet. Erfarenhet i palliativ vård ansågs som 

viktigt för att vårda döende patienter, det gav sjuksköterskan värdefull kunskap i ämnet. 

Copingstrategier som användes i palliativ vård var teamarbete, humor och skratt, gråt 

samt att undvika dessa patientsituationer. Sjuksköterskorna fann stöd hos andra kollegor 

med liknade erfarenheter. Framförallt nyutexaminerade sjuksköterskor kände ett behov 

av utbildningar eller kurser i palliativ vård.  De inkluderade artiklarnas urval svarade 

mot studiens syfte och frågeställningar. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

I denna litteraturstudie framkommer det att tidsbrist är ett återkommande problem i 

samband med vård i livets slutskede och detta resulterade ofta i att sjuksköterskorna 

upplevde oro och stress (Hopkinson et al. 2003, Peterson et al. 2010). Att vårda kurativa 

patienter samtidigt som palliativa patienter upplevdes som påfrestande och 

sjuksköterskan kände sig otillräcklig (Thompson et al. 2005). Tidsbristen resulterade 

också i att de närstående inte fick tillräckligt med stöd (Namasivayam et al. 2005, 

Thompson et al. 2005, Peterson et al. 2010). Enligt Liachenko et al. (2009) var det 

viktigt att spendera tid med döende och närstående och kommunicera för att bygga upp 

ett förtroende, en relation och synliggöra både patientens och de närståendes behov. 

Även Iranmanesh et al. (2010) beskriver i sin studie vikten av detta. Wallerstedt och 

Andershed (2007) menade att en prioritering av arbetsuppgifterna kunde göras för att 

frisätta tid. De skriver också att om tid fanns användes den inte alltid på ett optimalt 

sätt. Hopkinson och Hallet (2002) ansåg att sjuksköterskan hade ett personligt ansvar i 

tidsfrågan. I studien av Namasivayam et al. (2005) gavs ett förslag om att 

sjuksköterskan skulle ansvara för färre patienter i samband med palliativ vård eller att 

öka sjuksköterskeantalet i samband med detta. 

Att vårda patienter i livets slutskede upplevdes stimulerande och tillfredsställande och 

på många sätt också betungande och jobbigt. Sjuksköterskorna i Wallerstedt och 

Andershed (2007) som arbetade både inom hemsjukvård och på vårdavdelning hade 

likvärdiga upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Denna studie visar att 
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sjuksköterskorna hade ofta höga ambitioner och en positiv inställning till att vårda 

patienter i livets slutskede och försökte tillgodose patientens och närståendes behov och 

önskemål. Sjuksköterskorna upplevde att de utvecklades och erhöll värdefulla 

erfarenheter och kunskaper. Sjuksköterskorna i Iranmanesh et al. (2010) upplever vård i 

livets slutskede som en lärande process där sjuksköterskan utvecklas och får ökad 

medvetenhet i ämnet samt styrka inför kommande utmaningar. Wengström och Ekedahl 

(2006) stödjer Iranmanesh et al. (2010) i att sjuksköterskorna får ökad styrka utifrån 

kunskaper och erfarenheter i palliativ vård.  

Nyutexaminerade sjuksköterskor i studien av Peterson et al. (2010) var rädda för att de 

inte skulle kunna ge döende patienter bästa möjliga vård då de hade lite erfarenhet i 

detta ämne. De upplevde svårigheter i att kommunicera med patienter och närstående 

(Hopkinson et al. 2004, Peterson et al. 2010). Wengström och Ekedahl (2006) menade 

att erfarna sjuksköterskor arbetade mer strukturerat medans nyutexaminerade 

sjuksköterskor hade det tuffare, de formas efterhand och utvecklas professionellt. 

Sjuksköterskorna i studien av Peterson et al. (2010) var oroade för att den döende led på 

olika sätt och gjorde allt för att lindra detta. Om sjuksköterskorna inte kunde hjälpa 

patienten ordentligt kände de frustration (Hopkinson et al. 2002, Iranmanesh et al. 

2009) och om patienten avled med symtom så som smärta kände de skuld (Costello 

2006). Om patienter i livets slutskede fick aktivt behandlande vård upplevdes också 

frustration och sjuksköterskorna kände sig inte delaktiga i diskussionen om vården 

(Thompson et al. 2005, Espinosa et al. 2010). Sjuksköterskorna i studien av Thompson 

et al. (2005) som arbetade på akut vårdavdelning upplevde att läkare hade bristande 

utbildning i palliativ vård. 

En vanlig upplevelse hos sjuksköterskorna var att de kände ledsamhet när de vårdade 

patienter som de själv kunde identifieras sig med (Hopkinson et al. 2002, Iranmanesh et 

al. 2009). Dessa upplevelser skrev även Iranmanesh et al. (2010) om i sin studie och 

gav exempel som att patienten var i samma ålder som sjuksköterskan eller att patienten 

hade barn. Att bli allt för känslomässigt involverade i patientsituationer i livets slutskede 

samt att upprätthålla en professionell distans upplevdes oroande (Hopkinson et al. 2003, 

Peterson et al. 2010). Sjuksköterskorna i studien av Iranmanesh et al. (2010) beskrev 

vikten av att vara professionella och ha en sund balans i sitt sätt att vårda och vara med 

den döende och dennes närstående. 

Sjuksköterskorna upplevde att det var lättare att hantera väntade dödsfall jämfört med 

oväntade och traumatiska dödsfall (Hopkinson & Hallet, 2002, Hopkinson et al. 2003, 

Hopkinson et al. 2004, Wallerstedt & Andershed 2007). Oväntade dödsfall kunde 
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påverka sjuksköterskan negativt exempelvis i form av stress och sömnlöshet 

(Hopkinson et al. 2003). Shorter och Stayt (2010) beskrev att vid väntade dödsfall är 

situationen mer kontrollerad och sjuksköterskan är bättre förberedd. Oväntade och 

plötsliga dödsfall kan vara svårare att hantera då sjuksköterskan inte hunnit bygga upp 

en relation till närstående. 

 

Resultatet visar att sjuksköterskor använder flera olika copingstrategier för att hantera 

vård i livets slutskede. Deltagarna i Hopkinson et al. (2004) använde copingstrategier 

som humor och skratt, gråt, att fly från påfrestande situationer och teamarbete för att 

avlasta sjuksköterskan. Även Badger (2005), Espinosa et al. (2010) och Gerow et al. 

(2010) beskrev humor som en användbar strategi. Dessa teamarbeten nämner även 

Namasivayam et al. (2005) och Wengström och Ekedahl (2006) i deras studier. De 

beskrev att det var viktigt att ha en bra kommunikation, tillit och stöd av varandra i 

teamet, detta för att vara öppen för kritik och feedback. Vissa sjuksköterskor i studien av 

Espinosa et al. (2010) skärmade av sina känslor och fick en hård attityd i samband med 

palliativ vård. Att lära sig av sina erfarenheter och sätta händelser i perspektiv var ett 

annat sätt att hantera upplevelserna enligt Badger (2005). Positiv feedback från 

närstående till döende patienter resulterade i att sjuksköterskan kände mer nöjd med den 

vård som getts (Hopkinson et al. 2004, Thompson et al. 2005).   

Nyutexaminerade sjuksköterskor rådfrågade äldre kollegor i situationer där de kände sig 

osäkra och behövde stöd (Hopkinson et al. (2003). Sjuksköterskorna talade sällan med 

sina familjer om upplevelser i palliativ vård, de talade i stället med sina kollegor 

(Badger 2005, Espinosa et al. 2010). Ett bra första möte av vård i livets slutskede kunde 

vara till hjälp vid andra liknande möten (Gerow et al. 2010). Deltagarna i studien av 

Iranmanesh et al. (2009) upplevde att stödsamtal för vårdpersonalen inte förekom så 

ofta som de hade önskat. Sjuksköterskor i Trovo de Araujo och Paes da Silva (2003) och 

Hopkinson et al. (2004) ansåg att de inte fått tillräckligt med kunskap om palliativ vård 

i deras utbildning. Sjuksköterskor i Espinosa et al. (2010) efterlyste mer utbildning om 

vård i livets slutskede. 

 

4.3 Metoddiskussion 

Denna litteraturstudie baseras på vetenskapliga artiklar som publicerats från år 2002 och 

framåt. Totalt granskades 22 artiklar och av dessa användes 15 till studiens resultat då 

de överensstämde med syftet och frågeställningarna. Sökord som användes vid sökning 

i databaserna var  nurs*, caring of, dying patients, hospital, experiences, attitudes, 
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palliative care, coping strategies, coping, end-of-life, education, terminall care och 

about dying patients. Sökorden har kombinerats med den booleska operatorn AND och 

trunkering har gjorts på ordet ”nurse” för att vidga sökningarna. Sökning med MeSH-

termerna [family] och [terminally ill] gjordes, de fanns dock inte med vid sökningar till 

de utvalda artiklarna till resultatet. För att minska antalet träffar vid sökningarna gjordes 

begränsningar. Manuell sökning via valda artiklars referenslistor gav författarna 

ytterligare material till studiens resultat. De deltagande sjuksköterskorna i studierna var 

både kvinnor och män, dock övervägande kvinnor. Sjuksköterskorna hade varierande 

ålder och antal år i yrket, detta ser författarna som positivt eftersom det synliggör 

skillnader beroende på erfarenhet av palliativ vård. Studierna var gjorda i flera olika 

länder och resultatet visar att upplevelserna om att vårda patienter i livets slutskede är 

likvärdiga runt om i världen. De inkluderade artiklarnas urval har kvalitetsbedömts 

enligt Forsberg och Wengströms (2008) checklista och klassificerats med hög och medel 

kvalitet. Ingen av artiklarna som användes till resultatet ansågs vara av låg kvalité. 

 

4.4 Allmän diskussion 

Sjuksköterskor träffar ofta på döende människor och vårdar dessa den sista tiden i livet. 

Samtidigt är döden ett ämne som kan vara svårt att hantera och många upplever obehag 

och oro runt detta. Att undersöka sjuksköterskans upplevelser av att vårda människor i 

livets slutskede är viktigt för att de ska kunna ge en så bra vård som möjligt till döende 

och dennes närstående. Att undersöka hur sjuksköterskan påverkas och sedan hanterar 

upplevelserna är viktigt för att sjuksköterskan ska orka vara professionell i dessa 

situationer.  

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskans upplevelser om vård i livets slutskede är 

många och ofta negativa i form av oro och stress.  

Nyutexaminerade sjuksköterskor har det jobbigast eftersom de inte hunnit skaffa sig 

tillräckligt med erfarenhet och rutin i ämnet. Många sjuksköterskor menade att de 

tillägnade sig kunskaper i palliativ vård genom erfarenhet. Kanske får man den bästa 

kunskapen genom att själv uppleva och vara delaktig i vård runt döende människor?  

Många upplever att brist på tid är ett hinder för att kunna vårda döende på ett önskvärt 

sätt, sjuksköterskorna upplever att de inte hinner med att bygga upp en relation. 

I dagens samhälle inträffar större delen av dödsfallen på sjukhus eller inrättningar. Det 

är därför viktigt att erbjuda sjuksköterskor stöd i form av handledning eller utbildningar 

i palliativ vård samtidigt som erfarenhet också är en viktig kunskapskälla. 
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Förslag på fortsatta studier är att undersöka hur nyutexaminerade allmänsjuksköterskor 

upplever mötet med döende människor. Författarna anser också att det finns ett behov 

av att forska i om sjuksköterskans hälsa påverkas av att arbeta under tidsbrist och stress 

som bl.a. förekommer vid vård i livets slutskede.  

Den föreliggande studien kan vara användbar när nyutexaminerade sjuksköterskor finns 

på arbetsplatser där patienter i livets slutskede vårdas. Den kan vara vägledande för mer 

erfarna sjuksköterskor för att förstå hur den nyutbildade kan tänkas känna och uppleva 

vid dessa möten. 

 

Slutsats 

Denna litteraturstudie har visat att sjuksköterskor upplever det påfrestande att vårda 

patienter i livets slutskede, framförallt nyutexaminerade sjuksköterskor då de inte har 

tillräckligt med erfarenhet och rutin i dessa situationer. Det är viktigt att som erfaren 

sjuksköterska ge stöd och handledning till de nyutexaminerade sjuksköterskorna. 

Nyutexaminerade sjuksköterskor bör även erbjudas utbildning i palliativ vård, detta för 

att de ska känna sig tryggare i att vårda patienter i livets slutskede.   
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