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Abstrakt 

Mötet med patienter i livets slut väcker blandade känslor och kan 
upplevas som något givande men samtidigt skrämmande. Det är viktigt 
att som sjuksköterska ha kunskap och erfarenhet för att kunna ge 
optimal vård, som ger patienter en chans att leva värdigt in i det sista. 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda patienter i livets slutskede. Tio vetenskapliga 
artiklar analyserades med kvalitativ manifest innehållsanalys och 
resulterade i fem kategorier: Att kunna hantera känslor som 
maktlöshet, sorg och stress, Att sakna tid och behöva stöd, Relation till 
patient och närstående som grund för en god död, Att inte ta över 
patientens lidande, Att lära sig och utvecklas som människa. Resultatet 
visade att vården av döende var krävande och känslor som uppkom var 
svåra att hantera. Sjuksköterskor upplevde hinder för att kunna ge god 
vård, och kände ett behov av stöd i sitt arbete. Relationen till patienter 
och närstående var avgörande för att kunna erbjuda god vård och god 
död. Sjuksköterskor upplevde att det var oundvikligt att komma 
patienter nära, och behövde sätta gränser för att kunna arbeta och 
uppnå välbefinnande. Vården gav erfarenhet och kunskap som gjorde 
att de utvecklades och växte som människor.  
 
 
NYCKELORD: Sjuksköterskors upplevelser, vård av döende, 
relationen, kvalitativ innehållsanalys, omvårdnad 
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Vård i livets slutskede kräver empati och medlidande hos vårdgivare samtidigt som en 

professionell inställning ska ligga till grund för sjuksköterskors arbete. Enligt Werkander 

Harstäde och Andershed (2004) innebär vård i livets slutskede att ge patienter högsta möjliga 

livskvalitet när bot inte längre är möjlig. Målet med vården är att lindra patientens symtom 

och bidra med psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till patienten och dess närstående. 

Vården ska baseras på värdighet och respekt för patienters integritet, vilket kräver en respekt 

och känslighet för den sårbara patienten. Att stödja patienter i det de vill göra kan hjälpa dem 

att acceptera hjälp när vård blir nödvändig och livet närmar sig sitt slut. För att kunna hjälpa 

patienter att finna mening med livet krävs det att sjuksköterskor tar del av deras liv och 

speciella önskemål. 

 

Patienter har alla olika tankar kring döden och förväntningarna på den sista tiden i livet 

varierar. Många patienter har en önskan om att få spendera sina sista dagar i livet hemma 

tillsammans med närstående samt en förhoppning om att klara sig så självständigt som 

möjligt. I många fall är inte detta möjligt utan att det läggs en alltför stor börda på närstående 

att klara av att ta hand om den döende patienten hemma utan stöd och hjälp av professionell 

vårdpersonal (Patrick, Engelberg & Curtis, 2001). Att ställas inför döden för med sig olika 

reaktioner hos olika människor. En god död är något alla önskar sig men går inte att klart 

definiera eller generalisera på förhand. Att kunna leva med vetskapen om att livet går mot sitt 

slut handlar om att kunna hantera och acceptera sin livssituation (Goldsteen, Houtepen, Proot, 

Abu-Saad, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2006). En god död är beroende av patientens 

egna önskemål och kan involvera platsen där döden infaller, tillståndet patienten befinner sig, 

samt vilka människor som är närvarande (Patrick, Engelberg & Curtis, 2001). 

 

När någon drabbas av sjukdom eller ohälsa har det en direkt påverkan på de närstående. Detta 

innebär oro för den sjuke personen, men även för de konsekvenser som situationen får på 

deras eget liv. Närstående är många gånger tvungna att kämpa för att få någon form av 

kontroll över situationen och de kan känna maktlöshet när någon nära persons hälsa sviktar. 

Att leva med en person som drabbats av sjukdom eller ohälsa kan ge närstående en känsla av 

att vara konstant bunden till något som har en negativ inverkan på deras eget liv och hälsa. 

Närstående upplever även oro över ovissheten för hur livet skulle komma att se ut om den 

sjuke dog (Öhman & Söderberg, 2004). 
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Patienter och närstående har i många fall gått igenom mycket lidande och obehag innan de 

ställs inför vård i livets slutskede. Tröst är ett av de mest primära och grundläggande 

mänskliga behoven då döden är nära och skall anpassas efter varje unik patient. Trösten i sig 

är viktig för att hjälpa patienter att hantera det lidande som vetskapen om att vara döende för 

med sig. Att ge tröst kräver att sjuksköterskor tar sig tid att skapa en förtroendeingivande 

relation till patienter och närstående genom kommunikation och förståelse. Sjuksköterskor 

måste även erbjuda en sensitiv omvårdnad som ger patienter känslan av att de är viktiga och 

betydelsefulla. Att finnas där när patienter och närstående befinner sig i en kris som gör dem 

extra sårbara och i behov av tröst är grunden för en god vård. Att som sjuksköterska hjälpa 

och stödja patienter att hantera fysiskt och psykiskt lidande kan öka patienters medvetenhet 

om andra gömda emotionella problem. Denna medvetenhet kan hjälpa patienten i en sårbar 

situation till ökad tillfredsställelse och lugn (Evans & Hallett, 2007). 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient är en central del i vården och kan hjälpa patienter 

att avslöja sina behov och rädslor inför framtiden. För att en bra relation ska skapas är det 

viktigt att sjuksköterskan är pålitlig, tillgänglig och närvarande samt har en förmåga och vilja 

att lyssna till patienters innersta tankar. En bra relation ger patienter någon de kan lita på och 

kan även fungera som en energikälla när kraften börjar ta slut. En nära relation till 

sjuksköterskan kan hjälpa patienten att finna mening med livet och lindra lidandet. En bra 

relation kan även hjälpa sjuksköterskan till personlig utveckling och större uppskattning av 

den egna livssituationen (Mok & Chi Chiu, 2004). Döden är en del av livet för alla människor, 

och något som vi alla någon gång kommer att ställas inför. Att möta döende patienter ställer 

höga krav på sjuksköterskors agerande och sätt att vara mot den döende och närstående. Att 

bli sedd och behandlad med respekt och finkänslighet i ett sådant möte är en grund för att god 

omvårdnad skall kunna uppnås. Döden är något som vi alla kan lära oss någonting av och som 

ger erfarenheter vilka gör att vi växer både emotionellt och spirituellt. Att göra döden till 

något meningsfullt för alla inblandade är viktigt, både för patient och närstående. Att ignorera 

döden och inte prata om den kan leda till att rädsla inför den ökar. En god död förknippas ofta 

med begreppen vetskap och acceptans, här har vårdgivare en viktig uppgift i att tala med 

patienten om dennes tillstånd och hur länge han eller hon förväntas leva. Patienten har rätt att 

veta tillräckligt för att kunna ta de rätta besluten, kunna förbereda sig inför döden och tala 

med andra om den (Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, Spreeuwenberg & Widdershoven, 

2006). 
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En god vård är något som alla sjuksköterskor vill ha möjlighet att erbjuda, en vård där 

patienters värdighet ska vara central. Varje patient har ett människovärde som är knutet till 

den människans existens och måste bevaras för att patienten ska uppleva god vård och en god 

död. För att hjälpa patienter som befinner sig i svåra situationer att se och bejaka sitt eget 

människovärde är det viktigt att sjuksköterskor beaktar och bekräftar dem. Varje patient har 

rätt till en god död vilket ställer krav på att sjuksköterskor sätter patienter i fokus och visar 

förståelse för varje enskild patients unika situation (SOU 2001:6, s. 47-49). För att som 

sjuksköterska få möjlighet att göra ett bra jobb krävs förståelse från arbetsgivare och 

medarbetare om hur olika situationer kan vara påfrestande, både fysiskt och psykiskt 

(Edwards et al., 2001). Alla sjuksköterskor kommer i kontakt med döende och svårt sjuka 

människor, och är tvungna att vara professionella även i dessa svåra situationer. För att få en 

ökad förståelse för sjuksköterskors yrkesmässiga agerande och relation till patienter i dessa 

sammanhang, blev vårt syfte att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i 

livets slutskede. 

 

Metod 

Den metod som användes i denna litteraturstudie var en kvalitativ analysmetod av publicerade 

vetenskapliga artiklar. 

 

Litteratursökning 

De bibliografiska referensdatabaser som användes var Medline, Academic Search och Cinahl. 

Sökningen utgick från ett antal sökord som kombinerades på olika sätt för att hitta artiklar 

som motsvarade syftet för denna studie. De sökord som användes var nurses, nursing, nurses 

experiences, experiences, experience, dying, caring, care, palliative care, dying patients, dying 

person, end of life, suffering. Inklusionskriterierna för litteratursökningen var att 

sjuksköterskorna skulle vårda patienter över 18 år i livets slutskede, både män och kvinnor. 

Studier som skulle användas i analysen var kvalitativa och skrivna på engelska. Studierna 

skulle svara mot syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att ge vård åt döende 

patienter. Studien omfattades inte av någon bestämd tidsbegränsning men skulle vara 

relevanta och ha ett vetenskapligt värde. Exklusionskriterierna för litteratursökningen var att 

sjuksköterskorna inte skulle vårda patienter under 18 år. Sökningen (Tabell 1) resulterade i 60 

artiklar av vilka 10 motsvarade studiens syfte (Tabell 2). De artiklar som valdes var alla 

skrivna på engelska, var gjorda med kvalitativ metod och sträckte sig i tid mellan åren 1997-
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2007. Vi valde artiklar inom en tid på tio år för att forskningen skulle vara så aktuell som 

möjligt. 

 

Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 69-70) ska inklusionskriterier precisera 

specifika omvårdnadsåtgärder och/eller specifika resultatmått. I sökningen kan det även ingå 

avgränsning till en viss typ av studie. Relevanta artiklar som funnits kvalitetsgranskades enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 156-157) protokoll på kvalitetsbedömning av 

kvalitativa studier (Tabell 2).  

 

När vetenskapliga artiklar granskas kritiskt är det viktigt att gå systematiskt tillväga. För att 

granskningen ska utföras på ett korrekt sätt krävs granskning av urvalsförfarandet, 

undersökningsgruppens storlek, vilka instrument som använts och studiens resultatmått. För 

att studien ska kunna anses vara av hög kvalitet krävs en väl beskriven kontext och ett väl 

motiverat urval. Utifrån granskningen bedömdes om kvaliteten på studierna var hög, medel 

eller låg. En kvalitativ studie är av 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 och beskriva 

trovärdigheten, det ska existera ett samspel mellan data, tolkning och metodkritik. En studie 

av låg kvalité har bristfälliga beskrivningar och formuleringar, och har ett svårbegripligt 

resultat och detta leder till brister i trovärdigheten (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 94-

97).   

 

 

Tabell 1 Översikt av litteratursökning 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slut. 
 

___________________________________________________________________________ 

Söknr * Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Academic 
Search 

     

1 FT Nurses and caring and dying patients 66 7 4 

2 FT End of life and care and nursing 1058 4 1 

3 FT Palliative care and suffering and nurses experiences 4 2 0 

4 FT Nurses experiences and end of life and care 38 5 0 

5 FT Dying person and experiences and caring 8 2 0 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av litteratursökning 

Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter i livets slut. 
 
 

 
 
 

 

Söknr * Sökord Antal 
träffar 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Cinahl      

6 FT Nurses and caring and dying 190 8 3 

7 FT Dying person and experiences and caring 13 3 1 

8 FT Nurses experiences and end of life and care 86 4 0 

9 FT Palliative care and nurses experiences 11 3 0 

Medline      

10 FT Nurses and experience and end of life 118 4 1 

11 FT Dying person and experiences and caring 85 5 0 

12 FT Nurses and caring and dying 184 4 0 

13 FT Nurses experiences and end of life and care 69 3 0 

14 FT Palliative care and nurses experiences 92 6 0 

___________________________________________________________________________ 

 

Analys 

För att analysera de valda studierna användes manifest kvalitativ innehållsanalys. Detta ger 

möjlighet att ta del av det faktiska innehållet, det vill säga det synliga innehållet av vad texten 

säger. Väljs istället latent ansats innebär detta att forskaren söker efter bakomliggande 

budskap i texten (Graneheim & Lundman, 2004). Enligt Downe-Wamboldt (1992) är 

kvalitativ innehållsanalys en forskningsmetod som ger stor möjlighet att systematiskt och 

objektivt granska och beskriva ett specifikt fenomen. Målet med analysen är att hålla sig så 

nära ursprungstexten som möjligt och beskriva fenomen som svarar mot ett speciellt syfte. 

Målet med kvalitativ innehållsanalys är att erhålla förståelse och kunskap om ett visst 

fenomen (Burnard, 1991).  

 

Analysen påbörjades med att utvalda artiklar lästes igenom ett antal gånger för att en känsla 

av innehållet skulle uppfattas. Textenheter som motsvarade syftet identifierades, extraherades 

ur texten och kodades för att lättare kunna hittas i den ursprungliga texten. Kodningen bestod 

av bokstäver och siffror och följde med i alla steg i kondenseringen. Syftet stod sedan till 

grund för kondenseringen där kärnan i artiklarnas resultat bevarades. Nästa steg i analysen 

innebar kategorisering av de textenheter som kom fram. Kategoriseringen utfördes i flera steg 

och de kondenserade textenheterna delades upp i mindre grupper med samma kärna. 
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Kategoriseringen pågick till det att de var helt uteslutande varandra och skedde i sju steg. 

Varje kategori fick ett eget kategorinamn som skapades utifrån de data som kategorin 

innehöll. Resultatet presenteras med kategorier som rubriker, med beskrivande brödtext och 

citat som illustrerar och validerar brödtexten (Downe-Wamboldt, 1992). 
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Tabell 2 Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10) 

 

Författare, År 
 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd  Kvalitet  

Byrne & 
McMurray,  
1997 

Kvalitativ 
 
 

9 
sjuksköterskor 

Djupintervjuer 
som 
analyserades 
enligt Colazzi´s 
metod 

Vikten av stöd till 
patient och 
närstående samt en 
bra 
kommunikation 
Känslor av skuld, 
otillräcklighet, 
sorg, frustration, 
och stress i vården 
av döende 

Medel/Hög 

Ersek et al., 
2000 

Kvalitativ 
 
 

15 
sjuksköterskor 
 
 

Intervjuer i 
grupp som 
analyserades  
med hjälp av 
innehållsanalys 
 

Närhet till 
patienter kan både 
underlätta och 
försvåra arbetet. 
Upplevelsen av för 
lite tid att ge en 
god vård. Viktigt 
med information 

Medel/Hög 
 

Graham, 
Andrews & 
Clark, 2005 
 
 

Kvalitativ 
 

Kvinnliga 
sjuksköterskor 
 

Öppna 
ostrukturerade 
intervjuer som 
analyserades 
enligt Porse´s 
metod 
 

Känslor av 
misslyckande, 
skuld, oro, ilska, 
frustration och  
rädsla i vården av 
döende. 
Ömsesidigt 
lidande 
med patienten 
 

Medel 

Hopkinson, 
Hallett & 
Luker, 2003 
 

Kvalitativ 28 
sjuksköterskor 

Djupintervjuer 
som 
analyserades 
med 
fenomenologisk 
metod 
 

Vikten av en viss 
distans till 
patienten. 
Acceptans av 
döden och döende 
gav en känsla av 
välbefinnande 

Hög 

 
Hopkinson, 
Hallett &  
Luker, 2005 
 
 
 

Kvalitativ 28 
sjuksköterskor 

Öppna 
ostrukturerade 
intervjuer som 
analyserades 
med 
fenomenologisk 
metod 
 

Vikten av ett 
kontrollerat 
emotionellt 
engagemang och 
en viss distans till 
patienter och 
närstående. 
Relationen till 
kollegor hjälpte i 
svåra situationer 
 

Hög 
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Tabell 2 (forts. ) Översikt över artiklar som ingår i analysen (n=10) 

 
Författare, År 
 

Typ av studie Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 

Irvin, 2000 Kvalitativ 5 
sjuksköterskor 

Djupintervjuer 
som analyserades 
med en tematisk 
innehållsanalys 
 

Känslor av ilska, 
frustration, oro, 
hjälplöshet i 
vården av 
döende. Nära 
relation till 
patienter och ett 
speciellt 
emotionellt band 

Medel/Hög 

Kirchoff et al., 
2000 
 
 

Kvalitativ 48 
sjuksköterskor 
 
 

Semistrukturerade 
Intervjuer som 
Analyserades 
efter Morse och 
Fields Riktlinjer 
för 
innehållsanalys 
 
 

Att ta reda på 
patientens och 
närståendes 
behov är viktigt. 
Läkare ger 
patient och 
närstående falska 
förhoppningar. 
Kollegor är de 
enda som förstår. 

Medel/Hög 
 

Maeve, 1998  
 

Kvalitativ 9 
sjuksköterskor 

Öppna intervjuer 
Som analyserades 
enligt komparativ 
metod 
 

Att se döden 
som en del av 
livet. 
Relation till 
patient och 
närstående kan 
påverka på 
sjuksköterskan. 
Att inte alltid 
kunna göra allt 
de vill för 
patienten. 

Hög 

Wallerstedt & 
Andershed, 
2007  
 
 
 
 

Kvalitativ 9 
sjuksköterskor 

Kvalitativa 
intervjuer som 
analyserades med 
fenomenologisk 
metod 
 

Viktigt med 
ambition och 
Engagemang. 
Känslor av 
ansvar, 
frustration, sorg 
och saknad.  

Medel/Hög 
 

Yang & 
Mcilfatrick,  
2001 
 
 

Kvalitativ 10 
sjuksköterskor 

Semistrukturerade 
intervjuer som 
analyserades med 
fenomenologisk 
beskrivande 
metod 
 

Svårt att ge 
diagnos till 
patient. Känslor 
av ansvar, stress, 
förlust, sorg och 
närhet till 
patient. Religion 
kan lindra 
lidande. 

Medel/Hög 
 

___________________________________________________________________________ 
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Resultat 
 
Analysen resulterade i 5 kategorier (Tabell 3). Kategorierna presenteras i löpande text och 

illustreras med citat från artiklarna. 

 

Tabell 3 Översikt över kategorierna (n=5) 
___________________________________________________________________________ 
Kategorier 
___________________________________________________________________________ 
Att kunna hantera känslor som maktlöshet, sorg och stress. 

Att sakna tid och behöva stöd. 

Relation till patient och närstående som grund för en god död. 

Att inte ta över patientens lidande. 

Att lära sig och utvecklas som människa. 

 
 
Att kunna hantera känslor som maktlöshet, sorg och stress. 

Vården av döende var något som sjuksköterskor uppfattade som krävande och svår att 

hantera. Möjligheter att kunna hantera sina känslor och upplevelser ansågs vara avgörande för 

att klara av att arbeta (Byrne & McMurray, 1997; Irvin, 2000; Wallerstedt & Andershed, 

2007; Yang & Mcilfatrick, 2001). Det var oundvikligt att inte uppleva känslor av sorg och 

förlust när sjuksköterskor kom patienter nära. I vården av döende patienter blev 

sjuksköterskor påminda och tvingade att möta personliga erfarenheter och förluster (Byrne & 

McMurray, 1997; Irvin, 2000; Kirchoff et al., 2000; Maeve, 1998). Sjuksköterskor utvecklade 

egna strategier för att kunna hantera det som var ansträngande och gav upphov till känslor 

som maktlöshet, sorg och stress (Byrne & McMurray, 1997; Hopkinson et al., 2005; Irvin, 

2000; Yang & Mcilfatrick, 2001). För att övervinna det svåra använde sjuksköterskor sig av 

varandra eller hanterade problemen på egen hand (Ersek et al., 2000; Hopkinson et al., 2003; 

Hopkinson et al., 2005). De menade att de saknade vägledning för hur de skulle hantera 

känslor och tankar som uppkom i vården av döende (Irvin, 2000; Wallerstedt & Andershed, 

2007). 

 

The minute we stop crying and stop feeling something over the loss of 
a human life…, it is a time to get out of there (Kirchoff et al., 2000, s. 
40). 
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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 (Byrne & McMurray, 1997, s. 9). 

 

En strategi som sjuksköterskor använde sig av var humor, det handlade om att försöka se det 

positiva i svåra situationer (Byrne & McMurray, 1997; Hopkinson et al., 2005; Maeve, 1998; 

Yang & Mcilfatrick, 2001). Sjuksköterskor försökte lägga sina tankar och känslor åt sidan, 

genom att sätta fokus på andra uppgifter i arbetet. Ytterligare ett sätt att hantera det svåra var 

att dela sina tankar och känslor med andra på arbetet (Byrne & McMurray; Ersek et al., 2000; 

Graham et al., 2005; Hopkinson et al., 2005; Irvin, 2000; Kirchoff et al., 2000; Wallerstedt & 

Andershed, 2007; Yang & Mcilfatrick, 2001).  

 

Humour saves my life, it helps me focus, to put things in perspective. 
Even the potentially tragic may be avoided by use of humour (Byrne & 
McMurray, 1997, s. 9). 

 

Sjuksköterskor hade ansvar för omvårdnaden av patienter, men stod utanför beslutsfattandet 

då det gällde patientens behandling och den medicinska delen av vården. Detta gjorde att 

sjuksköterskor ofta hamnande i situationer där de kunde känna sig maktlösa över att inte 

kunna påverka och ta de beslut som de själv ansåg vara rimliga (Yang & Mcilfatrick, 2001). 

Sjuksköterskor diskuterade känslor av maktlöshet när de inte hade möjlighet att kunna 

förändra patienters och närståendes situationer, eller få deras sorg att försvinna (Hopkinson et 

al., 2003; Yang & Mcilfatrick, 2001). Sjuksköterskor i menade att stress var något som alltid 

fanns med i arbetet med döende patienter. En stress som var utmattande och påfrestande och 

kunde ha olika orsaker. Många dödsfall och intensiv kontakt med döende under kort tid 

kunde upplevas stressigt och gav sjuksköterskor en känsla av kraftlöshet (Byrne & 

McMurray, 1997; Hopkinson et al., 2003; Hopkinson et al., 2005; Irvin, 2000; Wallerstedt & 

Andershed, 2007; Yang & Mcilfatrick, 2001). 

 

Att sakna tid och behöva stöd. 

Sjuksköterskor upplevde bristen på tid som ett hinder och en begränsning för att kunna uppnå 

god vård för patienter i livets slutskede. Den ständiga bristen på personal gjorde att tiden för 

varje enskild patient blev begränsad, och lämnade sjuksköterskor med känslor av frustration, 

skuld, besvikelse och misslyckande. Bristen på tid medförde att vissa patienter blev lidande, 

och att sjuksköterskor själva mådde dåligt över att de inte kunde erbjuda den vård som de 



 12 

själva ansåg var nödvändig (Ersek et al., 2000; Hopkinson et al., 2003; Irvin, 2000; 

Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor upplevde det krävande att ge vård under 

tidspress. Detta gjorde att de kände att de inte hade möjlighet att lyssna till alla patienters 

problem och att de inte fanns till för dem så mycket som de ville. Särskilt svårt var det då de 

vårdade ett stort antal patienter på samma gång (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

It was hard that you didn’t have the staff on the shift (so) that you 
could sit with her constantly, all the time. And... we (the nurses) were 
with her when she died, but... it is hard... because you’re constantly 
thinking at the back of your mind I’ve got 28 other ladies on the ward 
and they need me as well (Hopkinsson et al., 2003, s. 529-530). 

 

Bristen på tid och känslan av otillräcklighet skapade behov av stöd från chefer och 

organisation för att överhuvudtaget kunna klara av att arbeta med patienter och närstående i 

livets slut (Irvin, 2000; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor menade att det 

befintliga stödet var otillräckligt. De var inte vana att prioritera sina egna behov, utan att sätta 

andras behov och önskningar före sina egna, därför behövde de stöd av sina chefer 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor fann stöd i varandra vilket kunde lätta på 

den börda av ett ensamt ansvar som många upplevde (Byrne & McMurray, 1997; Hopkinson 

et al., 2003; Hopkinson et al., 2005; Irvin, 2000; Kirchoff et al., 2000; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Men i studien (Byrne & McMurray, 1997) framkom det att sjuksköterskor 

även var tacksamma över det stöd som gavs från chefer och upplevde att alla försökte hjälpas 

åt och brydde sig om varandra.  

 

... I don’t get it (support) I don’t think there is anywhere at work you 
can get it from... (Irvin, 2000, s. 33). 

 

Stöd från och samarbetet med läkare som hade ansvaret för den medicinska behandlingen var 

ofta otillfredsställande och frustrerande. Detta ansågs vara ett hinder för möjligheten att ge 

patienter i livets slutskede en optimal vård (Byrne & McMurray, 1997; Ersek et al., 2000; 

Hopkinson, 2003; Irving, 2000; Kirchoff et al., 2000; Maeve, 1998; Wallerstedt & Andershed, 

2007; Yang & Mcilfatrick, 2001). Sjuksköterskor upplevde att de inte alltid kunde stå för den 

behandling som gavs till patienter, och menade att både patienter och närstående ibland 

utsattes för onödigt lidande. De saknade stöd genom att de inte blev lyssnade på och tagna på 

allvar i sina bedömningar om vad de ansåg vara rätt och riktigt i olika situationer (Byrne & 

McMurray, 1997; Ersek et al., 2000; Hopkinson, 2003; Irvin, 2000; Maeve, 1998; Yang & 
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Mcilfatrick, 2001). Sjuksköterskor kände frustration och ilska över läkares sätt att möta 

patienter och närstående. De ansåg att läkares kommunikation med patienter och närstående 

många gånger var bristande. Konsekvenserna av detta blev att patienter och närstående fick en 

otydlig information som ledde till att de inte förstod. Sjuksköterskor menade att läkare inte 

alltid talade sanning utan istället ingav falska förhoppningar och en känsla av att prognosen 

många gånger var bättre än vad den egentligen var. Detta satte dem i en svår situation då det 

ofta var de som blev tvungna att ge dåliga nyheter och klargöra situationen och verkligheten 

(Byrne & McMurray, 1997, Ersek et al., 2000, Kirchoff et al., 2000 Maeve, 1998). 

 

In some situations, I thought that some examinations or treatments ar-
ranged by (the) physician for dying patients would not cure the illness 
and just prolong the patients’ suffering (Yang & Mcilfatrick, 2001, s. 
438) 

 

We feel the need to let (the family) know what is going to happen, but 
they are getting a completely different piece of information from (their 
physician) (Kirchoff et al., 2000, s. 40). 

 

Relation till patient och närstående som grund för en god död. 

Att bygga upp en relation och få denna att fungera var avgörande för att kunna erbjuda bästa 

tänkbara vård och död till alla patienter. Det var viktigt att sjuksköterskor, patienter och 

närstående samarbetade mot ett gemensamt mål. Relationen till närstående kunde hjälpa och 

vägleda sjuksköterskor i arbetet med patienten. Ibland var närstående den enda källan för 

bekräftelse på att sjuksköterskor hade agerat rätt. För att skapa en relation krävdes en effektiv 

kommunikation med patienter och närstående och att sjuksköterskor lyssnade och tog till sig 

den värdefulla informationen som gavs (Byrne & McMurray, 1997, Hopkinson et al., 2005; 

Irvin, 2000; Kirchoff et al., 2000; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor 

poängterade även vikten av att behandla patienter och närstående på ett värdigt sätt, eftersom 

relationen i allra högsta grad påverkade vården (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Be honest. Listen to people. Find out what their needs are. Care for 
people as human beings. Listening actively to people is most important 
(Byrne & McMurray, 1997, s. 8) 

 

Sjuksköterskor i vården av döende kunde känna sig speciellt viktiga för en patient eller 

närstående som de vårdat under en längre tid. Detta kunde upplevas både som tillfredställande 

och som en börda, vilket ledde till en känsla av ett ensamt ansvar över patienten eller 
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närstående (Ersek et al., 2000; Hopkinson et al., 2003; Maeve, 1998). Sjuksköterskor oroade 

sig även för vården av de patienter de inte kände lika mycket för eller hade svårt att komma 

överens med. De oroade sig över vad de sa om dem som sjuksköterskor och som människor 

(Maeve, 1998). 

 

… most patients that I had worked with who were dying. I liked and 
felt good about participating in their care, but with this guy, I just 
hated him and didn’t know what to do with those feelings (Maeve, 
1998, s. 1139). 

 

Sjuksköterskor menade att en god död skulle vara fridfull, tyst samt vara accepterad av både 

patient och närstående (Irvin, 2000). Sjuksköterskor ansåg även att närstående kunde hjälpa 

till i vården med fysisk assistans men de kunde också lämna värdefull information om 

patienter. Att veta vilka behov patienter och närstående hade var en förutsättning för att kunna 

sätta sig in i deras situation, som kunde vara en vägledning i arbetet med patienter (Hopkinson 

et al., 2005). Sjuksköterskor ville erbjuda bästa tänkbara vård, att ge patienter välbefinnande 

in i det sista samt en god död (Byrne & McMurray, 1997; Graham et al., 2005; Irvin, 2000; 

Kirchhoff et al., 2000; Wallerstedt & Andershed, 2007; Yang & Mcilfatrick; 2001). För att 

erbjuda en värdig och fin död för patient och närstående krävdes medvetenhet om att synen på 

en god död, skiljde sig åt mellan olika individer (Byrne och McMurray, 1997, Irvin, 2000, 

Kirchhoff et al., 2000 och Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

People are living until they are dead, and you can make them comfort-
able, make sure that they do all the things they want to do, so that they 
enjoy the time they’ve got. (Byrne & McMurray, 1997, s. 8). 
 

Sjuksköterskor hade ambitioner att stödja och hjälpa närstående när någon nära dog (Byrne & 

McMurray, 1997). Det var ibland ansträngande och svårt att möta närståendes emotionella 

reaktioner inför en patients kommande död och att tillfredsställa deras behov (Yang & 

Mcilfatrick, 2001). Sjuksköterskor menade att det var viktigt att låta patient och närstående 

behålla kontrollen och självbestämmandet så långt som det var möjligt, vilket uppnåddes 

genom att de fick tillräcklig information för att kunna ta beslut, och förstå konsekvenserna av 

sina val (Byrne & McMurray, 1997; Ersek et al., 2000). I en studie (Kirchoff et al., 2000) 

lyfte sjuksköterskor fram att det var viktigt att närstående var närvarande då patienter dog. 

Sjuksköterskor ansåg även att det var viktigt att de bekräftade närståendes upplevelser och 

känslor samt visade att de brydde sig om dem. 



 15 

 

Let the family see that you care. (Kirchoff et al., 2000, s. 39) 

 

Att inte ta över patientens lidande. 

Ett kontrollerat emotionellt engagemang till patienter och närstående var en nödvändighet i 

vården av döende patienter. Genom att kontrollera sina känslor undvek sjuksköterskor att 

komma patienter eller närstående alltför nära, vilket var viktigt för att klara av att arbeta. Utan 

kontroll av sina känslor i vården av en döende blev andra patienter lidande. Ett kontrollerat 

emotionellt engagemang hjälpte sjuksköterskor i arbetet men var något de var tvungna att 

klara av på egen hand. En viss distans till patienter och närstående var en nödvändighet för att 

de själv skulle må bra. Att sätta upp gränser för hur nära de skulle komma hjälpte 

sjuksköterskor att kunna särskilja sitt eget liv från patienters eller närståendes liv. Det inte var 

möjligt att komma alla patienter nära och de berördes olika mycket av olika patienter (Byrne 

& McMurray, 1997; Hopkinson et al., 2003; Hopkinson et al., 2005; Maeve, 1998). 

 

You do have to keep some kind of distance, cause as I say you’ve still 
got the other patients to look after (….) You have to try and let them 
know that you care, but not become too involved and it is really diffi-
cult (Hopkinson et al., 2005, s. 129). 
 

I don’t get as close as I did. I don’t think you can or you’d be (ex-
hausted). You wouldn’t be able to work as a nurse any more. 
(Hopkinson, 2003, s. 530).  

 

Sjuksköterskor kände starkt för patienter och närstående men var noga med att inte ta över 

deras lidande. De beskrev det oundvikligt att i en vårdrelation inte komma patienter nära 

(Ersek et al., 2000). Sjuksköterskor upplevde ett så starkt band till patienter att de kände sig 

som en del av patientens familj. Det var svårt för många att veta hur mycket de skulle känna 

för patienter och närstående. De var tvungna att kämpa för att upprätthålla någon sorts balans 

i det emotionella deltagandet till patienter och närstående. Den närhet som de ibland upplevde 

till patienter kunde göra det svårt att släppa taget när patienter dog (Byrne & McMurray, 

1997; Ersek et al., 2000; Graham et al., 2005; Hopkinson et al., 2003; Hopkinson et al., 2005; 

Irvin, 2000; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

You know, what’s really troubling to me is if I have a real close rela-
tionship with a patient, it hurts me a lot more (Maeve, 1998, s. 1139). 



 16 

 

There was a woman with three children – small children, and she 
wasn’t much older than me. And of course that gets to you, naturally. 
You have trouble letting go of patients like that. You feel so terribly 
close to them (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 36). 

 

Att lära sig och utvecklas som människa. 

Kunskap och erfarenheter var ovärderliga i arbetet med döende patienter. Sjuksköterskor 

menade att vården av döende inte enbart kunde göras på instinkt för att uppnå en optimal 

vård. Varje unikt möte med en döende patient och närstående innebar ett lärande för 

sjuksköterskor som kunde användas i andra patientsituationer men var även en hjälp i 

sjuksköterskors privata liv. Personliga upplevelser och erfarenheter kunde även vara till hjälp 

i vården av döende och var något som sjuksköterskor i stor omfattning använde sig av (Byrne 

& McMurray, 1997; Hopkinson, 2003; Kirchoff et al., 2000; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Att använda sig av tidigare erfarenheter i kombination med den kunskap som erhållits genom 

utbildning underlättade arbetet för sjuksköterskor (Hopkinson et al., 2005; Maeve, 1998). 

Erfarenhet hjälpte även sjuksköterskor att kontrollera de känslor som uppkom i vården av en 

döende patient (Byrne & McMurray, 1997). 

 

If you’re going to be in a care situation with dying people you need 
knowledge, you have to have it. It’s not the kind of care you do by in-
stinct. That’s not the case with any care, and definitely not with this. 
(Wallerstedt & Anderhed, 2007, s. 34) 

 

Sjuksköterskor visade en positiv attityd i vården av döende, de hade höga ambitioner och ett 

speciellt intresse för denna form av vård (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor 

menade att vården av döende kunde upplevas som stimulerande och utvecklande när de kände 

att de hade gjort ett bra arbete. Att veta att de gjort allt de kunnat för en annan människa 

gjorde även att de själva växte som människor. Sjuksköterskor kunde även känna 

tillfredställelse i att bli bekräftade och uppskattade av den döende patientens familj 

(Hopkinson, 2005; Maeve, 1998; Wallerstedt & Andershed, 2007; Yang & Mcilfatrick, 2001).  

 

When I became more experienced… I thought my patients must feel 
very good when I showed deep concern and caring towards them. 
When I did this, I felt very satisfied about my caring behaviour... I felt 
I had grown a lot (Yang & Mcilfatrick, 2001, s.438). 
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Sjuksköterskor upplevde att vården av döende gav dem större insikt och medvetenhet om livet 

och döden. Att arbeta med döende fick dem att reflektera över sin egen livsuppfattning. De 

upplevde personlig tillfredställelse genom att acceptera döden som en del av livet och gjorde 

dem mer komfortabla med lidande och död. Döden blev en del av jobbet och upplevdes 

mindre skrämmande och gav en insikt om hur viktigt det var att ta vara på livet (Byrne & 

McMurray, 1997; Hopkinson, 2003; Maeve, 1998; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Working here, you’re much more aware of you own mortality and the 
importance of enjoying life. (Byrne & McMurray, 1997, s. 7). 
 

I’m a lot more comfortable with (suffering) and death, that’s just part 
of the deal (Maeve, 1998, s. 1140). 

 

Varje unikt möte med patienter och närstående hade en speciell påverkan på sjuksköterskor 

och gjorde att de förändrades som människor. Sjuksköterskor upplevde atmosfären på arbetet 

som givande och kände tillfredställelse av den utveckling och de erfarenheter som vården av 

döende erbjöd. Att utvecklas som människa hjälpte sjuksköterskor att hantera egna problem 

och gav dem mod att möta svårigheter, både i sitt eget liv men också i arbetslivet (Maeve, 

1998; Wallerstedt & Andershed, 2007). 
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Diskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede. Studien resulterade i följande kategorier: Att kunna hantera 

känslor som maktlöshet, sorg och stress, Att sakna tid och behöva stöd, Relation till patient 

och närstående som grund för en god död, Att inte ta över patientens lidande och Att lära sig 

och utvecklas som människa. 

 

Under kategorin Att kunna hantera känslor som maktlöshet, sorg och stress beskriver 

sjuksköterskor att vården av döende skapar negativa känslor och har stor inverkan på dem. 

Dessa känslor beror på att sjuksköterskor är hängivna i sitt arbete och känner starkt för dem 

de vårdar. Möten med patienter och närstående påverkar sjuksköterskor känslomässigt vilket 

medför att de är tvungna att hantera dessa känslor för att de inte ska ta över i arbetet och för 

att de ska kunna vara professionella. I vår studie identifierar sjuksköterskor olika sätt att lindra 

dessa känslor, som att använda humor. Resultatet bekräftas av andra i studier (Evans, Bibeau 

& Conley, 2001; DiTullio och MacDonald, 1999) som fann att sjuksköterskor använde sig av 

olika typer av strategier för att hantera svåra händelser i arbetet. Det framkom att använda sig 

av humor och av ett uppmuntrande sätt kunde hjälpa sjuksköterskor att hantera svåra och mer 

ansträngande upplevelser i vården. Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) belyste i sin studie att 

humor kunde spela en stor roll i hanteringen av jobbrelaterad stress. Humor gjorde det ofta 

krävande jobbet mer intressant och på samma gång fick det människor i vårdrelationer att 

känna glädje. De menade att humor var ett medel som kunde användas för att minska 

anspänningar och förbättra arbetsklimatet.  

 

I resultatet under kategorin Att sakna tid och behöva stöd beskriver sjuksköterskor att de 

upplever obehag relaterat till otillräcklig tid. DiTullio och MacDonald (1999) samt Healy och 

McCay (2000) bekräftade i sina studier att bristande tid skapade en begränsning i möjligheten 

att kunna erbjuda god vård på lika villkor för alla, vilket gjorde att vissa patienter blev 

lidande. Holst, Sparrman & Berglund (2003) fann att brist på tid var vanligt förekommande på 

somatiska vårdavdelningar och var en källa till frustration och känslor av otillräcklighet hos 

många sjuksköterskor. Tidsbristen gjorde det svårt att finnas till hands för patienter och 

närstående. När sjuksköterskor hade många patienter att ta hand om fick varje patient endast 

begränsad tid. Dock var hospicevården mer anpassad för att personalen skulle kunna finnas 

till hands för patienter och närstående. Billeter-Koponen och Freden (2005) visade att 
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sjuksköterskor kände sig maktlösa när de inte hade tillräckligt med tid att tillgodose 

uppenbara och synliga behov hos patienter, speciellt då de kände att de gjorde allt de kunde 

men ändå inte räckte till. 

 

Sjuksköterskor i vår studie menar att de önskade stöd från kolleger, chefer och organisation. 

Booth, Maguire, Butterworth och Hillier (1996) menade att stöd i arbetet var viktigt för 

sjuksköterskor och att det borde få möjlighet att kunna diskutera problem och tankar med sina 

chefer. De menade att stödet kunde vara av både praktisk och personlig art, och gav 

sjuksköterskor en möjlighet att arbeta på ett bättre och effektivare sätt. Genom att 

sjuksköterskor fick stöd och vägledning i arbetet skapades ett bättre arbetsklimat vilket i sin 

tur ledde till bättre kvalitet på vården. Lindahl och Norberg (2002) påvisade att 

organisatoriskt stöd till sjuksköterskor gjorde att de kunde fortsätta att vara sensitiva i vården 

och att deras självinsikt ökade vilket skapade utrymme för att övervinna svårigheter i arbetet. 

DiTullio och MacDonald (1999) menade att ledningen och organisationen hade dålig 

förståelse för hur verkligheten såg ut vilket resulterade i otillfredsställande vägledning och 

hjälp för sjuksköterskor arbetet.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor har behov av god relation till kolleger, eftersom de har 

förståelse för de känslor som kan uppkomma. Blomberg och Salberg-Blom (2007) 

identifierade relationen till kolleger som stödjande, sjuksköterskor pratade med andra 

sjuksköterskor om svåra saker, fick utlopp för sina känslor och på samma gång en bekräftelse 

på att de gjorde ett bra jobb. De menade vidare att olika personligheter och erfarenheter gav 

styrka åt varandra och kunde till stor del hjälpa sjuksköterskor att hantera det svåra.  

 

I denna litteraturstudie framkom det att sjuksköterskor upplever konflikter med läkarkåren, de 

kände sig försummade, inte tagna på allvar och lyssnade på. (Prescott & Bowen, 1985) visade 

att bristen på respekt mellan läkare och sjuksköterskor kunde leda till ett otillfredsställande 

samarbete, som i sin tur påverkade vården. Sjuksköterskor höll inte alltid med läkare om 

behandlingar som de ordinerade och menade att läkare inte utgick från vad som var bäst för 

patienten. I Marrones (2003) studie framkom att läkare visade lite intresse och spenderade 

otillräckligt med tid med patienter för att de ensamma skulle kunna veta vad som var det bästa 

i varje patientsituation. Asch, Shea, Jedrziewski & Bosk (1997) menade att läkare i många fall 

drev en för aggressiv behandling av döende patienter, vilket innebar ett ökat lidande för både 

patient och närstående.  



 20 

I uppsatsens tredje kategori Relation till patient och närstående som grund för en god död 

beskriver sjuksköterskor att relationen till patienter och närstående är ett användbart redskap 

för att kunna ge god vård och god död. Lopez (2007) menade att relationen var en central del i 

vården och innebar ett hinder när den var otillräcklig. Att närstående var närvarande i vården 

kunde lindra lidande för patienten och bidra till tillfredsställande vård. Enligt Asch, Shea, 

Jedrziewski och Bosk (1997) var det viktigt att involvera både patient och närstående i vården 

och det krävde ett samspel av interaktioner dem emellan. Holst, Sparrman & Berglund (2003) 

menade det att en god kommunikation med patienter och närstående bottnade i att 

sjuksköterskor var lyhörda och tolkade verbala och icke verbala signaler. Andershed (2006) 

fann att patienter och närstående hade egna förväntningar och krav på innebörden av god vård 

och god död. Även närstående hade förväntningar på att sjuksköterskor skulle vara sensitiva i 

mötet med deras behov av stöd och upplevde tillfredsställelse när deras och sjuksköterskors 

mål om vården överensstämde. 

 

Sjuksköterskor beskriver att de har ambitioner att kunna ge patienter ett värdigt slut. Holst, 

Sparrman & Berglund (2003) menade att sjuksköterskor önskade att erbjuda en god och trygg 

vård till alla patienter och ansåg att det var viktigt att så långt som möjligt tillgodose både 

patienters och närståendes behov. De poängterade att det endast var patienter och närstående 

själva som kunde beskriva vad livskvalitet var för dem. Wilson (1999), Vogel-Voogt et al. 

(2007) och Andershed (2006) menade att närståendes behov många gånger var komplexa och 

skiljde sig från patienters behov, sjuksköterskor hade ett ansvar för att underlätta närståendes 

deltagande i vården, samt minska deras stress och svårigheter. Wilson (2000) och Andershed 

(2006) menade att närstående hade förväntningar på att sjuksköterskor tog sig tid att lyssna 

och bekräftade dem. Deras högsta prioritering var att se till att patienten hade det bra och fick 

god vård. Många närstående hade behov att få vara involverade och få möjlighet att närvara 

när döden var ett faktum.    

 

Under samma kategori framkom sjuksköterskors syn på en god död, vilket innebär att 

dödsögonblicket ska vara fridfullt, lugnt, värdigt och accepterat av både patient och 

närstående. Patienter i flera andra studier (Bowman et al., 2000; Huffman, 1999; Pierson et 

al., 2002; Vig & Pearlman, 2004) associerade god vård och god död till att de fick en adekvat 

smärt och symptomlindring, att de slapp lida i onödan, att de fick bevara känslan av kontroll 

och de hade en önskan om att ha sina närstående vid sin sida under döendeprocessen. 

Patienter i flera studier (Volker et al., 2004; Vig & Pearlman, 2004; Pierson et al., 2002) var 
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rädda för att de skulle behöva lida på grund av att vården förlängde dödsprocessen. De ville 

inte hållas vid liv då de förlorat kontrollen över sin kropp och inte kunde leva ett värdigt liv. 

Vig & Pearlman (2004) och Volker et al. (2004) beskrev att en god död förknippades med att 

patienters värdighet skulle skyddas, bevaras och respekteras.  

 

I uppsatsens fjärde kategori att inte ta över patientens lidande framkom att sjuksköterskor 

skapar barriärer och en viss distans till patienter för att kunna vara professionella. Määttä 

(2006) visade i sin studie att en okontrollerad närhet till patienter kunde bli överväldigande 

för sjuksköterskor och kunde leda till att de förlorade sig själva, objektiviteten och därigenom 

inte kunde göra ett bra jobb. Vården byggde på ett empatiskt förhållningssätt och var 

beroende av den närhet och distans som sjuksköterskor valde att ha till patienter. Blomberg 

och Sahlberg-Blom (2007) fann att sjuksköterskor underlättade sitt arbete genom att de satte 

gränser för sin närhet till patient och närstående för att undvika att bli för personlig och 

involverad. De menade att det var viktigt för att själv överleva och det var något man lärde sig 

med tiden. Billeter-Koponen och Freden (2005) menade att sjuksköterskor ska vara 

sympatiska i vårdrelationen till patienter men att det var viktigt att de hade egen kunskap om 

hur nära de själva klarade av att komma patienten.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskor ibland kommer patienter och närstående så nära att de 

känner sig som en del av familjen. De har många gånger svårt att veta hur mycket de skall 

känna för patienter och kämpar för att upprätthålla någon form av balans i det emotionella 

deltagandet. Deacon et al. (2006) bekräftar i sin studie att det var oundvikligt att komma 

patienter nära och menade att sjuksköterskor ofta fick ett starkt band till de patienter som de 

vårdade. Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) fann att sjuksköterskor skapade en balans 

mellan att vara nära och att distansera sig själva, något som skedde spontant. Määttä (2006) 

menade att distanstera sig innebar att detta gjordes både intellektuellt och emotionellt. För att 

klara av att hålla den distans som ansågs vara rimlig krävdes att sjuksköterskor var 

professionella i sitt agerande och bemötande. Förmågan att känna empati för andra människor 

var inget som kunde läras utan något som var inbyggt och djupt förankrat i varje enskild 

sjuksköterska. 

 

I uppsatsens femte kategori att lära sig och utvecklas som människa framkom att vården av 

döende ger tillfredsställelse och gör att sjuksköterskor växer som människor. I studien av 

Blomberg & Sahlberg- Blom (2007) framkom att sjuksköterskor förändrades som människor 
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och fick en ny syn på livet genom jobbet. Sjuksköterskor såg sig själva som instrument i den 

dagliga vården som handlade om ett givande och tagande på det personliga och professionella 

planet. En personlig erfarenhet av närhet till människor var viktig för att kunna lita på sina 

egna känslor och sin intuition. En stark självkänsla och självinsikt var något som utvecklades 

med tiden och beskrevs som viktigt i arbetet för att kunna känna sina begränsningar. Holst, 

Sparrman och Berglund (2003) beskrev att sjuksköterskor såg arbetet som en möjlighet för 

nya erfarenheter och kunskap. De beskrev att arbetet med sjuka människor gjorde att de med 

tiden utvecklades och fick mod att ta mer ansvar. Att genom vidareutbildning skaffa sig 

ytterligare kunskap gav sjuksköterskor en känsla av ökad trygghet. Blomberg & Sahlberg-

Blom (2007) lyfte i sin studie fram vikten av kunskap, allmän kunskap men också specifik 

kunskap för professionen. Utbildning och kurser var något som värdesattes högt, och sågs 

som en chans för sjuksköterskor att hålla sig uppdaterad och styrka sin professionella roll.  

 

Vi identifierade att sjuksköterskor hade stort behov av vägledning i sitt arbete för att känna 

tillfredsställelse. Ett sätt att hantera svårigheter kan vara genom att få en chans att dela sina 

erfarenheter och upplevelser med andra. Att få möjlighet att tala med andra kan enligt vår 

mening leda till att sjuksköterskor känner ökad trygghet och ökat välbefinnande på sin 

arbetsplats. Detta skulle enligt oss kunna tillämpas genom att skapa planerade obligatoriska 

samtalsgrupper, där problem kan tas upp och diskuteras. I dessa samtalsgrupper bör alla inom 

vårdteamet, även chefer och läkare vara närvarande för att en dialog mellan alla parter skall 

vara möjlig. Yrkesmässig vägledning eller omvårdnadshandledning anser vi även vara ett 

alternativ för att främja sjuksköterskors utveckling. Bégat et al. (1997) fann att 

omvårdnadshandledning var en ömsesidig pedagogisk och kommunikativ process där 

deltagarna delade med sig av sina erfarenheter och kunskaper av omvårdnad. Det skapades en 

utvecklingsprocess som ledde till en fördjupad yrkesmässig mognad, och en ökad trygghet i 

yrkesrollen som sjuksköterska. Lindahl & Norberg (2002) ansåg att stödjande gruppsamtal 

var en stor hjälp för sjuksköterskor och gav dem en chans att dela tankar och känslor med alla 

inblandade i vården. Detta kunde även ge dem en chans att diskutera eventuella problem som 

kunde upplevas i relationer till läkare. Samtalsgrupper kunde ge dem en ökad självinsikt och 

bättre självkänsla. Sjuksköterskor i vår studie beskriver att de ofta saknar förståelse och 

respekt från läkarna. Resultatet visar även på att sjuksköterskor önskar en ökad förståelse av 

chefer och organisation om hur deras situation såg ut. De menar att en förstående och 

engagerad chef är en förutsättning för att de ska klara av att arbeta och känna tillfredsställelse 

i vården. Ett bra ledarskap var enligt Taylor (2007) grunden för möjligheten erbjuda god vård. 
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Hon menade att sjuksköterskor ofta ville att deras chefer skulle vara tillgängliga och stötta 

dem i deras sätt att genomföra vården. En bra ledare skulle kunna känna trygghet och tilltro 

till sina medarbetare och kunna lita på sin egen förmåga. Att dela målen med vården med sina 

anställda gav en känsla av delat engagemang, både från chefer och anställda. En bra ledare 

skulle kunna ge energi, stöd och entusiasmera sin arbetsgrupp. 

 

Metoddiskussion 

Innehållsanalysen i litteraturstudien har utförts med manifest kvalitativ ansats då metoden var 

systematisk och passade bra då syftet var att studera fenomenet sjuksköterskors upplevelse av 

att vårda patienter i livets slut. I metoddelen har vi utförligt beskrivit tillvägagångssättet för 

litteratursökning och analys, vilket gör att tillförlitligheten av vår studie styrks. Innan 

analysen påbörjades utfördes kvalitetsgranskning av valda artiklar som utgick från Willman, 

Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 156-157) protokoll på kvalitetsbedömning av kvalitativa 

studier. Genom hela analysen gjordes en kontinuerlig kontroll av ursprungstexten, för att inte 

tappa mening i materialet, detta stärkte reliabiliteten (Burnard, 1991; Downe-Wamboldt, 

1992). Citat användes i resultatet för att illustrera och validera innehållet (Graneheim & 

Lundman, 2004). Litteraturstudien bestod av engelska artiklar där textenheter översattes, 

vilket kan ha medfört att nyanser kan ha förlorats och påverkat resultatet. Validiteten på en 

studie kan säkerställas genom att utomstående läser och bedömer materialet (Burnard, 1991). 

Under analysens gång har det funnits tillgång till tre seminarier där utomstående har gått 

igenom materialet. Genom hela arbetet gång har vi även haft tillgång till handledning, där vi 

har fått hjälp och vägledning.  

 

Denna studie bygger på tio kvalitativa studier. Det låga antalet kan tolkas som en svaghet, 

men kompenserades av ett rikt innehåll i varje artikel. Resultatet i de olika studierna som 

analyserats överensstämde väl. Detta visar på att resultatet är möjligt att överföras till andra 

sammanhang. Vår förhoppning är att denna studie kan ge sjuksköterskor ökad kunskap och 

medvetenhet om vård i livets slutskede. Det finns inte några skrivna regler om hur varje unik 

situation ser ut, utan kräver av den som ger vården en närvaro och sant engagemang. Att ta del 

av andras erfarenheter kan vara en hjälp i att kunna hantera liknande situationer i sin 

profession.    
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Slutsats 

Vår studie har bidragit till en ökad förståelse av hur sjuksköterskor upplever vården av 

döende. Rollen som sjuksköterska innefattar nära relationer som både innebär glädje och 

lidande. Sjuksköterskor befinner sig ofta i komplexa situationer där de måste kunna möta 

patienter och närståendes förväntningar. En nära relation är en förutsättning för att hjälpa 

patienter och närstående att känna livskvalitet eftersom varje unik person har sin egen 

uppfattning om vad livet och döden innebär för dem. Livet och döden går hand i hand och är 

någonting som alla sjuksköterskor oavsett inriktning kommer att ställas inför. Vården av 

döende personer ställer stora vilka begränsningar som existerar i vården. Utifrån detta anser vi 

att ytterligare forskning inom området är en förutsättning för att sjuksköterskor ska få det stöd 

som behövs och möjlighet att ge den vård de önskar. 
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