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Sammanfattning 

 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter i livets slutskede på sjukhusavdelningar. 

Metod: Beskrivande litteraturstudie som baserades på tretton vetenskapliga artiklar. 

Data inhämtades från databaserna Cinahl och Pubmed. 

Resultat: Att vårda patienter i livets slut på sjukhusavdelningar är en komplex situation. 

Sjuksköterskorna beskrev både upplevelser av tillfredsställelse och närhet samtidigt som 

de kunde känna sig otillräckliga. Relationer till patienter och närstående var 

betydelsefulla men en distansering var nödvändig för att behålla en professionell 

yrkesidentitet. Faktorer som påverkade upplevelserna var rädsla för den egna döden, 

tidigare erfarenheter, tidsbrist och den rumsliga miljön på avdelningarna. En betydande 

del av upplevelserna var av existentiell karaktär.  

Slutsats: Blivande sjuksköterskor och yrkesverksamma sjuksköterskor behöver vetskap 

om hur det kan påverka dem att vårda patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor 

behöver få möjligheter att reflektera över sina upplevelser och sin attityd till döden för 

att kunna utveckla ett professionellt förhållningssätt.  
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Abstract 

 

Aim: The aim of this study was to describe the nurses’ experience of end of life care in 

a hospital setting.  

Method: The study was conducted as a descriptive literature study based on thirteen 

scientific articles retrieved from the databases Cinahl and PubMed. 

Resultat: End of life care in a hospital setting is a complex situation. Nurses described 

experiences of satisfaction and closeness at the same time as they had feelings of 

inadequacy. Relationship with patients and their relatives were meaningful but keeping 

a professional distance was necessary. Issues impacting on the experiences was nurses 

own fear of death, previous experiences, lack of time and the hospital environment. A 

significant part of the described experiences was of existential character.  

Conclusion: Future and working nurses need more knowledge of how caring for dying 

people can effect them. Nurses require opportunities to reflect on end of life care 

experiences and their own attitudes to death, in order to develop a professional 

approach. 
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1. Introduktion 
 

 

1.1 Bakgrund 

 

Innan sjukvårdens utveckling under förra seklet, inträffade döden oftast i hemmet och 

var då omgiven av ritualer och religiösa traditioner. Det fanns erfarenhet och kunskap 

kring döendet, både kroppsligt och själsligt. Nu för tiden sker döden även utanför 

hemmet såsom på sjukhus, särskilda boenden och hospice (Andershed, Ternestedt & 

Håkansson 2013). 

Begreppet palliativ vård uppstod under 1970-talet. Det kom då att bli synonymt med 

fysisk, social, psykologisk och andlig stöd av patienter i livets slutskede. Vårdformen 

utvecklades inom flera olika områden men var tidigt förknippad med onkologi (Clark 

2007). En utav den palliativa vårdfilosofins förgrundsgestalter Cicely Saunders, menade 

att relationen mellan fysiskt och mentalt lidande är direkt sammanlänkade. Hennes teori 

om total smärta där hon inkluderar fysiska, psykiska, sociala, känslomässiga och 

andliga faktorer har haft stor betydelse för utvecklingen av palliativt vårdande (Clark 

1999). Forskning kring psykosociala faktorer, fysisk omvårdnad, smärta och 

smärthantering, kommunikation, närstående och omvårdnadsplanering i livets slutskede 

har ökat och utvecklats under de senaste årtiondena (Aziz, Millar & Curtis, 2013).  

Även möjligheterna att få avancerad medicinsk hjälp i hemmet har ökat så att döende 

patienter kan vårdas hemma ända fram till livets slut. Detta har lett till att färre dör på 

sjukhus. Dock finns det fortfarande palliativa patienter som är i behov av sjukhusvård 

och en del av dessa patienter kommer till slut att dö på sjukhuset i samband med en akut 

inläggning (Socialstyrelsen 2006).  

Sjuksköterskor som arbetar i sjukhusmiljö kommer regelbundet i kontakt med patienter 

som befinner sig i livets slutskede. Författarna till föreliggande litteraturstudie vill 

därför granska sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på 

sjukhusavdelningar då dessa erfarenheter kan synliggöras ytterligare. 

 

1.2 Palliativ vård och vård i livets slutskede 

Den palliativa vården i Sverige grundar sin vårdfilosofi på World Health Organisations, 

WHO (2011) definition av palliativ vård. Patienten ska få en aktiv helhetsvård då 

botande, kurativ, behandling inte längre är aktuell. Smärta och andra fysiska symptom 

ska lindras och det ska finnas ett utrymme för lyhördhet inför de psykologiska, sociala 
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och existentiella dimensionerna. En viktig del inom palliativ vård är att förebygga 

lidande. Målet med vården är att patienten och närstående ska uppnå god livskvalitet 

utan att vare sig förlänga livet eller påskynda den förestående döden. WHO:s definition 

ligger till grund för de fyra hörnstenarna som utgör stommen inom dagens palliativa 

vård; symtomlindring, närståendestöd, teamarbete och kommunikation (Meghani 2004, 

Strang 2012a, SOU 2001:6, WHO 2011).  

Palliativ vård kan delas in i två faser där den inledande fasen kan sträcka sig över en 

lång tid, ibland flera år. Den första fasen startar när en obotlig och progressiv sjukdom 

eller skada konstaterats och målet är då lämplig individuell livsförlängande behandling. 

Den senare avslutande palliativa fasen är kortare och tiden kan då röra sig om dagar, 

veckor eller månader. Denna fas innefattar vård i livets slutskede. Övergången mellan 

dessa faser är ofta svävande och det kan bli svårt att finna tidpunkten för när vården ska 

gå från att vara livsförlängande till att enbart lindra lidandet (Socialstyrelsen 2013). 

Närstående har en central roll och utgör en utav de fyra hörnstenarna. Närstående och 

patient kan ses som en enhet ur vårdsynpunkt och stöd till närstående är av stor 

betydelse (Meghani 2004, SOU 2001:6, Strang 2012a). Att vara nära en vän eller 

släkting som vårdas i livets slutskede kan vara oroande, utmattande och påfrestande för 

relationerna (Hudson et al. 2011).  Det har uppmärksammats att närstående har hög risk 

att själva drabbas av ohälsa. Sjukvården behöver kontinuerligt se över och utveckla sitt 

bemötande samt uppmärksamma närståendes behov av stöd (Socialstyrelsen 2013).  

 

1.3 Sjuksköterskans roll 

Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, beskriver att sjusköterskan ska 

tillgodose patienters basala och specifika omvårdnadsbehov, såväl fysiska, psykiska 

som sociala, kulturella och andliga. Det ska göras med respekt och omsorg för 

patientens integritet, autonomi och värdighet (Socialstyrelsen 2005). International 

Council of Nurses, ICN (2014) förespråkar en gemensam etisk kod för sjuksköterskor 

världen över som innefattar fyra grundläggande ansvarsområden, främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Att visa respekt, trovärdighet 

och medkänsla samt att vara lyhörd är egenskaper som ingår i sjuksköterskans 

yrkesutövning. 

Sjuksköterskan arbetar ofta i multidisciplinära team där samarbete och effektiv 

kommunikation är centrala delar av omvårdnaden. Det är angeläget att sjuksköterskan 

kan koordinera och samspela eftersom sjukvården idag består av många olika aktörer i 
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vårdkedjan (Apker et al. 2006). 

Sjuksköterskan har en ledande roll som är betydande för omvårdnaden runt en patient. 

Att ta del av forskning och utveckling inom omvårdnadsvetenskap är en skyldighet som 

ingår i sjuksköterskeyrket. Omvårdnadens paradigm där människa, hälsa, miljö och 

vårdande är bärande begrepp ska genomsyra vården (Engström, Johansson 2009, 

Socialstyrelsen 2005). Lärandet kan ses som en pågående process som ofta sker genom 

samarbeten över yrkeskategorier i arbetsteamet. Sjukvårdspersonal kan stödja och 

uppmuntra varandra genom att dela erfarenheter och kunskap (Kvarnstrom, Cedersund 

2006). 

Sjuksköterskan behöver god självkännedom och en förmåga att sätta sina egna känslor 

och impulser åt sidan för att bättre kunna förstå patienten. Regelbunden reflektion och 

diskussion om etiska frågor är viktigt för att kunna utveckla omvårdnadsområdet (ICN 

2014). 

Att förstå sina egna begränsningar och ha självinsikt samt kunna lita till sin intuition är 

betydelsefullt i mötet med patienter. I den vårdande rollen ska utgångspunkten vara den 

grundläggande kärleken, människor emellan, med respekt för den unika individen 

(Blomberg, Sahlberg-Blom 2007). 

 

1.4 Definition av begrepp 

 

1.4.1 Uppleva, upplevelse  

Nationalencyklopedin, NE (2014) definierar begreppet uppleva och upplevelse som att 

vara med om något som direkt berör och att uppfatta och värdera detta på ett 

känslomässigt plan, vanligtvis utan att bilda sig en klar åsikt. 

 

1.4.2 Existentiellt, andligt 

Existentiella frågor kan definieras som frågor rörande livets mening, tillvaron, döden, 

relationer, hopp och tro. Sådana funderingar är som regel ofrånkomligt när man drabbas 

av allvarlig sjukdom och får besked om att livet är utmätt. Ofta uppstår en ångestfylld 

existentiell kris med tankar kring vad som är meningen med livet. Historiskt sett var det 

kyrkan och prästen som tog hand om sådana frågeställningar. I dagens sekulariserade 

samhälle är det inte längre lika självklart att söka tröst och stöd i en religion när kriser 

uppstår. Ofta är det istället sjukvårdspersonal som blir ett stöd i livskrisen (Strang, 

Strang 2012). 
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Andlighet handlar om mening, relationer och att se sig själv i ett större och viktigare 

sammanhang utöver den vardagliga tillvaron. Andlighet kan vara ytterst individuellt och 

kan uttryckas på många olika sätt (Edwards et al. 2010). 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2005) 

genomsyras av en helhetssyn och ett etiskt förhållningssätt vilket bland annat innebär att 

visa öppenhet och respekt för olika värderingar och trosuppfattningar. 

 

1.5 Omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1897-1996), ser människan som en 

biologisk, social, psykologisk och andlig individ och betonar hennes grundläggande 

behov. Dessa behov kan delas in i fjorton områden, där de nio första är fysiska, (andas, 

äta och dricka, uttömning, kroppsställning, vila och sömn, kläder, kroppstemperatur, få 

vara ren, undvika faror). De fem återstående handlar om psykisk välbefinnande, 

(uttrycka önskemål och känslor, utöva sin religion, utföra arbete och skapande, 

avkoppling och vila, samt att få lära). Henderson, (1982), menar att behoven är 

oskiljaktiga. Fysiska, psykiska, existentiella och sociala behov bildar tillsammans en 

helhet. Sjuksköterskans roll är starkt integrerad med patienten, en bundsförvant, ett 

komplement när patienten själv inte längre förmår eller räcker till. Att lyssna till 

patientens önskemål är av stor vikt samt att respektera patientens egen vilja. 

Sjuksköterskan kan hjälpa patienten med de grundläggande behoven genom att aktivt 

lyssna, tolka och försöka förstå kroppsliga och känslomässiga uttryck. Relationen till 

patienten kan vara tröstande och lindrande men även konstruktiv i det att sjuksköterskan 

försöker utföra det som patienten hade gjort ifall denne hade möjligheter. Lyhördhet, 

intuition och självkännedom är värdefulla egenskaper hos sjuksköterskan samt 

förmågan att samarbeta såväl med patient och närstående. Teamarbete runt patienten är 

fördelaktigt samt att eftersträva ett gott klimat i arbetsgruppen. Henderson menar att 

respektera människans grundläggande behov är av största vikt även under den sista 

tiden i en människas liv och även efter dödsögonblicket (Henderson 1982). Hendersons 

omvårdnadsteori med dess holistiska synsätt och syn på sjuksköterskans roll 

överensstämmer med den palliativa vårdens helhetstänkande och kan vara användbar 

vid omvårdnad i livets slutskede. 
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1.6 Problemformulering 

Sjuksköterskor som arbetar i sjukhusmiljö kommer förr eller senare att möta patienter i 

livets slutskede. För att kunna ge den omvårdnad som patienter och närstående har rätt 

till bör sjuksköterskan ha grundläggande kunskaper kring döendet och döden. 

Sjuksköterskan som vårdar döende patienter behöver kunna uppmärksamma och 

tillgodose patientens behov utifrån ett holistiskt synsätt. Möten med döende patienter 

kan väcka många olika känslor samt ställer stora krav på den professionella 

sjuksköterskans yrkesidentitet.  

Det är därför angeläget att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i 

livets slutskede på sjukhusavdelningar och på så sätt öka kunskapen för blivande 

sjuksköterskor och yrkesverksamma sjuksköterskor. 

 

1.7 Syfte och frågeställningar 

Studien avser att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livet 

slutskede på sjukhusavdelningar. En kvalitetsgranskning av de inkluderade artiklarnas 

urvalsmetoder presenteras. 

 

1. Vilka upplevelser har sjuksköterskor som arbetar på sjukhusavdelningar av att vårda 

patienter i livets slutskede?    

2. Vilka urvalsmetoder har de granskade studierna använt sig av? 

                                                          

 

2. Metod 

 

2.1 Design 

En beskrivande design ligger till grund i föreliggande litteraturstudie. Redan existerande 

forskningsresultat utgör innehållet (Polit, Beck 2012). 

 

2.2 Databaser 

Databaser som användes för sökning av artiklar var Pubmed och Cinahl. 

 

2.3 Urvalskriterier 

Vetenskapliga artiklar som svarade mot studiens syfte och frågeställning samt var 

tillgängliga kostnadsfritt i full text via Högskolan i Gävle. Övriga inklusionskriterier var 
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peer reviewed artiklar, studier på människor samt artiklar publicerade mellan åren 2004 

-2014. Kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades samt artiklar oberoende av 

vilken världsdel studierna genomförts då författarna anser att sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda i livets slutskede är en global angelägenhet. Litteraturstudier, 

studier om barn, studier med specialistutbildade sjuksköterskor och studier som inte 

genomförts på sjukhus exkluderades. Studier som genomförts både på sjukhus, hospice 

och hemsjukvård inkluderades, dock togs det bara hänsyn till de delar av resultatet 

gällande sjuksköterskor som arbetade på sjukhusavdelningar. Även artiklar på annat 

språk än engelska exkluderades. 

 

2.4 Sökord & sökstrategier 

För att söka artiklar via valda databaser användes MeSH-termer, Attitude to Death & 

Terminal Care i Pubmed. I Cinahl användes headings, Attitude to Death & Terminal 

Care. För att hitta dessa söktermer användes Svensk MeSH. I båda databaserna 

användes även fritextsökning på söktermerna caring for dying, end of life care, hospital, 

hospital care, nurs*.  

Sökningarna gjordes systematiskt, först med en bred översikt av de enskilda 

söktermerna. Därefter kombinerades söktermerna med hjälp av booleska sökoperatorer 

“AND” för att få mera specifika sökningar med relevanta artiklar (Polit, Beck 2012, 

Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011).  

Trunkering användes på söktermen nurs* för att få med alla olika ändelser av ordet. 

De specifika sökningarna gav ett antal träffar där titlarna på artiklarna lästes. De nitton 

artiklar vars titel passade för studiens syfte granskades närmare genom att författarna 

läste artiklarnas abstrakt. Efter att ha läst och diskuterat artiklarna tillsammans föll sex 

artiklar bort då författarna ansåg att de inte svarade mot syfte och frågeställningar. Tre 

av resultatets artiklar hittades via andra artiklars referenslistor. Dessa inkluderades då 

författarna ansåg att de var intressanta och svarade mot litteraturstudies syfte.  

(se bilaga 1) 

 

2.5 Dataanalys 

Föreliggande studie grundas på tretton vetenskapliga artiklar, elva kvalitativa och två 

kvantitativa. (se bilaga 2) 

Artiklar som innefattades i studien lästes i sin helhet av båda författarna flera gånger 

och numrerades för översiktlighet och vidare bearbetning. Författarna diskuterade 

ingående varje artikel utifrån syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser vid vård i 
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livets slutskede. En djupare analys av artiklarnas resultatdelar gjordes därefter av båda 

författarna. Den text som matchade syfte och frågeställningar färgkodades och 

extraherades. Därefter sammanställdes textenheterna till ett dokument för fortsatt 

bearbetning. Detta gav en tydlig översikt och struktur som gjorde det möjligt att 

identifiera likheter och skillnader i materialet. Varje textenhet försågs även med 

artikelnummer för att tydligt kunna se respektive artikels frekvens i dokumentet. 

Dokumentet analyserades och diskuterade och därefter sorterades textenheterna i 

kategorier som svarade mot föreliggande studie syfte och frågeställningar. Kategorierna 

rubriksattes med intentionen att innehållet skulle återspeglas på ett trovärdigt sätt. Enligt 

Polit & Beck, (2012)  är metoden fördelaktig att använda vid bearbetning av artiklar.  

 

En granskning av samtliga artiklarnas kvalitet gällande urval genomfördes utifrån Polit 

& Becks, (2012) granskningsguider för urvalsmetoder för kvalitativa och kvantitativa 

studier. För att tydliggöra styrkor och svagheter gällande urval och bortfall, användes 

frågeställningarna: Vilken typ av urval har gjorts och är det tydligt beskrivet? Finns 

Inklusions- och exklusionskriterier angivna? Hur har deltagare rekryterats? Finns det 

något bortfall och är det beskrivet? Framgår undersökningsgruppens storlek?  

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Artiklar som innefattas i litteraturstudien är publicerade i vetenskapliga tidskrifter vilka 

har som krav att etisk granskning ska vara gjort innan publicering. När studier är 

granskade av en etisk kommitté eller ett etiskt råd anses forskningen följa etiska 

riktlinjer och principer. Att följa dessa principer och rekommendationer är av stor vikt i 

all forskning (Forsberg, Wengström 2013). 

Resultatet i föreliggande studie presenteras utan plagiering eller medveten förvridning. 

Författarna har som målsättning att förhålla sig objektiva i granskningen av materialet. 

Inga artiklar har uteslutits p.g.a. egna åsikter och värderingar. 

 

 

 

 

 



 

8 

 

3. Resultat 

 

Resultatet innefattar tretton vetenskapliga artiklar (se bilaga 2). Innehållet presenteras i 

löpande text indelade i kategorier som svarar mot syfte och frågeställningar. 

Kategorierna är: Att vårda patienter i livets slutskede och samtidigt vårda patienter i 

kurativt syfte, Tillfredsställelse och otillräcklighet, Närhet och distans, Relationer till 

patient och närstående, Rädsla, undvikande och acceptans, Existentiella upplevelser. 

 Studiens metodologiska frågeställning avseende urval presenteras i löpande text 

underrubrikerna: Urval, Inklusions- och exklusionskriterier, urvalsprocess, bortfall, 

antal och undersökningsgrupp. En översikt med en sammanfattning av urval och 

undersökningsgrupp presenteras i tabellform. (se bilaga 2.) 

 

3.1 Vårda patienter i livets slutskede och samtidigt vårda patienter i kurativt syfte  

Att vårda sjuka patienter i ett kurativt syfte och samtidigt vårda patienter i livets 

slutskede skapade dilemman och blandade känslor hos sjuksköterskorna, både positiva 

och negativa (Bailey, Murphy & Porock 2011, Johansson, Lindahl 2012, Wallerstedt, 

Andershed 2007 ).  

Sjuksköterskorna påtalade att livet och döden är pågående processer och naturliga delar 

av livet. Att vara en del av dessa sågs som positivt. De stunder sjuksköterskorna 

vårdade patienter i kurativt syfte upplevdes dessa som andningshål där de samlade kraft 

och energi. Det krävdes inte samma känslomässiga engagemang och gav dem en stunds 

mental vila. Det upplevdes vidare som att gå fram och tillbaka mellan olika världar där 

sjuksköterskan fick inta nya roller i varje rum. En negativ aspekt var att de kände sig 

känslomässigt splittrade genom att de bytte fokus inför varje patient (Johansson, 

Lindahl 2012).   

Det var också svårt att skapa djupare relationer då de vårdade patienter med helt olika 

prognoser. Sjuksköterskorna var tvungna att snabbt försöka skapa trygga relationer med 

patienter och deras närstående för att förstå deras behov (Bailey, Murphy & Porock 

2011, Johansson, Lindahl 2012).   

Sjuksköterskor i en studie påtalade att utformning och placeringen av sjuksköterskornas 

expedition på avdelningen spelade roll för hur mycket omvårdnad de döende patienterna 

fick. Patienter i enkelrum där en dörr kunde stängas eller en gardin dras för och 

patienter i de rum som låg placerade längre bort från expeditionen besökte 

sjuksköterskorna inte lika frekvent. De upplevde även att det var svårt att veta vilka 
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patienter som var döende till skillnad från de som var mycket svårt sjuka (Bloomer et al. 

2013). 

Sjuksköterskor ansåg att kvalitén på vården för döende patienter på en avdelning 

försämrades i och med bristen på fokus kring de speciella omvårdnadsåtgärder som 

patienter i livets slutskede behöver, speciellt i ett psykologiskt perspektiv (Iranmanesh 

et al. 2010, Ranse, Yates & Coyer 2012, Wallerstedt, Andershed 2007).   

 
3.2 Tillfredsställelse och otillräcklighet 

Sjuksköterskorna kände en tacksamhet för de erfarenheter de fick av att vårda patienter i 

livets slut och de kände även en tacksamhet över den personliga utveckling som 

situationerna gav (Gerow et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012, Wallerstedt, Andershed 

2007).      

Vårdandet av den döende patienten fick en djupare mening och känslan av tacksamhet 

fungerade som en inre belöning (Johansson, Lindahl 2012).  Flera sjuksköterskor 

beskrev det som en ära och ett privilegium att vårda patienter vid livets slut (Bloomer et 

al. 2013, Hasheesh et al. 2013, Ranse, Yates & Coyer 2012).  Med fler erfarenheter och 

vana ökade tillfredställelsen (Hasheesh et al. 2013).  

Att vårda döende patienter gav sjuksköterskorna en ny kunskap om livet och döden. Det 

handlar inte om hur länge man lever utan om vilken kvalitet det är på livet. Att vårda 

patienter i livets slut beskrevs även som givande och berikande för sjuksköterskornas 

privata liv (Ekedahl, Wengstrom 2010, Iranmanesh et al. 2010). Sjuksköterskor i en 

studie beskrev att vården av döende hjälpte dem att glömma sina egna bekymmer och 

att de fick en annan syn på vad som verkligen var viktigt i sina liv (Iranmanesh et al. 

2009). 

Tillfredsställelsen av att få ge beskrevs som en positiv känsla, som när de tillgodosett en 

patients speciella önskan. Även möjlighet att vårda ur ett helhetsperspektiv gav en 

tillfredsställande känsla (Johansson, Lindahl 2012, Wallerstedt, Andershed 2007). 

Sjuksköterskorna strävade efter att ge den bästa och optimala vården för patienter och 

närstående. Det gav dem en känsla av att de gjort allt de kunnat för patienterna och att 

de kände sig nöjda med sina arbetsinsatser. Sjuksköterskorna beskrev att det är viktigt 

att se det unika i varje patient och närstående man möter (Johansson, Lindahl 2012).  

 

Tidbrist är en omständighet som sjuksköterskor upplevde hindrande när de vårdade 

patienter vid livets slut (Bailey, Murphy & Porock 2011, Gardiner et al. 2011, 

Iranmanesh et al. 2009, Wallerstedt, Andershed 2007).  Tidpress och stress påverkade 
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organisationen i stort samt den enskilda sjuksköterskan. Ett återkommande problem var 

bristen på personal på sjukhusets avdelningar (Gardiner et al. 2011, Garner et al. 2013, 

Iranmanesh et al. 2009, Wallerstedt, Andershed 2007).  Detta medförde att det blev 

svårare att skapa sig en bild av patientens situation samt att kunna etablera en god 

relation till patient och närstående. Att inte hinna med patienterna och inte kunna ge den 

vård de skulle vilja ge skapade känslor av frustration hos sjuksköterskorna (Bailey, 

Murphy & Porock 2011, Iranmanesh et al. 2009).   

Dessutom upplevdes att dessa ovanstående faktorer medförde att vården och stödet blev 

mer ineffektiv och sämre för patienterna som vårdades i livets slutskede (Bailey, 

Murphy & Porock 2011, Garner et al. 2013, Iranmanesh et al. 2009). Tiden för att 

diskutera omvårdnadsmål samt att ha planering med patienter och närstående blev 

mindre och det fanns inte heller tillräckligt med tid för samtal kring känsliga ämnen 

som kan uppstå vid livets slut (Garner et al. 2013). 

Viljan hos sjuksköterskorna att göra gott för de döende patienterna samt att möta deras 

behov påverkades av bristen på sjukvårdspersonal och den höga arbetsbelastningen 

(Iranmanesh et al. 2009). Många gånger var ambitionerna större än möjligheterna 

(Wallerstedt, Andershed 2007). Att vårda och ta hand om döende patienter samt deras 

närstående upplevdes som en känslomässig påfrestning. Känslor som otillräcklighet och 

sorg uppstod då de inte hann med att ge den vård som patienterna var i behov av 

(Iranmanesh et al. 2009, Wallerstedt, Andershed 2007). 

Bristen av organisatoriskt stöd från chefer och ledning upplevdes även som ett hinder. 

Sjuksköterskorna ansåg att förståelsen och engagemanget för deras fysiska och psykiska 

hälsa var liten (Wallerstedt, Andershed 2007). Det fanns behov av mer effektiv 

utbildning inom palliativ vård för att kunna möta det unika hos varje patient och se 

individuella behov när livet närmar sig sitt slut (Garner et al. 2013, Iranmanesh et al. 

2009).  

 

3.3 Relationer till patient och närstående  

Att vårda patienter i livets slutskede innebar att ha relationer till patienten och 

närstående samt att se deras gemensamma behov. Detta uppfattades av sjuksköterskorna 

som positivt (Braun, Gordon & Uziely 2010, Iranmanesh et al. 2010). Att lyssna på och 

stödja närstående samt uppmuntra dem till närhet och samtal sågs som viktiga delar i 

omvårdnaden (Iranmanesh et al. 2009, Iranmanesh et al. 2010, Ranse, Yates & Coyer 

2012). Social kompetens, empati, känslomässig intelligens och humor var egenskaper 
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som sjuksköterskor ansåg vara värdefulla i mötet med patienter och närstående. 

Sjuksköterskor i samma studie uppgav att de inte ville ha relationer till patienter och 

närstående utan undvek att prata med dem (Bloomer et al. 2013). 

Vid vård i livets slutskede var beröring en faktor som påtalades. Sjuksköterskorna 

upplevde att den fysiska närheten hjälpte till att skapa goda relationer mellan 

sjuksköterskan, patient och närstående (Bailey, Murphy & Porock 2011, Gerow et al. 

2010, Iranmanesh et al. 2010). Genom att få närstående att berätta om patienten blev 

denne inte bara en patient utan också en människa för sjuksköterskan, samtidigt gavs 

närstående möjligheten att reflektera över de liv som de haft tillsammans med patienten. 

Berättelsen hjälpte sjuksköterskan att lära känna patienten. Närstående kunde då lättare 

gå vidare och tänka framåt (Gerow et al. 2010, Iranmanesh et al. 2010, Ranse, Yates & 

Coyer 2012). På så sätt blev de en del av varandras livshistorier där utbytet var 

ömsesidigt (Gerow et al. 2010). Sjuksköterskor i en studie berättade att de ibland 

träffade närstående efter arbetstid och stöttade dem ekonomiskt och känslomässigt 

(Iranmanesh et al. 2009). 

Rummet och miljön hade också betydelse för relationerna. Att försöka skapa en fridfull 

och lugn stämning gav sjuksköterskorna bättre möjligheter att möta närstående. I livets 

slutskede försökte de därför ta bort dataskärmar och medicinsk utrustning för att flytta 

fokus till patienten och dess närstående (Ranse, Yates & Coyer 2012).  

Varje patient och situation är unik Det kan vara betydelsefullt att ha en flexibel 

inställning och våga ha ett bredare tänk kring vad man kan och får göra. Att utföra saker 

för patienter och närstående som inte direkt kan kopplas till sjuksköterskans uppgifter 

tyder på en djupare förståelse för den komplexa situationen som det är att vårda 

patienter i livets slutskede (Garner et al. 2013, Wallerstedt, Andershed 2007). 

Tidsbrist och stökig miljö var hinder som sjuksköterskorna upplevde som stressande när 

de skulle möta närstående (Bailey, Murphy & Porock 2011, Iranmanesh et al. 2009, 

Ranse, Yates & Coyer 2012, Wallerstedt, Andershed 2007). 

 

3.4 Närhet och distans 

Omvårdnadshandlingar gjorde att sjuksköterskorna kom nära patienterna både fysiskt 

och känslomässigt. Den nära relationen upplevdes positivt (Bailey, Murphy & Porock 

2011, Ekedahl, Wengstrom 2010, Gerow et al. 2010, Iranmanesh et al. 2010). Starka 

och speciella relationer med patienter och närstående påverkade sjuksköterskan även 

efter arbetstid (Ekedahl, Wengstrom 2010, Wallerstedt, Andershed 2007).  
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Beröring och erfarenheten av kroppens förändringar innan dödsögonblicket gjorde att 

känslan 

av närhet fördjupades. Upplevelsen av att vårda patienter i livets slut var unik och 

känslomässigt berörande (Iranmanesh et al. 2010). Ett icke mätbart band skapades 

mellan närstående, patient och omvärlden. Sjuksköterskorna reflekterade då över sin 

egen dödlighet. Då döden kom dem för nära drog de på sig en imaginär slöja som 

skydd. Att sörja en patient som gått bort ansågs dock problematiskt och på gränsen till 

otillåtet för en sjuksköterska (Gerow et al. 2010). 

Studier beskriver vikten av att sätta upp en gräns mellan den egna personen och 

patienten. Gränsen gjorde att de kunde fortsätta att vara professionella. Distanseringen 

var nödvändig för att inte bli dränerad på energi (Johansson, Lindahl 2012). Gränserna 

var viktiga för att behålla sin identitet som sjuksköterska och för att må bra efter jobbet. 

Arbetstider och resor till och från jobbet kunde fungera som en gräns (Ekedahl 

Wengstrom 2010).  

En annan strategi för att distansera sig var att ha så lite kontakt som möjligt med 

patienter och närstående (Bailey, Murphy & Porock 2011, Bloomer et al. 2013). Detta 

kunde bero på en rädsla att göra och säga fel saker. Sjuksköterskorna upplevde att de 

kände sig oförberedda inför situationen och hade svårt att möta de andras känslor. Att 

skämta kunde vara ett sätt att slippa konfrontera sin egen sorg och hantera den närhet 

som uppstod (Bailey, Murphy & Porock 2011). Sjuksköterskorna påtalade att det ibland 

inte var möjligt att skapa närhet trots att viljan fanns. Detta relaterade de till tempot på 

avdelningarna (Bailey, Murphy & Porock 2011, Bloomer et al. 2013, Johansson, 

Lindahl 2012). 

 

3.5 Rädsla, undvikande och acceptans 

Sjuksköterskornas uppfattning och tankar om döden påverkade hur de upplevde att 

vårda döende patienter (Braun, Gordon & Uziely 2010, Gerow et al. 2010, Hasheesh et 

al. 2013, Ranse, Yates & Coyer 2012). Sjuksköterskor som själva inte hade reflekterat 

inför döden hade svårt att acceptera slutet och tyckte att det var komplicerat att vårda 

döende patienter. I hur stor utsträckning sjuksköterskorna accepterade döden och om de 

upplevde rädsla påverkade deras upplevelser i positiv eller negativ riktning. Rädsla var 

en faktor som gjorde det svårare för sjuksköterskorna att acceptera döden. Detta ledde 

till att sjuksköterskorna helst undvek att vårda döende patienter (Braun, Gordon & 

Uziely 2010, Ranse, Yates & Coyer 2012). 
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Erfarenheter och ålder var komponenter som påverkade sjuksköterskornas upplevelser 

och beteenden. Sjuksköterskor som ofta vårdade patienter i livets slutskede hade en 

större acceptans och upplevde mindre rädsla inför döden (Braun, Gordon & Uziely 

2010, Gerow et al. 2010, Hasheesh et al. 2013, Ranse, Yates & Coyer 2012). 

Sjuksköterskor över fyrtio år och med mer än tio års erfarenhet i yrket accepterade 

döden i högre utsträckning än sjuksköterskor med ett till fem års erfarenhet. De såg 

döden neutralt, som en passage medan de yngre sjuksköterskorna upplevde mer rädsla 

(Hasheesh et al. 2013). 

En utav de granskade studierna visade dock att antal år i yrket eller vilken ålder 

sjuksköterskorna hade inte korrelerade med hur de hanterade och accepterade döden. 

Det handlade istället om en känslomässig erfarenhet och medvetenhet (Bailey, Murphy 

& Porock 2011). Religiositet påverkade även i hur stor grad sjuksköterskorna 

accepterade döden. De som hade en gudstro accepterade döden bättre (Braun, Gordon & 

Uziely 2010). 

 

3.6 Existentiella upplevelser 

Sjuksköterskans egna erfarenheter av döden påverkade och formade deras sätt att 

hantera och bemöta patienters död. Att möta och uppleva döden förändrade 

sjuksköterskans syn på livet och gav dem nya insikter om det existentiella behovet hos 

döende patienter (Gerow et al. 2010, Iranmanesh et al. 2010). Att vårda en patient i 

livets slut kan först för den oerfarna sjuksköterskan kännas sårbart men med tid och 

erfarenhet blir det lättare att skydda sig mot den sårbarheten (Hasheesh et al. 2013, 

Iranmanesh et al. 2010).   

Att vårda döende patienter aktualiserar existentiella tankar kring sin egen död och hur 

skört och oförutsägbart livet är. När sjuksköterskan kan föreställa sig att vara i den 

döende patientens och dennes familjs situation blir existentiella frågor mer tydliga. 

Patientens existentiella behov kan få sjusköterskan att känna sig osäker i sin yrkesroll 

och det kan vara svårt att veta hur man ska hantera vissa situationer. Att reflektera kring 

sin egen existens, underlättade när det handlade om att finna sig själv som individ och 

som professionell sjuksköterska (Johansson, Lindahl 2012). 

Sjuksköterskor beskrev betydelsen av att ha en religiös eller andlig övertygelse. Deras 

tro på liv efter döden blev starkare och fördjupades av att vårda döende patienter och de 

var övertygade att deras tro hjälpte dem i omvårdnaden av patienterna (Gerow et al. 

2010, Iranmanesh et al. 2010). 
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En tro kunde ha en skyddande funktion och hjälpte sjuksköterskans att hantera döende 

patienter. Tron gav sjuksköterskan en trygghet som de lutade sig emot när det uppstod 

svåra etiska situationer. Något som kunde hjälpa sjuksköterskan att hantera påfrestande 

situationer var att be för patienter som hade det svårt. Bönen fungerade också som en 

övergång från att vara professionell och till att bli privat efter arbetsdagens slut 

(Ekedahl, Wengstrom 2010). 

Sjuksköterskor som uppgav att de inte hade någon form av tro uppskattade ändå att 

möta patienters andliga och religiösa funderingar och behov. De beskrev att samtal 

kring existentiella frågor måste grundas på ärlighet och ömsesidigt förtroende. Att 

vidarebefordra dessa behov hos patienten till en präst eller annan religiös vägledare var 

också ett alternativ (Iranmanesh et al. 2010). 

För att kunna möta patientens existentiella behov upplevde sjuksköterskorna att det var 

viktigt att skapa en nära relation och dela rum och tid med patienten och dennes 

närstående. När sjuksköterskan hade en dialog kring existentiella frågor med patienten 

försökte de att respektera patientens trosuppfattning och övertygelse, även om deras 

åsikter gick isär. Detta ansågs vara en viktig del i den dagliga vården och ett sätt att 

lindra den döende patientens andliga smärtor och oro (Iranmanesh et al. 2010).   

 

3.7 Metodologisk aspekt 

Presenteras även i tabellform. Se bilaga 2. 

 

3.7.1 Urval 

I tre av artiklarna från resultatet angavs tydligt att de använt sig av strategiskt urval 

(Garner et al. 2013, Gerow et al. 2010, Iranmanesh et al. 2009). Strategiskt urval 

innebär att man väljer ut deltagare som har kunskap och erfarenheter kring 

frågeställningen som finns i den aktuella studien. Detta är en relativt vanlig 

urvalsstrategi inom kvalitativ forskning. (Polit, Beck, 2012, Forsberg, Wengström, 

2013). En utav artiklarna hade utöver strategiskt urval även använts sig utav 

snöbollsurval (Garner et al. 2013). Detta innebär att man hittar fler deltagare genom att 

fråga redan initierade om förslag på deltagare som kan passa för forskningen (Polit, 

Beck, 2012). Iranmenesh et al. (2009), hade förutom ovan nämnda strategiska urval 

även gjort ett teoretiskt urval. Det menas att idéer och teorier som forskaren har 

angående den aktuella forskningsfrågan ligger till grund för urvalet av deltagare och 

dessa valdes ut allt eftersom teorin eller idén utvecklas (Polit, Beck 2012). I tre av 
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artiklarna gjordes ett bekvämlighetsurval (Braun, Gordon & Uziely 2010, Hasheesh et 

al. 2013, Ranse, Yates & Coyer 2012), vilket innebär att lämpliga personer som är 

tillgängliga tillfrågas (Polit, Beck 2012). Resterande sju artiklar använder inte 

urvalsbegrepp specifikt men de beskskriver vilka urvalssätt de använt sig av, se bilaga 2 

(Bailey, Murphy & Porock 2011, Bloomer et al. 2013, Ekedahl, Wengstrom 2010, 

Gardiner et al. 2011, Iranmanesh et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012, Wallerstedt, 

Andershed 2007). 

 

3.7.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

I sju av artiklarna beskrevs studiernas inklusionskriterier (Braun, Gordon & Uziely 

2010, Gardiner et al. 2011, Garner et al. 2013, Gerow et al. 2010, Hasheesh et al. 2013, 

Johansson, Lindahl 2012, Wallerstedt, Andershed 2007), dock med varierande 

tydlighet. I fyra av dem inkluderades deltagare p.g.a. erfarenheter och intresse av vård i 

livets slutskede (Gerow et al. 2010, Hasheesh et al. 2013, Johansson, Lindahl 2012, 

Wallerstedt, Andershed 2007). 

En artikel hade som inklusionskriterier att deltagarna skulle vara engelskspråkiga samt 

ha ledande positioner som sjuksköterskor (Garner et al. 2013). Endast en artikel beskrev 

exklusionskriterier. De exkluderade sjuksköterskestudenter (Bloomer et al. 2013). 

Resterande artiklar angav inga inklusionskriterier (Bailey, Murphy & Porock 2011, 

Bloomer et al. 2013, Ekedah Wengstrom 2010, Iranmanesh et al. 2009, Iranmanesh et 

al. 2010, Ranse, Yates & Coyer 2012). 

 

3.7.3 Urvalsprocess 

I fyra artiklar beskrevs urvalsprocessen utförligt. Braun, Gordon & Uziely, (2010) 

redovisade hur de presenterat sin forskning för deltagarna, vilken tid och plats man 

rekryterat samt att de mottagit en gåva som motprestation. Ekedahl & Wengstrom, 

(2010) och Gerow et al. (2010), beskrev via vilka kontakter de hittat sina deltagare. 

Författare till en av studierna deltog på ett arbetsplatsmöte och sedan annonserades det 

på en anslagstavla (Ranse, Yates & Coyer 2012). Flertalet studier anger detaljerat var 

man rekryterat deltagare men inte på vilket sätt det gått till (Bailey, Murphy & Porock 

2011, Bloomer et al. 2013, Gardiner et al. 2011, Garner et al. 2013, Hasheesh et al. 

2013, Iranmanesh et al. 2009, Iranmanesh et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012, 

Wallerstedt, Andershed 2007). En kvantitativ studie med 155 deltagare beskrev inte i 

vilket sammanhang de svarat på enkäter (Hasheesh et al. 2013).  
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3.7.4 Bortfall, antal och undersökningsgruppens sammansättning 

En utav artiklarna beskrevs bortfallet ingående, antal utdelade enkäter och hur många 

som svarade samt hur många av dessa som var fullständiga. Detta angavs både i procent 

och i antal (Braun, Gordon & Uziely 2010). I två artiklar angav att det inte varit något 

bortfall (Bailey, Murphy & Porock 2011, Bloomer et al. 2013). Resterande angav inte 

huruvida det fanns bortfall eller inte. I samtliga artiklar framgick 

undersökningsgruppernas storlek avseende antal deltagare. Undersökningsgruppernas 

sammansättning gällande ålder, kön och yrkeskategorier redovisades tydligt i alla 

inkluderade artiklar. I tre artiklar fanns det också diagram med ingående fakta om den 

undersökta populationen (Braun, Gordon & Uziely 2010, Gardiner et al. 2011, Ranse, 

Yates & Coyer 2012). 

 

 

4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

Att vårda patienter i livets slut på sjukhusavdelningar är en komplex situation. 

Sjuksköterskorna beskrev både upplevelser av tillfredsställelse och närhet samtidigt som 

de kunde känna sig otillräckliga. Relationer till patienter och närstående var 

betydelsefulla men en distansering var nödvändig för att kunna fortsätta vara 

professionell. Faktorer som påverkade upplevelserna var rädsla för den egna döden, 

tidigare erfarenheter, tidsbrist och den rumsliga miljön på avdelningarna. En betydande 

del av upplevelserna var av existentiell karaktär.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

4.2.1 Att vårda patienter i livets slutskede och samtidigt vårda patienter i kurativt syfte 

Resultatet påvisade flerdelade upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede på 

sjukhusavdelningar. Sjuksköterskorna upplevde detta med blandade känslor, både 

positiva och negativa (Bailey, Murphy & Porock 2011, Johansson, Lindahl 2012). 

Liknande studier beskriver ytterligare dessa komplexa upplevelser och påtalar att 

sjuksköterskans roll är multifunktionell. Fokus flyttas ständigt mellan att vara 

närvarande hos döende patienter för att i nästa stund vårda friska patienter (Hopkinson, 

Hallett & Luker 2005, Tishelman et al. 2004). Johansson och Lindal (2012) påtalade i 
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föreliggande studie att sjuksköterskorna upplevde detta som splittrande. De blev 

emellanåt dränerade på energi men samlade då kraft hos de friskare patienterna.  

Hur påverkas sjuksköterskan av att ständigt vara ombytlig?  

Sjuksköterskor i ytterligare en studie beskriver samma fenomen, att de blev uttömda på 

energi och ansåg sig behöva vila för att ställa om inför nästa patient (Fridh, Forsberg & 

Bergbom 2009). 

I föreliggande litteraturstudie framkom det att avdelningarnas rumsliga uppbyggnad 

också hade betydelse för sjuksköterskornas upplevelser. De rum som låg längre bort 

från sjuksköterskans expedition blev ibland bortglömda. Patienter som låg i enkelrum 

där dörren ofta var stängd fick också mindre uppmärksamhet. Sjuksköterskorna gav mer 

omvårdnad till döende patienter som låg i rum nära expeditionen (Bloomer et al. 2013). 

Fridh, Forsberg & Bergbom (2009), beskrev de problem som kan uppstå när 

sjuksköterskor vårdade döende patienter i samma rum som friska. Fokus hamnade då 

oftast på den döende patienten och dess närstående på bekostnad av den andra patienten. 

När det fanns enkelrum, kunde närstående finnas bredvid och en lugnare mera fridfull 

atmosfär uppstod. När det fanns tillgång till avskedsrum uppskattade sjuksköterskorna 

detta i hög grad.  

Sjukvård ska ges med respekt för den enskilda människans värdighet och bygga på 

respekt för patientens integritet (SFS 1982;763). Det kan vara enklare respektera en 

patients integritet och värdighet i livets slutskede i ett enkelrum å ena sidan men som 

föreliggande studie påtalar så kan det å andra sidan innebära att patienter istället glöms 

bort och inte blir sedda. 

Tishelman et al. (2004) beskriver i en studie att omvårdnaden till patienter i livets slut 

kan vara svår att genomföra rent praktiskt i den organisation som ofta finns på sjukhus. 

Ideal och etik krockar med verkligheten. Vikten av att hitta balans mellan förväntning 

och möjligheter samt mellan palliativt och kurativt vårdande framkom i forskning om 

sjuksköterskors förhållningssätt till vård i livets slutskede (Boroujeni et al. 2009). 

Flera sjuksköterskor i de studier som ingår i föreliggande studie upplevde att det främst 

var de psykologiska delarna i omvårdnaden som blev lidande av sjukhusmiljön 

(Iranmanesh et al. 2010, Ranse, Yates & Coyer 2012, Wallerstedt, Andershed 2007). 

Detta överensstämmer väl med omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson (1982) som 

ansåg att det var självklart att själen och kroppen hänger ihop. Psykologisk omvårdnad 

var för henne lika betydelsefullt som somatiskt. Hon diskuterar svårigheterna för 

sjuksköterskan att kunna hjälpa patienten med psykologiska och själsliga problem. Hon 
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påtalar att dessa behov är högst individuella och att sjuksköterskan behöver en förmåga 

att verkligen se och förstå patienten. 

 

4.2.2 Tillfredställelse och otillräcklighet 

Att vårda patienter i livets slutskede beskrevs av sjuksköterskor i tre studier som 

gynnande för deras personliga utveckling och de kände en stor tacksamhet över den 

kunskap och de erfarenheter detta gav (Gerow et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012, 

Wallerstedt, Andershed 2007). I tre andra studier beskrev sjuksköterskorna en 

tillfredsställelse av att få ge vård samt att de kändes hedrande att få vara med i 

patientens sista tid i livet (Bloomer et al. 2013, Hasheesh et al. 2013, Ranse, Yates & 

Coyer 2012). Annan forskning i ämnet beskriver liknande känslor och upplevelser 

(Fridh, Forsberg & Bergbom 2009, Iranmanesh, Dargahi & Abbaszadeh 2008, Mok, 

Chiu 2004). I en av studierna beskrev sjuksköterskorna känslor av vördnad och att de 

kändes privilegierande att vara med och ta del av patientens sista färd tillsammans med 

närstående (Fridh, Forsberg & Bergbom 2009).  

Att få ge vård och tillgodose patientens önskningar och behov beskrevs i två av 

studierna som granskats i resultatdelen, som en meningsfull och positiv uppgift 

(Johansson, Lindahl 2012, Wallerstedt, Andershed 2007). Friedrichsen (2012) menar på 

att sjuksköterskeyrket primärt inte enbart handlar om att rädda liv utan att stödja och 

stärka patienten oavsett var i livet hon eller han befinner sig. Liknande studier visar att 

det finns en vilja och en önskan hos sjuksköterskor att göra gott för patienten och 

dennes närstående som befinner sig i livets slutskede. Arbetet kändes meningsfullt. 

(Bergdahl, Wikstrom & Andershed 2007, Mok, Chiu 2004). 

Författarna till föreliggande studie observerar att detta tycks vara känslor och 

upplevelser som delas av många sjuksköterskor. Kanske sådana känslor ligger till grund 

för att vissa personer väljer att arbeta inom yrket.  

Negativa aspekter som framkom i föreliggande studie var att sjuksköterskorna upplevde 

sig otillräckliga. Det ledde till känslor av frustration och sorg (Bailey, Murphy & 

Porock 2011, Garner et al. 2013, Iranmanesh et al. 2009, Wallerstedt, Andershed 2007). 

Henderson (1982) skriver, som tidigare nämnts, att alla människor har grundläggande 

behov som de vill få tillfredställda. Dessa kan tillgodoses på varierande sätt och inga 

behov är helt lika. Hon menar att även om sjuksköterskan har ett gott omdöme och är 

kunnig kan hon eller han aldrig helt förstå och fullständigt tillfredsställa de behov som 

en annan människa har.  
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Andra negativa faktorer som uppenbarades i föreliggande studie var tidspress och 

personalbrist (Gardiner et al. 2011, Garner et al. 2013, Iranmanesh et al. 2009, 

Wallerstedt, Andershed 2007). Stressen påverkade relationer till patienter och dess 

närstående negativt då det blev svårt att hinna med att skapa sig en uppfattning om 

patientens situation i sin helhet (Bailey, Murphy & Porock 2011, Gardiner et al. 2011, 

Iranmanesh et al. 2009, Wallerstedt, Andershed 2007). Annan forskning visar på samma 

resultat, att stress, tidspress och bemanningsbrist är ett problem inom sjukvården 

(Ekedahl, Wengstrom 2007, Georges, Grypdonck 2002, Mossin, Landmark 2011, 

Sandgren et al. 2006, Tishelman et al. 2004). 

Att förebygga och lindra lidande i livets slutskede kräver att vårdpersonalen tidigt 

upptäcker och gör en noggrann analys samt behandlar smärta och andra fysiska, 

psykiska och existentiella problem. Som sjuksköterska gäller det att ligga steget före 

och uppmärksamma problem innan de uppstår. Helhetsprincipen ska genomsyra alla 

vårdinsatser som sjuksköterskan genomför (Socialstyrelsen 2013). Författarna till 

föreliggande studies egna erfarenheter stämmer väl överens med forskningen som 

uppmärksammar att tid och personalbrist är faktorer som gör det svårt för 

sjuksköterskor att leva upp till Socialstyrelsens riktlinjer.  

 

4.2.3 Relationer till patient och närstående  

Att lyssna och stödja närstående och uppmuntra till närhet och samtal sågs som en 

viktig del i omvårdnaden vid vård i livets slutskede (Iranmanesh et al. 2009, Iranmanesh 

et al. 2010, Ranse, Yates & Coyer 2012). Närstående kunde vara en tillgång för att lära 

känna människan bakom patienten. Samtidigt fick närstående en möjlighet att reflektera 

kring livet de levt tillsammans. (Gerow et al. 2010, Iranmanesh et al. 2010, Ranse, 

Yates & Coyer 2012).  

Forskning om närstående i livets slut beskriver att sjukvårdspersonalens stöd är en 

viktig del i vården. Närstående uttryckte ett behov av att sjukvårdspersonalen skulle 

vara tillgängliga och flexibla. Dessutom var samtal och fysisk kontakt något som 

värdesattes av patientens närstående (Higgins et al. 2014, Mossin, Landmark, 2011).  

Att möta närstående, anser författarna till föreliggande studie, handlar om att se, 

bekräfta och lyssna. Ärlighet och närvaro är något att eftersträva samt att försöka skapa 

trygghet.  

Miljön hade även betydelse för relationen till patient och närstående. En studie i 

resultatet beskrev hur sjuksköterskorna försökte skapa en lugn stämning genom att ta 
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bort störande utrustning och apparatur (Ranse, Yates & Coyer 2012). En trygg miljö 

skapar en avspändhet för att öppet kunna prata om känslor och livsfrågor (Higgins et al. 

2014). Författarna till föregående litteraturstudie har uppmärksammat att i flera av 

artiklarna beskriver sjuksköterskor att just miljön på sjukhusavdelningar var en faktor 

som påverkade flera delar i omvårdnaden t.ex. relationer, kommunikation, bemötande 

och upplevelse av stress.  

Beröring i förhållande till relationer var något som togs upp i flera artiklar i 

föreliggande studie. Den fysiska närheten hjälpte sjuksköterskorna att skapa goda 

relationer till patienten och dess närstående (Bailey, Murphy & Porock 2011, Gerow et 

al. 2010, Iranmanesh et al. 2010). Sjuksköterskor i ytterligare studier upplevde att 

mänsklig beröring hade en positiv effekt även nära livets slut. Det skapade känslor av 

värme, välbefinnande, vällust och tröst. Detta underlättade och fördjupade relationerna 

till patienter och närstående (Cronfalk et al. 2008, Kongsuwan 2011). 

 

4.2.4 Närhet och distans 

Sjuksköterskorna i föreliggande studie beskrev att de upplevde starka känslor i samband 

med omvårdnaden av patienter i livets slutskede. Ibland upplevde sjuksköterskorna att 

de kom för nära patienten och deras närstående (Bailey, Murphy & Porock 2011, 

Ekedahl, Wengstrom 2010, Wallerstedt, Andershed 2007, Iranmanesh et al. 2010). 

Forskning belyser vikten av närhet och beröring, som nämnts ovan. Det är en 

betydelsefull del av vård i livets slutskede. Studier visar att när sjuksköterskan rör vid 

patienten skapas ett band som underlättar samtal och omvårdnad (Boroujeni et al. 2009, 

Fridh, Forsberg & Bergbom 2009, Kongsuwan 2011). Det finns dock en risk med för 

mycket närhet, upplevde sjuksköterskor i liknande studier, eftersom det påverkar 

sjuksköterskan känslomässigt och kan leda till utmattning och utbrändhet (Thulesius, 

Hakansson & Petersson, 2003, Tishelman 2004).  

Sjuksköterskor i de studier som granskats i litteratstudien beskrev nödvändigheten av att 

distansera sig för att behålla sin professionella och privata identitet (Ekedahl, 

Wengstrom 2010, Gerow et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012). 

Sjuksköterskor i annan forskning om professionell identitet beskriver liknande 

upplevelser som föreliggande studie funnit. Balansen mellan närhet och distans är 

nödvändig för att orka med sitt arbete (Boroujeni et al. 2008, Hopkinson, Hallett & 

Luker 2005, Sandgren et al, 2006). Några metoder för att undvika att bli känslomässigt 

uttömd och hitta en balans mellan närhet och distans framkom i föreliggande studie. En 
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del sjuksköterskor hade så lite kontakt som möjligt med patienter och närstående, andra 

använde humor för att lätta på trycket (Bailey, Murphy & Porock 2011, Bloomer et al. 

2013). Hopkinson, Hallett & Luker (2005) berättar också om sjuksköterskor som 

använder humor för att distansera sig. De skämtade med kollegor och i undantagsfall 

med patienter. Sandgren et al. (2006) beskriver sjuksköterskor som upplevde att de 

utvecklat en professionell distans genom erfarenheter. De hade lärt sig att avväga hur 

mycket de pratade med patienter och hur mycket beröring de använde sig av för att inte 

bli känslomässigt överbelastade. 

Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att distans är nödvändigt men det 

behöver inte betyda att sjuksköterskan är frånvarande och okänslig. Det kan vara tryggt 

för patienten att mötas av en person som har en professionell distans och en trygg 

yrkesidentitet där empati och förståelse är självklara delar.  

I Virginia Hendersons Grundprinciper för patientvårdande verksamhet (1982), beskrivs 

sjuksköterskan ofta som en person som vakar dag och natt över patienten och har sitt 

yrke som ett kall. Författarna till denna litteraturstudie tolkar detta i vår tid, som att 

omvårdnadskedjan ska vara kontinuerlig och att patienten ska få sina behov 

tillgodosedda av ett samspelt team. Det är naturligtvis önskvärt att patienten inte möter 

allt för många olika ansikten men bilden av sjuksköterskans trofasthet har ändrats. 

Sjuksköterskeyrket är inte längre en kall utan en profession där sjuksköterskans roll är 

tydlig. 

 

4.2.5  Rädsla, undvikande och acceptans 

I föreliggande studies resultat beskrivs sambandet mellan rädsla för döden, acceptans 

och undvikande av döden. Sjuksköterskor som upplevde rädsla och hade svårt att 

acceptera döden undvek i större utsträckning situationer där patienter låg inför döden 

(Braun, Gordon & Uziely 2010, Gerow et al. 2010, Hasheesh et al. 2013, Ranse, Yates 

& Coyer 2012). De två kvantitativa artiklar som innefattades i resultatdelen använde sig 

av mätinstrumenten, Fromellt Attitude towards Caring for Dying Patients (FATCOD) 

och Death Attitude Profile - Revised (DAP-R) (Braun, Gordon & Uziely 2010, 

Hasheesh et al. 2013) . Studier med samma mätinstrument från bl.a. Jordanien, Iran, 

Australien, Storbritannien, Spanien och Japan visar på överensstämmande resultat 

(Iranmanesh, Dargahi & Abbaszadeh 2008, Peters et al. 2013a, Peters et al. 2013b). 

Vård i livets slutskede och sjuksköterskors förhållande till döden i termer av rädsla, 

undvikande och acceptans är en global fråga där sjuksköterskor världen över delar vissa 
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känslomässiga upplevelser oberoende av kontext anser föreliggande studies författare.  

Hasheesh et al. (2013) påvisade att sjuksköterskor med mer än tio års erfarenheter i 

yrket accepterade döden i större utsträckning än yngre. Att ålder och erfarenheter 

påverkar hur sjuksköterskor förhåller sig till vård i livets slutskede bekräftar flertalet 

studier (Iranmanesh, Dargahi & Abbaszadeh 2008, Peters et al. 2013a, Peters et al. 

2013b, Sandgren et al. 2006). 

I föreliggande studies resultat framkom det i en studie att känslomässig kompetens var 

ytterligare en faktor som påverkade acceptans, oberoende av ålder (Bailey, Murphy & 

Porock 2011). Författarna till föreliggande studie instämmer i att känslomässig 

kompetens kan vara en egenskap utan koppling till ålder och yrkeserfarenheter men det 

är också en färdighet som går att förvärva och ofta utvecklas ju längre man arbetar som 

sjuksköterska (Tishelman et al. 2004). 

Resultatet i föreliggande studie visar att vård i livets slutskede är en krävande uppgift. 

Det kan då vara nödvändigt för sjuksköterskan att ha reflekterat över sin inställning till 

döden och omvårdnad av döende för att klara av att möta patienter och närstående 

(Peters et al. 2013b). 

 

4.2.6 Existentiella upplevelser  

I föreliggande studie framkom det att möta patienters existentiella behov många gånger 

kunde upplevas som svårt och en osäkerhet kunde infinna sig hos sjuksköterskan 

(Johansson, Lindahl 2012). Att ta del av och att vårda patienter i livets slut kunde 

kännas sårbart och det kunde vara svårt att vara professionell i relation till patienten och 

dennes närstående (Hasheesh et al. 2013, Iranmanesh et al. 2013). 

Författarna till föreliggande litteraturstudien instämmer med Strang, Strang & 

Ternestedt (2002) som menar att omvårdnad i livets slut inkluderar andliga och 

existentiella dimensioner. Vårdpersonal måste våga använda och utveckla sina förmågor 

och möjligheter till att ge tröst och stöd när patienten befinner sig i en existentiell kris 

och tampas med olika livsfrågor. De är av vikt att vårdpersonal får ett organisatoriskt 

stöd för att tillgodose dessa behov. Det kan bli lättare att känna igen patientens andliga 

och existentiella behov om avdelningen har en gemensam vårdfilosofi. 

I likhet med psykoanalytikern Cullbergs (2003) resonemang om självkännedom och 

empatisk förmåga framkom det i föreliggande studies resultat, att mötet med patientens 

existentiella funderingar underlättades om sjuksköterskan själv hade reflekterat kring 

existentiella frågor samt sin egen inställning till döden (Gerow et al. 2010, Iranmanesh 
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et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012). Vidare menar Cullberg (2003) att självkännedom 

är en egenskap som är sammankopplad med den empatiska förmågan. För att 

sjuksköterskans professionella hållning skall kunna utvecklas måste de egna problemen 

i kontakten med döende patienter erkännas, annars kommer det omedvetet synas i 

relationen till patienten, vilket kan leda till att vissa situationer och samtalsämnen 

undviks. Författarna till föreliggande litteraturstudie tror att förändringar först kan ske 

om man blir medveten om sin personliga inställning. Självkännedom och empatisk 

förmåga är inte några medfödda egenskaper utan det är en dynamisk utveckling som fås 

via utbildning och livserfarenhet.   

I föreliggande studie framkom det även att sjuksköterskornas andliga och religiösa 

övertygelse var betydande och kunde användas som en tillgång i mötet med den döende 

patienten. Tron på någonting större än de själva hade en skyddande funktion och 

fungerade även som en trygghet när det uppstod etiska och svåra situationer. Deras tro 

stärktes och fördjupades med erfarenheten av vårda döende patienter (Ekedahl, 

Wengström 2010, Gerow et al. 2010, Iranmanesh et al. 2010). En studie om 

sjuksköterskors dödsångest påpekade vikten av att kontinuerligt överväga sin andliga 

eller religiösa tro, eftersom det kan påverka objektiviteten som ingår i det professionella 

förhållningssättet (Peters et al. 2013b). I föreliggande studie framkom det att 

sjuksköterskor som inte hade någon form av tro uppskattade ändå samtal kring andliga 

och religiösa funderingar. Dessa samtal bör grundas på ärlighet och ömsesidigt 

förtroende (Iranmanesh et al. 2010). Detta överensstämmer med vad Strang & Strang 

(2012) beskriver om stöd till patienter och närstående som befinner sig i existentiell 

kris, att det viktigaste är att som vårdpersonal agera medmänniska, vilket betyder att 

vara närvarande, lyssnande, öppen, engagerad samt kunna bekräfta och acceptera 

patienten för den hon eller han är. Författarna till föreliggande litteraturstudie vill även 

belysa betydelsen av sjuksköterskors förmåga att förstå situationer där patienter kan 

behöva annan professionell hjälp såsom sjukhuspräst, andlig ledare, kurator eller 

psykolog. 

 

4.2.7 Metodologisk aspekt 

I tre av resultatartiklarna gjordes ett bekvämlighetsurval (Braun, Gordon & Uziely 

2010, Hasheesh et al. 2013, Ranse, Yates & Coyer 2012). Enligt Polit & Beck (2012) är 

bekvämlighetsurval en ekonomisk och enkel urvalsmetod som är lämpligt att använda 

först i sitt urval och sedan kombinera med en mer specifik metod. Bekvämlighetsurval 
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har sina fördelar då man vill välja ut deltagare i en viss arbetsmiljö eller organisation. 

Detta överensstämmer med de tre ovannämnda artiklarna, där syftet var att göra studier 

på sjuksköterskor som arbetade och kom i kontakt med patienter i livets slutskede. Polit 

& Beck (2012) skriver om vikten av att forskaren noggrant behöver reflektera över om 

deltagarnas berättelser verkligen återspeglar deras egna upplevelser.  

Tre av artiklarna i föreliggande litteraturstudie angav tydligt att de använt sig av ett 

strategiskt urval (Garner et al. 2013, Gerow et al. 2010, Iranmanesh et al. 2009).  Polit 

& Beck (2012) beskriver att ett strategiskt urval kan börja med frivilliga deltagare för att 

sedan rekrytera nya deltagare via snöbollsurval, vilket en utav resultatartiklarna gjorde 

(Garner et al. 2013). En artikel använde sig av både ett strategiskt och ett teoretiskt 

urval (Iranmenesh et al. 2012). Kvalitativa studier använder sig ofta av strategiska urval 

eftersom det gynnar studierna samt ökar bredden och kvaliteten på informationen. Med 

ett teoretiskt urval fördjupas kunskaperna kring ämnet ytterligare (Polit, Beck 2012). Att 

analysera studien som använt sig av en teoretisk urvalsmetod gav författarna djupare 

kunskaper kring ämnet vård i livets slutskede. I sju artiklar beskrevs urvalet utan att 

ange specifika urvalsbegrepp. Författarna till föreliggande litteraturstudie har av 

urvalsbeskrivningarna ändå fått fram vilka urval som gjorts, se bilaga 2 (Bailey, 

Murphy & Porock 2011, Bloomer et al. 2013, Ekedahl, Wengstrom 2010, Gardiner et 

al. 2011, Iranmanesh et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012, Wallerstedt, Andershed 

2007). Enligt Polit & Beck (2012) behöver inte forskaren använda sig av de specifika 

urvalsbegreppen.   

Deltagarna i studierna som granskats av författarna inkluderades för att de hade 

kunskaper och erfarenheter av palliativ vård. I studier där upplevelser beskrivs 

inkluderas inte deltagare slumpmässigt utan efter hur väl deras erfarenheter och 

kunskaper stämmer överens med ämnet (Polit, Beck 2012). Det var tydligt i de 

granskade artiklarna som samtliga beskrev sjuksköterskors upplevelser. Deltagarna 

inkluderades på grund av erfarenhet, kunskap och arbetsplatser. 

Fyra av artiklarna beskrev urvalsprocessen tydligt (Braun et al.2010, Ekedahl 

Wengstrom 2010, Gerow et al. 2010, Ranse, Yates & Coyer 2012). De beskrev på vilket 

sätt, och var de rekryterat deltagare. En studie beskrev t.ex. att de varit på ett 

arbetsplatsmöte och sedan annonserat på en anslagstavla (Ranse, Yates & Coyer 2012).  

I kvalitativa studier beskrivs inte alltid hur forskarna har rekryterat eller identifierat 

deltagare. Det kan då bli svårt för andra att helt förstå urvalsprocessen och kunna göra 

om den på liknande sätt. (Polit, Beck 2012). Nio av artiklarna beskrev inte hur de hittat 
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deltagare men däremot beskrevs det noggrant var de rekryterat dem (Bailey, Murphy & 

Porock 2011, Bloomer et al. 2013, Gardiner et al. 2011, Garner et al. 2013, Hasheesh et 

al. 2013, Iranmanesh et al. 2009, Iranmanesh et al. 2010, Johansson, Lindahl 2012, 

Wallerstedt, Andershed 2007). Detta är en styrka i urvalsprocessen som gör att 

trovärdigheten och överförbarheten ökar (Polit, Beck 2012).  

I den ena av de två kvantitativa artiklar som inkluderades i litteraturstudien beskrevs det 

inte i vilket sammanhang deltagarna svarat på enkäter (Hasheesh et al. 2013). Den andra 

kvantitativa artikeln beskrev tydligt i vilket sammanhang enkäterna fyllts i (Braun, 

Gordon & Uziely, 2010). Författarna till föreliggande litteraturstudien upplevde att det 

underlättade granskningen av artikelns trovärdighet. Samma studie redovisade också 

bortfallet i form av både antal och procent. Detta saknades dock i den andra kvantitativa 

studien (Hasheesh et al. 2013). Studiers reliabilitet och validitet kan påverkas negativt 

av storleken på bortfallet. Det är därför viktigt att detta redovisas (Willman, Stoltz & 

Bahtsevani 2011). 

Två av de kvalitativa artiklarna angav att inget bortfall skett (Bailey, Murphy & Porock 

2011, Bloomer et al. 2013). Resterande skrev ingenting om eventuella bortfall. 

Kvalitativa studier redovisar inte i samma utsträckning bortfall som kvantitativa. 

Trovärdigheten och tillförlitligheten påverkas av om det framkommer hur och varför 

urvalets gjorts samt ifall urvalsstrategin var lämplig i förhållande till studiens syfte 

(Willman, Stoltz & Bahtsevani 2011). Detta anser författarna att alla inkluderade 

artiklar redovisat fast på olika sätt. Samtliga artiklar beskriver även 

undersökningsgruppernas sammansättning avseende ålder, kön och yrkeskategorier. Det 

är viktiga uppgifter som gör att studiernas trovärdighet ökar (Polit, Beck 2012). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna avsåg att studera sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets 

slutskede på sjukhusavdelningar. En litteraturstudie valdes för att lyfta fram dessa 

upplevelser. Litteraturstudiens resultat bygger på sammanställning av data från redan 

existerande forskningsresultat.  

Artiklar söktes i två databaser, Pubmed och Cinahl. Att använda fler databaser i 

sökningen stärker trovärdigheten då chansen ökar att hitta relevanta artiklar (Henricson 

2012). Sökningar i fler databaser än två kunde ha vidgat området ytterligare men 

författarna till litteraturstudien anser att databaserna Pubmed och Cinahl täcker mycket 

av den forskningen som är aktuell inom det valda ämnet. En nackdel var begränsningen 
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att artiklarna skulle vara tillgängliga kostnadsfritt då vissa intressanta artiklar föll bort. 

Artiklar med både kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderades. Enligt Henricson 

(2012), kan det vara en styrka att granskade artiklar har samma ansats. Författarna till 

litteraturstudien såg dock en möjlighet att beskriva och jämföra upplevelser från 

intervjuer, fokusgrupper, observationer och enkäter som alla svarade mot syfte och 

frågeställningar. 

Sökord valdes för att matcha syftet. Användningen av MeSH-termer i Pubmed och 

headings i Cinahl underlättade sökningen. Den booelska sökoperatoren AND användes 

för att kombinera orden med varandra och på så sätt finna överensstämmande artiklar. 

Andra sökooperatorer som kunde ha används var OR och NOT. Det kunde ha 

underlättat och breddat sökningen (Polit, Beck 2012, Willman, Stoltz & Bahtsevani 

2011). I en litteraturstudie är det av vikt att författarna har kvalitetsgranskat de databaser 

och tidningar i vilka inkluderade artiklar publicerats i (Henricson 2012). Författarna till 

föreliggande studie anser att de databaser och tidningar som inkluderade artiklar 

publicerats i är av hög kvalitet. 

De inkluderade artiklarna i litteraturstudien lästes, bearbetades och analyserades av båda 

författarna genom att textenheter som svarade på syftet färgmarkerades och 

extraherades. Därefter kunde författarna analysera texten i ett nytt dokument. Denna 

metod var fördelaktig och gav författarna en tydlighet och översiktlighet av 

resultatdelen (Polit, Beck 2012). Författarna hade nytta av den noggranna 

resultatanalysen under hela processen. Trovärdigheten ökar av att båda författarna 

bearbetat och analyserat artiklarna. En tredje utomstående person kunde ha läst igenom 

resultatdokumentet för att ytterligare stärka resultatets giltighet (Henricson 2012).  

Resultat kan påverkas av egna upplevelser, erfarenheter och förutfattade meningar. 

Detta samt att alla artiklar var på engelska är faktorer som kan inverka på förståelsen 

(Henricson 2012). För att motverka detta har författarna kontinuerligt diskuterat och 

ibland fått gå tillbaka till artiklar för att ta reda på om upplevelser verkligen stämmer 

eller om författarna själva omedvetet har tolkat texten i någon riktning.  

Författarna understryker vikten av att lägga tid på att hitta relevanta sökord samt ha en 

tydlig och noggrann sökstrategi.  

Överförbarheten kan påverkas av att de granskade artiklarna studier utförts på många 

olika platser och typer av sjukhus. Kan t.ex. sjuksköterskors upplevelser från sjukhus i 

Jordanien och Iran ha betydelse för sjuksköterskor på ett sjukhus i Sverige? Författarna 

kan se både svagheter och styrkor i detta. Upplevelserna av att vårda patienter inför 
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döden visade sig vara likartade och samstämmiga i många fall, oavsett geografisk plats. 

Däremot var förutsättningarna och förhållandena varierande i olika länder. Det kan 

påverka vissa upplevelser.  

 

4.4 Klinisk tillämpning för omvårdnad och förslag till fortsatt forskning 

Som sjuksköterska arbetande på en vårdavdelning kommer man regelbundet i kontakt 

patienter som är i behov av vård i livets slutskede. 

Denna litteraturstudie kan komma att vara en hjälp för blivande och yrkesverksamma 

sjuksköterskor, att bättre förstå hur mötet med den döende patienten påverkar oss som 

sjuksköterskor och människor. För att finna ett professionellt förhållningssätt och vara 

bättre rustade inför mötet med patientens existentiella frågeställning behövs det tid och 

intresse hos sjusköterskan att reflektera kring döden i stort men också kring 

inställningen till sin egen död. Författarna till föreliggande studie anser att om det finns 

en större förståelse och kunskap om döden kan vi bättre tillgodose patienter och 

närståendes behov och därmed bidra till att deras sista tid tillsammans blir värdig och 

meningsfull. Sjuksköterskor behöver kontinuerlig utbildning, stöd och handledning. 

Vård i livets slutskede innefattar ofta etiska överväganden och det är därför angeläget 

att vårdpersonal även får kunskap om etiska principer, förhållningssätt och bemötande 

samt att möjligheten att diskutera etiska frågor finns.  

Strang (2012b) menar att det behövs fortsatt klinisk forskning om förståelsen av 

palliativ vård och om hur patienter och närstående mår och påverkas. Det finns även ett 

behov av forskning som studerar de psykosociala och existentiella perspektiven 

(Socialstyrelsen 2006). Ytterligare forskning om sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter i livets slutskede i sjukhusmiljö är angeläget för att kunna göra 

förbättringar. 
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4.5 Slutsats  

Sjuksköterskor som vårdar patienter i livets slutskede på sjukhusavdelningar beskriver 

en komplex situation där upplevelserna av liv och död står i kontrast till varandra. 

Omständigheter som påverkade upplevelserna var det egna förhållningssättet till döden, 

tid och stress samt avdelningarnas organisation och miljö. Blivande sjuksköterskor och 

yrkesverksamma sjuksköterskor behöver vetskap om hur de påverkas av att vårda 

patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor behöver få möjligheter att reflektera över 

sina upplevelser och sin attityd till döden för att kunna utveckla ett professionellt 

förhållningssätt. 
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på två 

akutvårdsavdelningar 

 

 

 

Bortfall anges inte 

 

 

 

 

Observationer vid 20 

tillfällen 

 

Semistrukturerade 

intervjuer samt 

fokusgrupper 

 

Kvalitativ 

innehålls 

analys 

Sjuksköterskan intog en 

passiv roll vid tecken på att 

patienten var döende och 

inväntade läkaren.  Faktorer 

som påverkade vården var 

organisation, attityder och 

miljö. 



 

 

 

Författare, 

publ.år, land 

Titel Syfte Design Urval/ 

Undersöknings 

grupp/Bortfall 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Resultat 

Braun, M., 

Gordon, D. & 

Uziely, B.  

 

2010 

 

USA 

 

 

 

 

 

 

 

Associations 

between 

oncology 

nurses' 

attitudes 

toward death 

and caring for 

dying patients 

 

 

 

 

 

Att undersöka 

förhållandet 

mellan 

onkologi- 

sjuksköterskors 

attityder 

gentemot 

döden och 

omvårdnaden 

av patienter i 

livets slutskede 

Kvantitativ  

 

Tvärsnittsstudie 

 

Beskrivande, 

korrelerande  

Bekvämlighets-

urval 

 

147 onkologi 

sjuksköterskor i 

Israel 

 

500 deltagare 

tillfrågades varav 

170 (34%) 

besvarade 

frågeformuläret. 

147 av dessa var 

fullständiga. 

(86%) 

 

Enkätundersökning 

enligt FATCOD, 

(fromellt attitude 

toward care of the 

dying scale), DAP-

R, (death attitude 

profile- revised). 

 

Demografisk enkät 

 

 

Beskrivande 

statistik 

 

Analys 

Program: 

SPSS  

version 11,5 

 

 

Cronbach alfa  

Sjuksköterskorna visade 

positiva attityder kring 

omvårdnaden av döende 

patienter men attityder som 

rädslor och undvikande 

gjorde det svårare att 

acceptera döden. Det finns 

ett samband mellan rädsla, 

undvikande och attityder 

kring döden och döendet.  

Ekedah,M.A.  

Wengstrom, 

Y.  

2010  

Sverige 

 

 

 

 

Caritas, 

spirituality and 

religiosity in 

nurses' coping 

Att undersöka 

legitimerade 

sjusköterskors 

coping- 

processer vid 

vård av 

palliativa 

cancer- 

patienter, med 

fokus på 

religiösa 

aspekter. 

Kvalitativ  Bekvämlighets- 

urval och 

snöbollsurval 

 

 

15 sjuksköterskor 

på en onkologi- 

avdelning,  

hospice samt 

inom 

hemsjukvården. 

 

 

Bortfall anges inte 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med hjälp 

av en intervjuguide. 

Kvalitativ 

innehålls 

analys 

Det finns olika dynamiska 

aspekter gällande 

sjuksköterskors syn på 

caritas, religion, andlighet 

och ateism som visar på att 

religiositet kan ha en 

skyddande funktion samt 

underlättar coping.  



 

 

 

Författare, 

publ.år, land 

Titel Syfte Design Urval/ 

Undersöknings 

grupp/Bortfall 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Resultat 

Gardiner, C., 

Cobb, M., 

Gott, M. & 

Ingleton, C.  

 

2011 

 

England 

 

 

 

Barriers to 

providing 

palliative care 

for older 

people in acute 

hospitals 

Att undersöka 

vårdpersonals 

syn på vad som 

förhindrar 

optimal 

palliativ vård 

för äldre 

patienter på 

sjukhus. 

Kvalitativ  Strategiskt urval 

 

 

58 deltagare varav 

24 sjuksköterskor 

som arbetade på 

fyra olika 

akutavdelningar 

på två olika 

sjukhus.  

 

Borfall anges inte 

Åtta fokusgrupper 

och fyra 

semistrukturerade 

intervjuer med hjälp 

av en intervjuguide. 

Kvalitativ 

innehålls 

analys  

 

Analys 

Program: 

NVivo 8 

De identifierade hindren 

var bristande resurser, oklar 

ansvars- och rollfördelning. 

Garner, K.K., 

Goodwin, J.A., 

McSweeney, 

J.C. & 

Kirchner, J.E.  

 

2013 

 

USA 

 

 

Nurse 

executives' 

perceptions of 

end-of-life care 

provided  in 

hospitals 

 

 

 

 

Att undersöka 

vårdledares 

uppfattning om 

sjukhusets 

insatser vid 

vård i livets 

slutskede. 

 

Kvalitativ  

 

Beskrivande, 

naturalistisk  

Strategiskt urval 

och snöbollsurval 

 

 

10 sjuksköterskor 

med ledande 

positioner på 

vårdavdelningar 

 

 

 

Bortfall anges inte 

Intervjuer  

Intervjuguide 

Kvalitativ 

innehålls 

analys   

 

 

Identifierade faktorer 

som påverkade den 

palliativa vården inom 

sjukhusen var; otillräcklig 

kommunikation, bristande 

utbildning och 

organisatoriska 

begränsningar. 

 



 

 

 

Författare, 

publ.år, 

land 

Titel Syfte Design Urval/ 

Undersöknings 

grupp/Bortfall 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Resultat 

Gerow, L., 

Conejo, P., 

Alonzo, A., 

Davis, N., 

Rodgers, S. 

& Domian, 

E.W.  

 

2010  

 

USA 

 

 

Creating a 

curtain of 

protection: 

nurses' 

experiences of 

grief following 

patient death 

 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors  

erfarenheter av 

att vårda 

palliativa 

patienter. 

Kvalitativ  

 

Fenomenologisk  

Strategiskt urval 

 

 

11 sjuksköterskor 

från flera olika 

sjukhus-

avdelningar. 

 

 

Bortfall anges inte 

 

 

 

Semistrukterade 

intervjuer 

Kvalitativ, 

Heideggers 

metod 

Fyra teman identifierades: 

1. Omvända relationer 

påverkar den professionella 

relationen. 

2. Första döds- upplevelsen 

är formande. 

3. Sjuksköterskans 

copingförmågor innefattar 

andlig världsåskådning och 

omvårdnadsritualer. 

4. Att förbli professionell 

kräver försvarsmekanismer 

och erfarenheter. 

 

Hasheesh,  

M,A 

Abozeid, A, 

El-Said,  S,G 

Alhujaili, 

A,D 

 

2013 

 

Jordanien 

Nurse’s 

characteristics 

and their 

attitudes 

toward death 

and caring for 

dying patients 

in a public 

hospital in 

Jordan 

Att uppskatta 

hur 

sjuksköterskor 

upplever döden 

och att vårda 

döende 

patienter samt 

att undersöka 

sambanden 

mellan deras 

attityder och 

förhållningssätt 

i omvårdnaden. 

Kvantitativ  

 

Beskrivande  

Bekvämlighets- 

urval 

 

 

155 

sjuksköterskor  

 

 

Bortfall anges inte 

Enkätundersökning 

enligt FATCOD 

(fromellt attitude 

toward care of the 

dying scale), DAP-

R (death attitude 

profile- revised). 

 

Demografisk enkät 

 

 

Beskrivande 

statistik. 

T-test, F-test 

användes för 

att undersöka 

samband 

mellan 

attityder, 

döden samt 

demografiska 

faktorer. 

 

Post-hoc 

analys med 

hjälp med 

LSD-test.  

 

Cronbach alfa 

Det fanns ett samband 

mellan sjuksköterskors 

erfarenheter och deras 

attityder gentemot döden 

och vårdandet av döende 

patienter. 

 

Samband fanns också 

mellan sjuksköterskors 

inställning till döden och 

vårdandet av döende 

patienter. 



 

 

 

Författare, 

publ.år, 

land 

Titel Syfte Design Urval/ 

Undersöknings 

grupp/Bortfall 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Resultat 

Iranmanesh, 

S., 

Abbaszadeh, 

A.,  

Dargahi, H. 

& Cheraghi, 

M.A.  

 

2009 

 

Iran   

 

 

 

Caring for 

people at the 

end of life: 

Iranian 

oncology 

nurses' 

experiences 

 

Att undersöka 

onkologi-

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

människor i 

livets slutskede 

Kvalitativ 

 

Beskrivande  

Strategiskt urval 

och teoretiskt 

urval 

 

15 sjuksköterskor 

från två olika 

sjukhus  

 

 

Bortfall anges inte 

 

 

 

 

 

Narrativa och 

ostrukturerade 

intervjuer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitativ; 

fenomeno-

logisk och 

hermeneutisk 

innehålls- 

analys 

Sjuksköterskornas 

erfarenheter kretsade kring 

möten med närstående och 

tiden de delade. 

Organisatoriska faktorer 

påverkade detta negativt. 

 

Iranmanesh 

S.,  

Axelsson, 

K., 

Savenstedt, 

S. & 

Haggstrom, 

T.  

 

2010 

 

Iran  

Sverige 

 

 

Caring for 

dying and 

meeting death: 

experiences of 

Iranian and 

Swedish nurses 

Att beskriva 

betydelsen av 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

döende 

patienter i Iran 

och Sverige, i 

en kulturell 

kontext. 

Kvalitativ 

 

Beskrivande  

Strategiskt urval 

 

8 sjuksköterskor i 

Iran. 

8 sjuksköterskor i 

Sverige. 

 

 

 

 

Bortfall anges inte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppna, 

strukturerade, 

narrativa intervjuer 

Kvalitativ; 

fenomeno-

logisk och 

hermeneutisk 

innehålls- 

Analys 

Två teman identifierades; 

att dela rum och tid samt 

omvårdnad som lärprocess. 



 

 

 

Författare, 

publ.år, 

land 

Titel Syfte Design Urval/ 

Undersöknings 

grupp/Bortfall 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

metod 

Resultat 

Johansson,  

K. &  

Lindahl, B.  

 

2012 

 

Sverige 

 

 

 

 

Moving 

between 

rooms- moving 

between life 

and death: 

nurses' 

experiences of 

caring for 

terminally ill 

patients in 

Hospitals 

 

 

 

 

Beskriver 

betydelsen av 

sjuksköterskors 

erfarenheter av 

att vårda 

patienter i 

livets slutskede 

på sjukhus 

avdelningar. 

Kvalitativ 

 

Beskrivande  

Startegiskt urval 

 

8 sjuksköterskor 

på två akutvårds- 

avdelningar på 

olika sjukhus. 

 

 

Bortfall anges inte 

Ostrukturerade, 

narrativa intervjuer  

Kvalitativ; 

fenomeno-

logisk och 

hermeneutisk 

innehålls-

analys  

 

 

Det finns stora kontraster 

och motsättningar mellan 

den kliniska omvårdnaden 

och de psykologiska 

erfarenheterna som 

sjuksköterskorna upplevde. 

Ranse, K., 

Yates, P. & 

Coyer, F.  

 

 

2012 

 

Australien 

End-of-life 

care in the 

intensive care 

setting: a 

descriptive 

exploratory 

qualitative 

study of"End-

of-life care in 

the intensive 

care setting: a 

descriptive 

exploratory 

qualitative 

study of nurses' 

beliefs and 

practices 

 

 

Att beskriva 

intensivvårds 

sjuksköterskors 

uppfattning 

och dagliga 

arbete med 

patienter  i 

livets slutskede 

Kvalitativ 

 

Beskrivande  

Bekvämlighets- 

urval 

 

5 sjuksköterskor 

inom en intensiv 

vårdsavdelning. 

 

 

 

 

 

 

Bortfall anges inte 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehålls-

analys 

Det framkom tre kategorier 

från intervjuerna; 

 

1. Uppfattningar kring vård 

vid livets slut 

2. Omvårdnad i livets slut i 

en intensivvårdskontext. 

3. Möjligheter att vårda vid 

livets slut. 

 

 



 

 

 

Författare, 

publ.år, 

land 

Titel Syfte Design Urval/ 

Undersöknings 

grupp/Bortfall 

Datainsamlings- 

metod 

Dataanalys- 

Metod 

Resultat 

Wallerstedt, 

B. & 

Andershed, 

B.  

 

2007 

 

Sverige 

Caring for 

dying patients 

outside special 

palliative care 

settings: 

experiences 

from a nursing 

perspective 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av 

att vårda svårt 

sjuka och 

döende 

patienter 

utanför 

särskilda 

avdelningar 

inom palliativ 

vård. 

Kvalitativ 

 

Beskrivande, 

fenomenologisk  

 

Strategiskt urval 

 

 

9 sjuksköterskor   

inom medicin, 

kirurgi och 

gynekologi-

avdelningar samt 

inom 

hemsjukvård. 

 

Bortfall anges inte 

Ostrukturerade 

intervjuer 

Kvalitativ 

innehålls-

analys, 

inspirerade av 

Giorgi 

Det fanns en ambition 

bland sjuksköterskorna att 

ge en högkvalitativ vård. 

De saknade samarbete, 

stöd, tid och resurser.  

Sjuksköterskorna upplevde 

tillfredsställelse i kontakt 

med patienter och 

närstående samt till 

kollegor.  



 

 

 

 


