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 Abstrakt 
 

Mötet med döden berör någon gång alla som jobbar inom vården och i synnerhet 
sjuksköterskorna som arbetar nära den sjuke. Att arbeta nära döende kan ses 
som glädjefyllt men samtidigt hotfullt och skrämmande. Syftet med denna studie 
var att beskriva sjuksköterskors upplevelser i arbetet med döende. 10 
vetenskapliga artiklar analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys. 
Analysen resulterade i fyra kategorier: Att ha en nära relation och bli en del av 
familjen, Att känna sorg och skuld i arbetet med döende, Att vara ensam och 
frustrerad i sin yrkesroll, Att lindra smärtan genom att distansera sig och vara i 
behov av stöd. Resultatet visar att sjuksköterskorna skapade vänskapsband till 
den döende samt familjen. Sjuksköterskorna upplevde svåra och plötsliga 
dödsfall som en källa till stress, detta späddes på vid de tillfällen då 
sjuksköterskornas syn på behandlingen skiljde sig från läkarnas. För att hantera 
känslor som uppkom i samband med dödsfall utvecklade sjuksköterskorna 
barriärer till den sjuke och anhöriga med mål att skydda sig. Det framkom även 
att det var viktigt med stöd, i synnerhet kollegialt stöd.  
 

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelser, vård i livets slutskede, vänskap, död, 
sorg, frustration, stöd, kvalitativ  
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Den moderna palliativa vården innefattar palliativ medicin och hospicevård. Den palliativa 

medicinen har sitt ursprung från det latinska ordet pallium som innebär täckelse eller mantel 

vilket symboliserar omsorg, beskydd och en djup mänsklig omtanke. Hospice kommer från 

latinets hospitium, filosofin har sina rötter i England där Dame Cicerly Saunders år 1967 

grundade S: t Cristoper’s Hospice. Grundfilosofin i hospicevården är att döden är en naturlig 

del av livet, att lyfta fram den sjukes och familjens rätt till delaktighet, att tillgodose en god 

symptomlindring samt värna om den sjukes samt familjens livskvalitet (Ternerstedt, 2004).  

 

Palliativ vård som begrepp är internationellt vedertaget och belyser vård i livets slutskede då 

bot ej längre är möjligt. Vården är aktiv och innefattar hela den sjukes person, samt anhöriga.  

Hjälp och stöd skall ges utifrån ett flertalet olika kompetenser och yrkeskategorier. En god 

vård dygnet runt ska finnas tillgänglig (SOU 2 000:6, s. 20-21). Vården består av en tidig fas 

som kan vara lång och en sen fas som kan vara kort, den sena fasen kan vara i dagar, veckor 

eller månader. Vid cancer kan den tidiga fasen omfatta flera år och den sena några veckor till 

månader (SOU 2 001:6, s. 25 – 26).  

 

Grundtanken inom den palliativa vården är att se patienten från fyra perspektiv för att skapa 

en helhet. De fyra perspektiven är att ge patienten möjlighet att dö i hemmet, att 

hospicevården ska föras ut till patienter och anhöriga i hemmet, att ge smärtlindring och 

symptomlindring. Den smärta som den döende människan kan drabbas av är fysisk, psykisk, 

social och andlig smärta. Den andliga smärtan innebär svåra existentiella tankar och känslor 

(Warren - Stromberg, 2000).     

 

Vården i livets slutskede utgår från människovärdesprincipen vilket beskriver varje människas 

inneboende värdighet där varje person har rätt till liv, en människovärdig tillvaro och en 

värdig död. I den palliativa vården ska den sjuke stå i centrum och människovärdet och 

integriteten skall värnas (SOU 2 001:6, s. 47-49). Enligt hälso- och sjukvårdslagen 

(1 982:763) ska vård ges med respekt till alla människors lika värde, den skall bygga på 

respekt för patienternas självbestämmande och integritet.  

 

WHO definierar palliativ vård som en inställning med mål att förbättra livskvalitén för den 

sjuke och dennes familj i mötet med problem som associeras med livshotande sjukdom. Detta 

skall uppnås genom tidig identifikation samt fastställande av sjukdomen, detta för att 

förebygga samt lindra lidande, att behandla smärta samt psykiska, psykosociala och själsliga 
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problem. Den palliativa vården skall lindra symptom. Livet och döden skall ses som en 

naturlig process som inte får skyndas på eller skjutas upp. Vården skall integrera psykologiska 

samt själsliga aspekter, vara stödjande samt hjälpa den döende till ett så normalt liv som 

möjligt fram till slutet. Anhöriga och familjen skall erbjudas stöd samt hjälp. I ett tidigt skede 

av sjukdomen kan vården förenas med strålnings eller kemo terapier med mål att förlänga 

livet (WHO, 2006).   

 

Anhöriga som vårdar nära anhörig i livets slutskede har rollen som vårdare och som deltagare 

i vården. Rollen som vårdare beskrivs som krävande, tidsödande och uppoffrande. Den 

anhöriga kan känna svårigheter med att balansera vården och krav från vardagslivet vilket kan 

bidra till en upplevelse av mental och fysisk utmattning. I detta skede kan den anhöriga bära 

en mask av styrka mot yttervärlden. Trots den påfrestning som vården utövade på den 

anhöriga gav den tillfredsställelse, det var viktigt att få dela tiden med den sjuke. Att känna 

tvång till att framföra den sjukes vilja i kontakten med hälsovården upplevdes tungt, de 

anhöriga kunde även ha svårt att förstå den information som gavs av vårdpersonal, de 

upplevde språket som svårförståeligt. Det var viktigt att få förståelse och stöd från 

vårdpersonal då detta bidrog till en minskning av negativa känslor för de anhöriga (McGrath, 

2001).   

 

God vård till individen i livets slutskede uppnås genom en balansering av säkerhet, deltagande 

och tillit där varje komponent är beroende av varandra. Balanseringen kan vara skör i 

förhållande till varandra. Känslan av säkerhet uppnås genom kontinuitet och igenkännande till 

vårdpersonalen och av personalens kompetens, känslan bryts enkelt ner av komponenternas 

motsatser. Att delta i vården rörande beslut och frågor, att fråga och få svar skapar säkerhet 

för den drabbade, att berövas dessa möjligheter skapar en känsla av utanförskap, osäkerhet 

och misstro. Tillit skapas genom vårdpersonalens agerande i vårdsituationen och upplevs av 

den sjuke (Werkander – Harstäde., & Andershed, 2004).  

 

Rollen som sjuksköterska inom den palliativa vården beskrivs som mångfacetterad. I yrket är 

det viktigt att inneha en god förmåga att göra sig förstådd samt förstå andra och att ha en 

förmåga att informera och lära ut. Att våga föra en kommunikation kring känsliga och svåra 

ämnen ses som viktigt. Yrket kräver att sjuksköterskorna innehar en teknisk färdighet då de 

kommer i kontakt med olika typer av tekniska produkter. Sjuksköterskorna behöver ha en god 

kunskap om behandlingar och behandlingsprinciper samt vara skickliga på att tyda 
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försämringar i den sjukes tillstånd. Att informera och instruera anhöriga kring 

sjukdomstillstånd och förändringar ingår i rollen. Sjuksköterskorna ska ge god omvårdnad 

och smärtlindring till den sjuke. För att uppnå detta är det viktigt att sjuksköterskorna innehar 

en god kunskap om olika läkemedel och deras effekt samt att sjuksköterskorna samarbetar 

med kolleger från andra discipliner (Wright, 2001). Vården innefattar ett samspel mellan 

sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, 

psykologer, dietister och i vissa fall även präster och diakoner (SOU 2 001:6, s. 58). I detta 

vårdteam fungerar sjuksköterskan som en spindel i nätet med fokus att arbeta utifrån den 

sjukes behov. Här är det viktigt med lyhördhet och fokus mot den sjuke och de anhöriga 

(Gunnars, 1999, s. 323 – 330). Sjuksköterskorna fokuserade på den sjuke och anhöriga genom 

att närvara vid svåra och jobbiga stunder, de gav förklaringar till behandlingar och 

behandlingsstrategier till den sjuke och anhöriga (Corner., Halliday., Haviland., Doglas., 

Bath., Clark., Normand., Beech., Hughes., Marples., Semour., Skilbeck., & Webb, 2003). 

Sjuksköterskorna lyssnade till den sjukes och anhörigas önskemål, oro och åsikter samt 

förmedlade till övriga i arbetslaget (Wright, 2001). Syftet med denna studie var att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende människor. 

 

Metod 
Litteratursökning 

De bibliografiska databaser som använts vid litteratursökningen är Cinahl, Medline och 

Academic search.  De sökord som används är: Nurses, nurse, experience, lived experiences, 

palliative care och death. Sökorden kombinerades på olika sätt för att nå syftet. 

Litteratursökningen utfördes mellan åren 1990 – 2004 och innefattade enbart vetenskapliga 

kvalitativa artiklar. Första litteratursökningen resulterade i ett stort antal artiklar varav 

majoriteten ej fanns i sociomedicinska tidskriftsbasen. Dessa selekterades ut via abstraktet 

och beställdes. Vid genomläsning stämde endast ett fåtal mot syftet varpå ny sökning 

utfördes. Vid den nya sökningen kombinerades sökorden enligt olika konstellationer, grundlig 

läsning av abstraktet genomfördes för att utröna om artiklarna beskrev upplevelser. Totalt 

resultat i sökningen var ca 45 artiklar varav 10 efter genomläsning visade sig stämma överens 

med syftet.  
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Analys 

För att analysera artiklarna användes en kvalitativ innehållsanalys med en manifest ansats.  

 

Kvalitativ innehållsanalys är en forskningsmetod som tillgodoser en systematisk och objektiv 

förståelse för att skapa en giltig innebörd från talad, synlig eller skriven data där målet är att 

beskriva och skapa betydelse utifrån specifika fenomen (Downe – Wamboldt, 1992). 

 

Den kvalitativa metoden söket efter förståelse i individers eller gruppers upplevelser där målet 

är att skapa förståelse för andras livsvärld (Holloway & Wheeler, 2002, s. 12). 

 

 Manifest ansats där forskaren håller sig nära ursprungstexten användes vid analysen. Den 

manifesta ansatsen har som mål att beskriva synligt och möjligt innehåll från ursprungstexten 

(Downe – Wamboldt, 1992; Graneheim & Lundman, 2003).  Manifest ansats analyserar 

berättelser och skildringar och söker efter särskilda ord och meningar som i förväg har skrivits 

ned (Polit & Hunger, 1999, s. 574). 

 

De vetenskapliga artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Burnard 

(1991). Analysen påbörjades genom att artiklarna (n = 10) lästes igenom flera gånger. 

Därefter kondenserades i förhållandet till syftet. Sedan utfördes en öppen kodning där den 

kondenserade texten grovsorterades. Då den öppna kodningen slutförts påbörjades 

kategoriseringen. Kategorierna togs ut i flera steg. I det första steget parades liknande 

textenheter ihop till en kategori. Nästa steg var att ytterligare para ihop textenheter för att 

finna likheter under en ny kategori. Målet med kategoriseringen är att finna likheter. I början 

av kategoriseringen finns flera mindre kategorier som stegvist minskar i mängd men samtidigt 

blir större till omfattning. Kategoriseringen fortsatte till dess att slutgiltiga kategorierna 

uppträdde. Namnen på kategorierna hämtades från samtliga textenheter under kategorinamnet 

(Burnard, 1991). Artiklar ingående i analysen illustreras i tabell 1.   

 

En kvalitetsgranskning av de vetenskapliga artiklarna har utförts enlig William och Stoltz, 

2002, s. 122 – 132 med mål att granska problemformulering, urval, metod, tillförlitlighet, 

huvudfynd samt resultat. Utifrån granskningen bedömdes om kvaliteten i studierna var hög, 

medel eller låg. Enligt författarna (s. 92) innehar en kvalitativ studie hög kvalité då den har ett 

klart beskrivet sammanhang, ett motiverat urval samt en välskriven urvalsprocess, vilket 

innefattar datainsamling, transkriberingsprocess och analysmetod. Studien ska vara trovärdig 
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samt beskriva trovärdigheten, det ska finnas ett samspel mellan data och tolkning samt 

metodkritik. En studie innehar låg kvalité då den har bristfälliga formuleringar och 

beskrivningar, då resultatet är svårbegripligt och då det finns brister i trovärdigheten. 

 

 

Tabell 1 Översikt över artiklarna ingående i analysen (n = 10) 

 

Författare, år Typ av 

studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Byrne & 
McMurray 
(1997) 

Kvalitativ 9 Hospice 
sjuksköterskor 

Djupintervjuer som 
analyserades enligt 
Colaizzi´s metod. 

Sjuksköterskors 
upplevelse av sorg i 
samband med arbete 
samt metoder för att 
hantera detta. 
Konflikt 
sjuksköterskor – 
läkare. Relation till 
den sjuke samt 
anhöriga. 
 

Medel 

Davies et al  
(1996) 

Kvalitativ 25 
Sjuksköterskor 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserats med 
grounded therory.  
 
 

Relation, sorg, 
hantering av sorgen.     

Medel 

Hopskinson, 
Hallett & Luker 
(2003) 

Kvalitativ 28 
Sjuksköterskor 

Djupintervjuer som 
analyserades med 
fenomenologisk 
metod. 

Ge en god vård och 
en god död, att känna 
sorg, ensamhet, 
hjälplöshet, 
frustration, ilska, 
skuld och osäkerhet, 
att skapa distans. 
 

Medel/bra 

Irvin 
(2000) 

Kvalitativ 5 
Sjuksköterskor 

Djupintervjuer som 
analyseras med en 
tematisk 
innehållsanalys. 

 Vänskap, 
känslomässig 
påfrestning, 
frustration, oro, 
hjälplöshet, ilska, 
hantering av 
känslomässig 
påfrestning.  
 

Medel/bra 

Mok & Chiu 
(2004) 
 
 

Kvalitativ 10 Hospice 
sjuksköterskor 
& 10 Palliativa 
patienter 

Öppna 
ostrukturerade 
intervjuer som 
analyseras med en 
hermeneutisk 
metod. 
 

 Relation, känslor av 
sorg. 
 

Medel/bra 
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Rashotte et al 
(1997) 
 
 
 

Kvalitativ 6 
Sjuksköterskor 

Öppna intervjuer 
som analyseras 
med en 
fenomenologisk 
metod.  
  

Sjuksköterskors 
upplevelser av sorg, 
sorgehantering, 
skuldkänslor. 
 

Medel/bra 

Rasmussen et al 
(1997) 
 

Kvalitativ 18 Hospice 
Sjuksköterskor 

Intervjuer som 
analyserats med en 
fenomenologisk – 
hermeneutisk 
metod 

Att ge en god död 
och att vårda patient 
och anhöriga, sorg, 
sorgehantering, att 
samtala och skapa 
distans.  
 
     

Medel 

Rittman et al 
(1997) 

Kvalitativ 6 Onkolog 
sjuksköterskor 

Kvalitativa 
intervjuer som 
analyserats med en 
hermeneutisk 
metod 

 Att sjuksköterskorna 
utvecklade en 
vänskap till den 
döende. Sorg – 
vänskap.  
     

Medel/dålig 

Saunders, & 
Valente  
(1994) 

Kvalitativ 300 
Sjuksköterskor 

Frågeformulär och 
intervjuer, datan 
samlades under sju 
år. Kvalitativ 
analysmetod. 
 

Sjuksköterskors 
upplevelser av sorg, 
skuld och stöd.        

Dålig 

Yang, & 
Mcilfatrick 
(2001) 

Kvalitativ 10 
Sjuksköterskor 

Semistrukturerade  
intervjuer som 
analyserades med 
en fenomenologisk 
beskrivande 
framtoning 

Att känna rädsla, 
kraftlöshet, och 
frustration i arbetet 
med döende.   

Medel 

      
 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier (Tabell 2). Kategorierna presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna.  

 

Tabell 2: Översikt av kategorierna (n = 4)  

 

 

Att ha en nära relation och bli en del av familjen 

Att känna sorg och skuld i arbetet med döende 

Att vara ensam och frustrerad i sin yrkesroll 

Att lindra smärtan och sorgen genom att distansera sig och vara i behov av stöd 

 

 

 

Kategorier 
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Att ha en nära relation och bli en del av familjen 

Sjuksköterskor i studierna (Bryne & McMurray, 1997; Mok & Chiu, 2004; Rittman, 

Paige, Rivera, Stupin & Godowin 1997; Yang & Macilfartrick, 2001) upplevde att det 

var viktigt att skapa en relation till den sjuke och dennes anhöriga. Sjuksköterskorna 

skapade en förståelse för den sjuke och dennes syn av att leva med sjukdom vilket var 

till stöd i formandet av omvårdnaden (Rittman et al, 1997) Det fanns en medvetenhet 

hos sjuksköterskorna i studien av Mok & Chiu (2004) att den sjukes tid kvar i livet var 

kort och att relationen öppnade möjlighet till att lindra lidandet, ge tröst samt minska 

känslor av ensamhet ((Bryne & McMurray, 1997; Mok & Chiu, 2004; Rittman, Paige, 

Rivera, Stupin & Godowin, 1997; Yang & Macilfartrick, 2001). 

  

”When I care for the patients, I can understand thier feelingss and I always do my 
best to care for them.” (Yang & Mcilfatrick, 2001, s. 5). 
 

I studierna (Bryne & McMurray, 1997; Davies, Cook, O’Loane, Clark, MacKenzie, 

Stutzer, Connaughty & McCormick, 1996; Mok & Chiu, 2004; Rittman et al, 1997) 

var sjuksköterskorna beslutstagande och initiativtagande till skapandet av relationen 

och att de delade med sig av sig själv och sina känslor till den döende. 

Sjuksköterskorna visade fysisk, psykisk, psykosocial samt själslig omtanke om den 

sjuke. De var pålitliga och lyhörda till den döendes behov och önskningar (Mok & 

Chiu, 2004). Genom att vara närvarande och lyssnande till den sjuke vilket stärktes 

relationen (Davies et al, 1996; Mok & Chiu, 2004). I studien Rittman et al (1997) 

medförde relationen en djup och meningsfull upplevelse för den döende och 

sjuksköterskorna, vården sågs som en helhet och gav den sjuke stöd och hjälp mot den 

kommande döden, relationen innebar även att finnas till och vara nära den sjuke och 

de anhöriga. Studien beskriver även att det kunde vara svårt för sjuksköterskorna att 

ingå en vårdande relation då de upplevt känslomässig påfrestning i tidigare relationer, 

samtidigt beskrevs relationen som ofrånkomlig (Bryne & McMurray, 1997; Davies et 

al 1996; Mok & Chiu, 2004; Rittman et al, 1997).         

 

”In establishing the relationship, the nurse needs to be approachble, you need to 
know your patients, understand their needs.” (Mok & Chiu, 2004, s. 480). 
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Sjuksköterskorna i studierna (Bryne & McMurray, 1997; Davies et al, 1996; Irvin, 

2000; Mok & Chiu, 2004; Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997; Rashotte, 

Fothergill – Bourbonnais & Chamberlain, 1997; Rittman et al, 1997) säger att när de 

svarade till den sjukes behov på ett pålitligt och trovärdigt sätt utvecklades en djup 

vänskap. Sjuksköterskorna beskrev att de kom den döende och familjen så nära att de 

för en begränsad stund blev en del i den döendes familj. Här fick de ta del av deras 

livshistorier, känslor, konflikter, förluster, nöjen och känslomässiga band utvecklades. 

Vänskapen sågs betydelsefull och meningsfull. Sjuksköterskorna kände sig hedrade av 

att få dela en av livets mest speciella upplevelser med den döende och familjen (Bryne 

& McMurray, 1997; Davies et al, 1996; Irvin, 2000; Mok & Chiu, 2004; Rasmussen, 

Sandman & Norberg, 1997; Rashotte, Fothergill – Bourbonnais & Chamberlain, 1997; 

Rittman et al, 1997).   

 

”With a trusting relationship, as a patient I could tell her everything I need…The 
nurse was not only a healthcare  professional, she was also a good friend, part of the 
family.” (Mok & Chiu, 2004, s. 480). 
 

 Närheten till den sjuke gav sjuksköterskorna en unik möjlighet att tolka och förstå 

förändringar i sjukdomstillståndet. Att ge stöd och realistiska hopp sågs som viktigt. 

Sjuksköterskorna kunde stödja hoppet genom att hjälpa den sjuke att närma sig 

anhöriga och vänner, att fullfölja sina livsönskningar. Att hitta möjligheter för den 

sjuke att utnyttja tiden som var kvar var viktigt. Sjuksköterskorna kunde stödja detta 

genom att hjälpa den döende att komma hem. Att hjälpa den sjuke att bevara hoppet 

på tillfrisknande sågs som viktigt (Rittman et al, 1997). Sjuksköterskorna i studien 

Bryne & McMurray (1997) gav stimuli till den sjuke att leva sitt liv som han önskar. 

Stöd gavs även till de anhöriga, här fann sjuksköterskorna att det var viktigt att ha 

förståelse för de anhörigas reaktioner. I studien Rittman et al (1997) kunde stöd ges 

genom att hjälpa den sjuke att acceptera sitt tillstånd, att hjälpa den sjuke att utföra 

enkla men viktiga saker som att komma upp från sängen, att vara ren och torr. (Bryne 

& McMurray, 1997; Rittman et al, 1997). 

 

” We have conflictss with relatives, especially if the patient tells you that they want 
something and the relatives don’t. Usually it’s because they’re not accepting that the 
patient’s dying. They want us to do things that are completely unnrealistic, but I don’t 
react to it. You know they’re not actully angry with you.” (Bryne & McMurray, 1997, 
s. 8 - 9).   
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 I studierna (Irvin, 2000; Mok & Chiu, 2004; Rasmussen et al, 1997; Rittman et al, 

1997) la sjuksköterskorna ett stort värde i att ge den sjuke och de anhöriga en god och 

fridfull död. Sjuksköterskorna lindrade lidandet genom att ge närhet och uppmuntran 

till de anhöriga så att de vågade närvara vid själva dödsögonblicket (Rasmussen et at, 

1997; Rittman et al, 1997).  I slutet var det viktigt för sjuksköterskorna att ge den 

sjuke och de anhöriga privat utrymme och att ge stöd genom att vara i bakgrunden och 

finnas till utan att störa. Att ge en god död var även att lindra smärta, underlätta 

andning, ge fysisk vård (Rittman et al, 1997). Sjuksköterskorna tyckte att döden skulle 

vara rofylld, lugn och värdig samt accepterad av den sjuke och de anhöriga. De såg 

det som sin uppgift att tillgodose detta, i denna situation var det viktigt med en 

medvetenhet om att synen på döden kunde skilja sig mellan den sjuke och anhöriga. 

Denna medvetenhet kunde skapas genom öppen kommunikation parterna emellan 

(Irvin, 2000). I studien Rittman et al (1997) värderar sjuksköterskorna den fysiska 

vården högt samt såg denna som en öppning för emotionell vård och som ett sätt för 

de anhöriga att närma sig den döende (Irvin, 2000; Mok & Chiu, 2004; Rasmussen et 

al, 1997; Rittman et al, 1997). 

 
” Soon J.C. setteld into his private room. His mother and girlfriend and other famliy 
members gathered around him. We turned him, rubbed his back and gave him 
morphine to ease his pain and difficulty in breathing. (Rittman et al, 1997, s.6). 
 
 
Att känna sorg och skuld i arbetet med döende 

Sjuksköterskor i studier av (Davies et al, 1996; Rashotte et al, 1997) upplevde att 

sorgen förstärktes av relationen till den sjuke och dennes familj. I studien (Rashotte et 

al, 1997) påverkades sjuksköterskornas sorg av familjens reaktioner i samband med 

dödsögonblicket, sorgen hade ett nära samband med graden av kontakt till den sjuke 

samt familjen vilket påverkade intensiteten och längden i sjuksköterskornas 

sorgeupplevelser som kunde föra med sig en känsla av personlig förlust (Davies et al, 

1996; Rashotte et al, 1997).  

       

”You do became within that family…When the child passed away, she felt sadder, and 

sometimes it was more difficult to cope with thier child´s death.” 

 (Rashotte et al, 1997, s. 378 - 379). 
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Det framkom i studier (Rashotte et al, 1996; Saunders & Valente, 1994; Yang & 

Mcilfatrick, 2001) att sjuksköterskors upplevelser av sorg var förankrat till 

yrkesmässig erfarenhet där de mindre erfarna sjuksköterskorna kunde känna sig 

översköljda av sorg och använde försvarsmekanismer som förnekelse. De erfarna 

sjuksköterskorna kunde beskriva olika nivåer av sorg, samt jämföra en död med en 

annan vilket bidrog till en balansering av sorgen (Rashotte et al, 1996: Saunders & 

Valente, 1994; Yang & Mcilfatrick, 2001). 

 
”When I was a new nurse and caring for dying patinets, I felt sadness and loss…” 
(Yang & Mcilfatrick, 2001, s. 7).  
 

Sjuksköterskor upplevde större påfrestning då de vårdade döende barn och när ett barn 

miste den ena förälder. Sorgen efter en äldre persons död var det lättare att hantera, 

denna död sågs mera naturlig då personen fått leva ett fullt liv (Rashotte et al, 1996; 

Rasmussen et al, 1997; Saunders & Valente, 1994; Yang & Mcilfatrick, 2001). 

 

”Nurses found their grief for a mother’s death from AIDS easier than thier grief at 
her 4 – year – old son´s death. The adorable child was their favorite patient, and his 
death was less acceptable because it was out of the natural order; his life was too 
short.” (Saunders & Valente, 1994, s. 323).    
 

I studier (Rashotte et al, 1996; Saunders & Valente, 1994) erfarde sjuksköterskorna en 

mer negativ samt förstärk sorg i samband med plötsliga dödsfall. Detta förde med sig 

osvarade frågor samt en önskan av att ha förmåga att förhindra den oväntade döden, 

sjuksköterskorna kunde fråga sig om de gjort någonting fel. Sjuksköterskorna i 

Rashotte et al (1996) bar med sig förväntningar att döden bör vara fridfull och 

harmonisk, om dessa förväntningar inte uppfylldes drabbades de av svårare och längre 

sorgeupplevelse som förde med sig känslor av ilska och skuld. Det var svårt för 

sjuksköterskorna att förenas med en död de upplevde gått att förhindra, till exempel 

dödsfall som inträffade på grund av drunkning, misshandel eller påkörning. I samband 

med upplevelsen av sorg var det vanligt att sjuksköterskorna i Saunders & Valente 

(1994) kände skuld då de upplevde att de förorsakat döden, direkt eller indirekt, eller 

då de upplevde att de inte kunnat ge den bästa vården i samband med dödsprocessen. 

Känslan av skuld försvårade och förlängde sorgeprocessen och förde med sig känslor 

av tomhet, kraftlöshet och sårbarhet. Det var vanligt att sjuksköterskorna kände skuld 
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och ilska mot sig själv samt att minnet från dödstilfället förföljde dem under flera år. I 

samband med sorgen brukade sjuksköterskorna i Saunders & Valente (1994) 

självransakan där de frågade sig om de gjort tillräckligt eller om de skulle ha gjort på 

något anat sätt. Studierna visar att sjuksköterskorna kände ilska samt att känslan av 

skuld förvandlades till ilska när sjuksköterskorna blev mer yrkeserfarna. (Rashotte et 

al, 1996; Saunders & Valente, 1994).  

         

”When it shouldn’t have (occurred) I feel anger. Or I feel guilt. Did I do something? 
I, the typical, uhm did I miss something? Could I have made a difference? Should this 
death have happened the way it happenedd? (pause) Should I have spoken up 5 hours 
earlier and been more aggressive and said enough is enough? (Words said 
emphatically, voice risen in angry tone): Stop this ridiculousness. Do you see what we 
are doing? Do you see what we see...  Then I feel anger. I feel frustrated. I feel self-
recrimination from the fact that, you didn’t speak up.” (Rashotte et al, 1996, s. 378). 
 
 
Sjuksköterskor beskriver i studierna (Davies et al, 1996; Rashotte et al, 1996) att 

upplevelserna av sorg påverkades negativt av etiken på arbetsplatsen och 

arbetsrelaterade uppgifter. Sjuksköterskorna kände att det var allmänt vedertaget, även 

bland arbetskamraterna att de skulle ha kraft att stå emot samt hantera sorgen de 

utsattes för i arbetet Davies et al, 1996). I studien av Rashotte et al (1996) kunde 

sjuksköterskorna uppleva omhändertagandet av den döde som en inhuman, respektlös 

och avhumaniserad aktivitet där de ställdes ansikte mot ansikte med sin egen 

dödlighet.  Det upplevdes som svårt att omhänderta den döda kroppen, det var även 

svårt att utföra transporten till bårhuset. 

 

”...If you don´t do what is expacted, they do  not  think well of you, and they don´t  

think you are cut out for oncology nursing. This is the unspoken message.” (Davies et 

al, 1996, s. 6).   

 
 
Att vara ensam och frustrerad i sin yrkesroll 
 
Sjuksköterskor kände frustration, kraftlöshet och hjälplöshet då deras åsikter kom i 

konflikt med läkarnas eller då deras åsikter inte togs på allvar. En källa för frustration 

var att sjuksköterskorna kände sig överkörda i beslutsprocessen rörande vården och 

behandlingen av den döende vilket kunde leda till att kände sig tvingade att utföra 

uppgifter som de ansåg stred mot den sjukes bästa (Bryne & McMurray, 1997; Davies 
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et al, 1996; Hopskinson et al, 2003; Yang & Mcilfatrick, 2001). 

 
” …I feel powerless because I am not a doctor, and I cannot make decisions’.” (Yang 
& Macilfartrick, 2001, s.9).  
  
 
 Sjuksköterskor kände besvikelse, skuld, osäkerhet, ilska och förlust då de kände att 

tiden och resurserna inte räckte till för att ge den döende en god vård (Hopskinson et 

al, 2003; Irvin, 2000; Rasmussen et al, 1997; Yang & Mcilfatrick, 2001). 

 

” … It was hard that you didn’t have the staff on the shift (so) that you could sit with 
her constantly, all the time. And…we (the nurses) were with her when she died, but 
…it is hard…besause you’re constantly thinking at the back  of your mind I’ve got 28 
other ladies on the ward and they need me as well’….” (Hopskinson et al, 2003, s.43-
44).    
 
Sjuksköterskor upplevde ensamhet och isolering i arbetet med döende. De såg sig som 

viktiga för den sjuke och anhörigare, men kände samtidigt oförståelse från kollegerna. 

Närheten till den döende spädde på isoleringen. Sjuksköterskorna kunde känna 

ensamhet då de ställdes inför oförberedda situationer som att prata med de anhöriga. 

Att utsattas för oförberedda, svåra och oroande uppgifter kunde leda till att 

sjuksköterskorna fick en känsla av att ingen brydde sig om dem och deras behov 

(Hopskinson et al, 2003; Rasmussen et al, 1997).  

 
”Sometimes you can feel that it’s all on you and you’re the only person that they’ll 
ask…” (Hopskinson et al, 2003, s. 529). 
 
 
Att lindra smärta och sorgen genom att distansera sig och vara i behov av stöd. 
 
Sjuksköterskor beskriver i studierna (Byrne & McMurray, 1997; Davies et al, 1996; 

Hopskinson et al, 2003; Irvin, 2000; Rashotte et al, 1997; Rasmussen et al, 1997; 

Saunders & Valente, 1994) att det var viktigt att prata och ventilera känslor, tankar 

och upplevelser de erfarde i sitt arbete. Att prata med kolleger, vänner och familj var 

vanligast. Studierna (Davies et al, 1996; Saunders & Valente, 1994) visade att 

ventilering minskade risken för utbrändhet och karriärsbyte. (Davies et al, 1996; 

Hopskinson et al, 2003) säger att stöd från kolleger gav sjuksköterskorna kraft och 

styrka till att stödja den sjuke och de anhöriga. (Rashotte et al, 1997) visade att det var 

svårt för sjuksköterskorna att prata då behovet var som störst, de kände ett obehag av 
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att göra andra ledsna.  Det fanns dock ett behov av att inte vara ensam samt få 

känslorna bekräftade. (Rashotte et al, 1997) kom fram till att oerfarna sjuksköterskor 

hade svårare att ventilera känslor än erfarna sjuksköterskor då de inte utvecklat 

samma nätverk av kollegialt stöd på jobbet (Bryne & McMurray, 1997; Davies et al, 

1996; Hopskinson et al, 2003; Irvin, 2000; Rashotte et al, 1997; Rasmussen et at, 

1997; Saunders & Valente, 1994).  

 
”Often if, uh, times are really hard, (the head nurse) will come to us, and just 
basically take our pulse. See how we feel.  If wee need some help, (head nurse) Is a 
very good counselor…” (Rashotte et al, 1997, s. 381).  
 

Två studier (Davies et al, 1996; Rasmussen et al, 1997) betonade vikten av att hantera 

känslorna i tidigt skede då detta minskade risken av att fastna i negativa minnen. Att 

hålla tillbaka och inte ventilera ledde till oförmåga att hantera smärtan och sorgen. I 

förlängningen kunde detta innebära att sjuksköterskorna bar med sig känslor av skuld, 

sorg och att befinna sig i ett chokat tillstånd vilket hade en negativ effekt på 

självförtroendet och privatlivet (Davies et al, 1996; Rasmussen et al, 1997).  

 
” I couldn’t come home and enjoy my self…I began to have no personal life…I was 
always thinking about work. And being teary most of the time and beaing unhappy 
and have not clueing in that I could leave…I think I made everyone at home and 
friends unhappy because I was so unhappy.” (Davies et al, 1996, s. 505).   
 
Studierna (Bryne & McMurray, 1997; Davies et al, 1996; Hopskinson et al, 2003; 

Irvin, 2000; Rashotte et al, 1997) visade att det var vanligt att sjuksköterskorna 

utvecklade distans och känslomässiga barriärer. I studien av Davies et al (1996) kunde 

sjuksköterskorna förnimma en rädsla av att deras känslor av sorg kunde påverka 

arbetet negativt, de blockerade sina känslor och blev mer fokuserade på 

arbetsuppgifter. Studierna (Bryne & McMurray, 1997; Irvin, 2000) beskrev att 

distansen gav känslomässigt skydd och bidrog till att sjuksköterskorna kunde hantera 

situationen. Bryne & McMurray (1997) betonade vikten av att stänga av, att lämna 

känslorna på arbetsplatsen. I studien Rashotte et al (1997) skapade sjuksköterskorna 

emotionella gränser kring hur mycket och när de fick gråta. Att skapa personlig 

begränsning till den sjuke och anhöriga bidrog till att sorgen lindrades och blev 

enklare att hantera. Studien visar även att balansen mellan känslomässig distans och 

känslomässig involvering i arbetet med döende var svår att uppnå. Det framkommer 

att erfarna sjuksköterskor hade lättare att hitta denna balans än oerfarna och att 
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balansen kunde uppnås genom delat omvårdnadsansvar (Bryne & McMurray, 1997; 

Davies et al, 1996; Hopskinson et al, 2003; Irvin, 2000; Rashotte et al, 1997).   

 

” …I think she’s the only  patient I’ve really cried about… I’m still friendly with 
everyone as I am. But, I dont know, its just part of me I don’t expose. It’s just 
something different. I can’t explain what it is. But I am different. And I don’t get as 
close as I did.” (Hopskinson et al, 2003, s. 530). 
 
”I always leave my work at work, but I love my work.” (Bryne & McMurray, 1997, s. 
9).  
 
 Liknande studier (Bryne & McMurray, 1997; Rashotte et al, 1997; Rasmussen et al, 

1997) kom fram till att sjuksköterskorna hanterade och minskade svåra 

arbetsrelaterade känslor genom att vårda sig själv. De gjorde saker de fann nöje i, som 

fick dem att må bättre och samla kraft. Sjuksköterskorna utövade gymnastik, tog 

promenader, badade bubbelbad, arbetade i trädgården köpte saker åt sig själv, 

umgicks med vänner. Att vissa sjuksköterskor fann nöje i att omges med levande 

saker framkom i studien av Rashotte et al (1997). Att uttrycka sig genom att skiva 

hjälpte sjuksköterskorna att hantera känslorna visade studierna av (Rashotte et al, 

1997; Rasmussen et al, 1997) sjuksköterskorna skrev artiklar och dagböcker, 

medverkade vid presentationer och konferenser. Närmast föregående studier säger att 

användandet av humor, speciellt svart och galghumor, skratt och skämt bidrog till en 

gynnsam hantering av känslor, det sågs som lättare att skratta och bibehålla ansiktet 

än att brista i gråt (Bryne & McMurray, 1997; Rashotte et al, 1997; Rasmussen et al, 

1997).  

 
” I get away, leave the ’stage’ and everyone behind. I like to go bush and ’veg out’. 
It’s a means of self- preservation, maintaining self-esteem.” (Bryne & McMurray, 
1997, s. 9). 
 
”Humor saves my life, it helps me focus, to put things in perspective.” (Bryne & 
McMurray, 1997, s. 9). 
 

 Att medvetandet av att den döende fått god vård samt ett gott slut bidrog till en 

decimering av sjuksköterskornas upplevelser av sorg framkom i studierna 

(Hopskinson et al, 2003; Saunders & Valente, 1994; Yang & Mcilfatrick, 2001). 

 

” I provide the optimal nursing care to the patients who are approaching death. I just 
want all of them to feel very comfortable and this is what I can do for them at that 
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time…It can make me feel better when the patients die.” (Yang & Mcilfatrick, 2001, s. 
439 – 440).  
 
 
Diskussion.  
 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 

människor. Artiklarna analyserades med hjälp av en manifest innehållsanalys och 

resulterade i fyra kategorier: att ha en nära relation och bli en del av familjen, att 

känna sorg och skuld i arbetet med döende, att vara ensam och frustrerad i sin 

yrkesroll, att lindra smärtan och sorgen genom att distansera sig och vara i behov av 

stöd.  

 

Under kategorin att ha en nära relation och bli en del av familjen upplevde 

sjuksköterskorna relationen som ett viktigt mål i omvårdnaden att sträva efter då den 

skapade möjligheter och redskap. I min studie kom jag fram till att sjuksköterskorna 

öppnade upp för relationen genom att ge av sig själva i både fysisk och psykisk 

bemärkelse. Rundqvist & Severinsson (1999) säger att sjuksköterskorna tog initiativet 

till skapandet av band genom god omvårdnad vilket omfattade bekräftelse, omtanke 

och förståelse till den sjuke. Detta visade sig genom kropps och ögonkontakt, genom 

att ge tid, att vara nära, att samtala med den sjuke. Raudonis (1993) kom i sin studie 

fram till att relationen bekräftade individen och dennes personliga värde. Då en 

relation skapades blev den sjuke mer än en patient och varje individs personlighet 

belystes, den sjuke och sjuksköterskan blev vänner för varandra. Vänskapen beskrivs 

som en underbar känsla. 

 

 Litteraturstudien visar att vänskapsbanden mellan sjuksköterskor, den sjuke och 

familjen stärktes och förankrades av sjuksköterskornas pålitlighet och trovärdighet. 

Detta resulterade i en djup vänskap med utvecklandet av familjära band mellan de 

inblandade där sjuksköterskorna fick ta del av den sjukes och anhörigas livshistorier. 

Stiles (1990) gör en beskrivning av relationen sjuksköterska – familj. Hon kom i sin 

studie fram till att sjuksköterskorna såg det som viktigt att vara nära den sjuke och 

familjen då närheten öppnade upp för emotionellt stöd. Sjuksköterskorna hjälpte de 

anhöriga att acceptera sjukdomen och de behandlingsstrategier som den medförde 

genom samtal och lyssnande. För de anhöriga var detta viktigt och gav dem en känsla 
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av kraftfulla band vilket stärkte relationen. Sjuksköterskorna såg det som viktigt att 

informera anhöriga om förändringar i samband med sjukdom och kommande död, 

detta medförde en känsla av att förstå händelser samt minska rädslan hos anhöriga. 

Relationen upplevdes av anhöriga som givande och tagande där kontakten med 

sjuksköterskan förde med sig en upplevelse av personlig växt samt lösning av problem 

någonting som sjuksköterskan prisades för. Att växa personligt upplevdes även av 

sjuksköterskorna. Stiles kom även fram till att familjen välkomnade sjuksköterskorna 

in i deras familj och att de var medvetna om detta fina erbjudande till en intim 

upplevelse.  

 

Sjuksköterskorna i min studie upplevde att närheten till den döende gav dem goda 

möjligheter till att upptäcka förändringar i tillstånd, samt ge stöd och hopp. Närheten 

sågs som en möjlighet för att ge god vård och stöd i slutet, vilket värderades högt 

bland sjuksköterskorna. Det sågs som viktigt för sjuksköterskorna i litteraturstudien 

att stödja hoppet genom att hjälpa den sjuke att utnyttja den resterande tiden, samt 

bibehålla hoppet om tillfrisknande.  

Clayton, Butow, Arnold, & Tattersall (2005) visar i sin studie sätt för sjuksköterskan 

att ge stöd och hopp till den sjuke. De kom fram till att det var av vikt att försäkra 

personen drabbad av sjukdom att smärta och övriga symptom går att lindra och att det 

var viktigt för sjuksköterskorna att föra detta på tal. Det var även viktigt att visa 

omtanke och förståelse genom att lyssna samt uppmärksamma emotionell oro. 

Ytterligare ett sätt för sjuksköterskorna att stödja den sjuke var genom en försäkran att 

vårdpersonalen gjorde sitt yttersta i att hjälpa dem. En god vård i livets slut var att 

hjälpa den sjuke att bibehålla värdighet, att ge stöd och närhet. Att hjälpa den sjuke att 

uppnå realistiska mål var av vikt. Studien visar dock att här fanns skilda åsikter bland 

sjuksköterskorna, endel ansåg att det var viktigt att stimulera personen drabbad av 

sjukdom till att göra saker de önskade medan ork och kraft var bibehållen, medan 

andra ej stimulerade till aktivitet utom vid särskilda tillfällen som vid planerade besök 

i samband med försämrat tillstånd. Det gavs flera förslag till hur sjuksköterskorna 

skulle kunna stödja hoppet i studien, att ge realistiska hopp sågs som viktigt. 

Sjuksköterskorna kunde dock uppleva balansen mellan att ge realistiska hopp och 

bibehålla sanningen som en utmaning. Studien visar att sjuksköterskorna talade om att 

ge hopp om en fridfull död, att komma närmare anhöriga och finna lösningar på 
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möjliga problem, att bibehålla hoppet om tillfrisknande. Det fanns sjuksköterskor som 

menade att den sjukes hopp om ett mirakel, en ny behandling, eller ett spontant 

tillfrisknande inte fick störas eftersom detta hopp kunde hjälpa den sjuke att acceptera 

sin sjukdom.   

 

Under kategorin att känna sorg och skuld i arbetet med döende visade litteraturstudien 

att sorgen stärktes av relationen.  Studien visar att mindre erfarna sjuksköterskor 

upplevde ökad sorg. Sjuksköterskorna i min studie kände större påfrestning av 

dödsfall där barn var inblandade samtidigt som äldre personers död ej upplevdes lika 

påfrestande. Stoller (1980) kom i sin studien fram till att yrkesarbetande 

sjuksköterskor inte upplevde någon skillnad i hantering av sorg och skuld, trots 

skillnad i yrkesverksamma år. Däremot hade sjuksköterskestuderande svårigheter i 

hanteringen av känslor på grund av att de inte utvecklat strategier för stresshantering. 

Sjuksköterskorna som var i samma åldersgrupp som den sjuke påverkades negativt av 

den sjukes tillstånd och död. Detta berodde på att sjuksköterskorna blev påmind om 

sin egen död.   

 

Resultatet i min studie visar att oväntade och svåra dödsfall var slitande för 

sjuksköterskorna. Mötet förde med sig frågor som varför och om allting hade gjorts. 

Det var svårt för sjuksköerskorna att förringas med en död som stred mot deras syn på 

det rätta.I studien av Socorro, Tolson & Fleming (2001) kände sjuksköterskorna sig 

oförberedda till att möta anhörigas sorg efter plötsliga dödsfall. Det var svårare för 

sjuksköterskorna att förenas med en plötslig död om patienten var ung och om 

dödsfallet hade varit traumatiskt eller orsakats av självmord. Loftus (1998) kom i sin 

studie fram till att sjuksköterskestudenter som ställdes inför plötsliga dödsfall beskrev 

händelsen som fruktansvärd, de upplevde även overklighetskänslor samt känslor av 

skuld och ilska. Onstott (1998) fann i sin studie att sjuksköterskor som arbetade på 

operativa avdelningar kände förlorad kontroll då hastiga dödsfall inträffade. De kände 

ilska över det hårda arbetet de utfört och mot vårdadnimistrationen. En känsla av 

frustration infann sig om döden inträffade då det var lite personal. Denna frustration 

kunde övergå i en känsla av isolering. Studien visar att sjuksköterskorna upplevde 

känslorna som överbryggbara men kostsamma. Plötsliga dödsfall kunde föra med sig 

känslor av att vara misslyckad som sjuksköterska. 
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 Under kategorin att vara ensam och frustrerad i sin yrkesroll kom det i min studie 

fram att sjuksköterskorna upplevde konflikten till läkarkåren som påfrestande. 

Resultatet visar att sjuksköterskorna kände sig förbigångna av läkarna som inte 

lyssnade eller konsulterade dem. Halcomb, Daly, Jackson, & Davidson (2004) kom 

fram till att sjuksköterskorna kunde känna missnöje med läkarnas 

behandlingsstrategier. De kände att läkarna endast tog avgörande beslut, samt la över 

arbetet enligt beslutet på dem. Därmed fördes ansvaret på dödsprocessen över till 

sjuksköterskorna med ökad arbetsbelastning som följd. En känsla av att behandlingen 

som kunde medföra lidande för den sjuke stred mot sjuksköterskornas etiska syn på 

att inte skada framkom även i studien.  

 

 Sorlie, Jansson, & Norberg (2003) fann i sin studie att sjuksköterskorna kände 

bekräftelse från läkarkåren då de instämde i deras åsikter. Studien visar även att det 

fanns tillfällen då sjuksköterskorna ej instämde i behandlingen där de ansåg att den 

sjukes tillstånd var för dåligt för att fortsätta behandla, de såg även anhörigas lidande, 

då läkarna trots detta fortsatte med behandlingen, detta förde med sig en känsla av att 

vara dålig hos sjuksköterskorna då det krävdes att de medverkade i behandlingen. 

 

I studien av Cronqvist, Theorell, Burns & Luitzen (2004) kände sjuksköterskor som 

arbetade inom intensivvården att det stred mot naturens mening att med alla medel 

fortsätta att behandla och beröva den sjuke att få dö en naturlig död. Sjuksköterskorna 

beskrev vården av de sjuka som en berg och dalbana. Där de var nära och vårdade, de 

såg den sjukes och de anhörigas upp och nedgångar i humöret då de gång på gång 

påbörjade en ny behandling som inte lyckades. Detta beskrev sjuksköterskorna som 

det långvariga lidandet och känslor av meningslöshet dominerade. 

 

 I resultatet under kategorin att vara ensam och frustrerad i sin yrkesroll kom jag i min 

studie fram till att sjuksköterskorna kände olika känslor som kan relateras till obehag 

då tiden inte räckte till för att ge god vård.  Studien av Sorlie, Jansson & Norberg 

(2003) visar att sjuksköterskorna pågrund av bristande personaltäthet blev tvungen att 

prioritera rena omvårdnadsåtgärder före emotionella och personliga 

omhändertagandet. Vilket förde med sig att den sjuke blev negligerad. Hos 
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sjuksköterskorna uppkom en rädsla för att göra fel. Sjuksköterskorna i studien erfarde 

en känsla av ensamhet de upplevde att de inte hade någon att prata med detta till trots 

att de arbetade nära varandra. Upplevelser av osäkerhet framkom även och att denna 

upplevelse påverkade sjuksköterskorna till den grad att de kunde bli utbrända. 

 

Wurzbach (1996) gör en studie av sjukösterskors upplevelser av säkerhet och 

osäkerhet. I sin studie kom hon fram till att upplevelsen av säkerhet hör samman med 

känslan av att göra rätt. Sjuksköterskorna kände säkerhet då de svarade till sjukes 

behov och att känslan gav tillfredsställelse. Att ta rätt beslut innebar känsla av 

säkerhet. Sjuksköterskorna kände osäkerhet då de upplevde sig utföra bristande vård.  

Att ställas inför situationen att ingenting kunna göra för den sjuke, där behandlingen 

misslyckades medförde känsla av osäkerhet. Sjuksköterskorna i studien kände 

osäkerhet då en kollega brast i sitt etiska resonemang. Känslan av osäkerhet kunde 

födas av kollegernas reaktioner. Osäkerhet upplevdes i samband med 

läkarordinationer och den sjukes önskningar. Sjuksköterskorna upplevde känslan av 

osäkerhet som den mest obehagliga upplevelsen. Denna känsla kunde följa med under 

många år och sjuksköterskorna kunde beskriva detta som att se tillbaka och fråga sig 

om de tagit rätt beslut. Studien visar att denna tillbakablick kunde skapa osäkerhet och 

en fråga av att handla rätt. Osäkerheten födde övriga problem som sömnsvårigheter, 

ilska och att inte vara tillfreds.  

 

Under kategorin att lindra smärta och sorgen genom att distansera sig och vara i behov 

av stöd visar min studie att sjuksköterskorna hanterade jobbiga arbetsrelaterade 

påfrestningar genom att prata med anhöriga, familj eller vänner. Det sågs som viktigt 

att få möjligheten att tömma ut känslor. I studien av Spencer (1994) framkom att 

sjuksköterskorna hanterade arbetsrelaterade känslor genom att prata med kolleger, det 

var även vanligt att samtala med vänner samt familj. Det framkom i studien att stödet 

från kolleger kunde ha varit bättre, då majoriteten fick informellt stöd. Boeije, 

Nievaard & Casparie (1997) säger i sin studie att sjuksköterskorna minskade 

påfrestning i samband med arbetet genom att prata med kolleger. Vilket sågs som 

användbart för att lindra sorgen. 
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Mitt resultat visar att sjuksköterskorna skapade distans samt barriärer till den sjuke.  

Boeije, Nievaard, & Casparie (1997) har studerat olika strategier som sjuksköterskor 

använder för att hantera arbetsrelaterade påfrestningar. Studien kom fram till ett antal 

olika strategier. Det var vanligt att sjuksköterskorna sökte en metod för att nå minskad 

arbetsbelastning, då detta även skulle innebära minskad interaktion med de sjuke 

löstes detta genom ett delande av ansvarstagande inom arbetsgruppen. Detta 

resulterade till bibehållen vård men en minskning av interaktionen mellan 

sjuksköterskan och den sjuke. Boeije et al (1997) menar här att sjuksköterskorna 

distanserar sig från den sjuke med målet att slippa prata om känslor. Ytterligare en 

strategi använd av sjuksköterskorna var att undvika att se verkligheten, att se genom 

rosafärgade glasögon, att koncentrera sig på det trevliga. Boeije et al (1997) säger att 

sjuksköterskorna inte förnekar men genom att minimera skillnaden mellan de sjuke 

och de friska reducerar de känslor och osäkerheten som uppkommer i kontakten med 

de sjuka. Att undvika den sjuke, att slippa prata genom att utföra andra arbetsuppgifter 

bidrog till att minska oro och stress i samband med arbetet. Att lindra påfrestningar 

genom att hjälpa den sjuke att uppnå hälsa i det dagliga livet framkom även. Att hitta 

balans mellan inblandning och distans i arbetet var viktigt. Detta uppnåddes genom en 

linje mellan arbetsliv och privatliv samt genom insikten av att ha gjort sitt bästa för 

den sjuke. Här kunde sjuksköterskorna få kontroll över känslor vilket bidrog till 

bibehållandet av proffisionell hållning.  

 

Kelly, Ross, Gray & Smith (2000) fann att det var vanligt att sjuksköterskorna 

utvecklade känslomässiga barriärer, då särskilt distans för att skydda sig mot 

känslomässiga påfrestningar som utvecklades under den intima vården av den döende. 

  

 Davidson & Jackson (1985) säger att det finns ett samband mellan reaktioner vid 

försenade posttraumatiska reaktioner hos sjuksköterskor och veteraner från Vietnamn 

kriget. De säger exponeringen av död och döende orsakar oro hos vårdpersonalen. 

Personalen försöker minska oron genom undvika samtal med den döende eller genom 

att koncentrera sig på rutiner och ritualer. Davidson & Jackson (1985) säger även att 

det vanligen var sjuksköterskorna som utsattes för påfrestningar då de hade en mer 

intim kontakt med den döende.  

 



 

 

23

 I mitt resultat kan man tyda att sjuksköterskorna minskade påfrestningen genom att ta 

hand om sig själv, att ägna tiden till rofyllda aktiviteter. I studien av Raeside (2000) 

hanterade sjuksköterskorna arbetsrelaterad stress genom att motionera, lyssna på 

musik eller ägna sig åt hobbies. Resultatet visar att det var viktigt att uttrycka sina 

känslor och att ett sätt var genom humor. Beck (1996) har utfört en studie kring humor 

i vården. Hon kom i sin studie fram till att humor hjälper sjuksköterskorna att minska 

spänningen i arbetsrelaterade situationer samt att det minskar frustration, ilska och 

rädsla. Humor underlättar för sjuksköterskorna att närma sig och skapa band till den 

sjuke. Genom användandet av humor skapade personalen band till varandra. Humor 

bidrog till positiva känslor hos sjuksköterskorna och enligt Beck (1996) kunde dessa 

positiva minnen finnas kvar under flera år.    

 

Socorro, Tolson & Fleming (2001) säger i sin studie att sjuksköterskorna utvecklade 

metoder för hantering av sorg då de blev utsatta för sorg i arbetslivet. 

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 

människor.  

 

Innehållsanalysen i litteraturstudien har utförts med manifest ansats där forskaren 

(jag) har haft som mål att hålla mig nära usprungstexten samt skildra upplevelser. 

Textenheterna togs ut och skrevs ned från orginalartiklarna, då textenheterna tagits ut 

påbörjades översättningen. Kodning utfördes av textenheterna för att snabbt och 

enkelt ha möjlighet att återgå till originaltexten vid genomförande av analysen. Vid 

utförandet av analysen utfördes en kontinuerlig kontroll mot ursprungstexten för att 

säkerställa textenheternas riktighet, genom detta säkrades reliabiliteten (Burnard, 

1991; Downe – Wamboldt, 1992). Artiklarna har analyserats noggrant enligt metoden 

som beskrivs av Burnard (1991) kategorierna har hållit sig nära ursprungstexten och 

speglat upplevelser. Enligt Burnard (1991) säkras validiteten genom att utomstående 

läser genom forskningsmaterialet eller genom att säkerställa riktigheten med att fråga 

respondenterna. Jag har utfört min studie ensam vilket är en svaghet, denna svaghet 

bärs dock upp genom att under analysens gång har skolan anordnat tre seminarier där 

utomstående läst genom analysmaterialet. Förutom seminarierna har jag haft tillgång 

till handledning där materialet har studerats flera gånger. Därmed anser jag att 
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analysen uppbär validitet enligt Burnard (1991). 

 

Ytterligare en svaghet i min studie är att endast tio artiklar har analyserats, detta 

kompenseras dock av ett rikt innehåll i varje artikel. Det räcket till att göra denna 

studie. En förhoppning är att denna studie kan föra med sig nya kunskaper om 

sjuksköterskors upplevelser av att arbeta nära döende. Studien kan belysa vikten av 

kollegialt stöd för att minska arbetsrelaterad stress och sorg på arbetsplatsen. Där både 

mindre och mer erfarna sjuksköterskor kan dra nytta av den. Detta är ett viktigt ämne 

att forska i och i samband med min litteratursökning fann jag endast en nationell 

artikel som belyste detta område. Mitt förslag är därför att fortsatta att utföra denna 

typ av forskning och då i synnerhet på nationell nivå. 

 

Slutsats. 

Yrkesrollen som sjuksköterska innebär att vara nära den person drabbad av sjukdom, 

och att vara nära de anhöriga. Rollen innebär att dela lidande, smärta, livsberättelser 

samt glädje. All personal som arbetar inom hälso - och sjukvård kommer någon gång i 

sitt yrkesliv i kontakt med döden, detta oberoende av i vilket område personalen i 

fråga arbetar. Denna studie visar att plötsliga samt oväntade dödsfall bidrog till ökad 

sorgeupplevelser, vilket innefattade känslor av skuld och ilska, detta skedde även vid 

de tillfällen då yngre personer avled. Utifrån detta kan en slutsats dras att 

yrkesutövande på avdelningar där personalen kan utsättas för detta, då i synnerhet 

akutavdelningar samt avdelningar som vårdar sjuka barn löper ökad risk att drabbas 

av en svårare och mer djupgående sorg. Resultatet i denna studie visar att tillgången 

till stöd på arbetet minskar risken för utbrändhet i arbetslivet samt bidrar till minskad 

omfattning av sorgeupplevelser. Utifrån detta dras slutsatsen att stöd i arbetslivet är av 

yttersta vikt. Att utöka det kollegiala stödet till nyanställda visade sig vara viktigt i 

denna studie då denna grupp ej hunnit bilda denna typ av kontakter i arbetslivet. 

Utifrån detta drar jag slutsatsen att det kan finna ett behov av att utveckla olika 

metoder för att finna kollegialt stöd, dessa kan vara strukturerade samt planerade, i 

vissa fall även obligatoriska möten där samtliga i yrkesgruppen samlas och talar om 

uppkommen samt upplevd problematik, för att öka tryggheten i gruppen kan 

obligatorisk sekretess införas.      
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