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Sjuksköterskors upplevelser av stöd till personer i livets slut

Luleå Tekniska Universitet

Institutionen för hälsovetenskap 

Anna Kummu

Abstrakt

Ett kärnbegrepp inom omvårdnad är stöd, som förekommer ofta 
och är en viktig del i sjuksköterskans profession. Syftet med denna 
studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av stöd till 
personer i livets slut. Tolv vetenskapliga artiklar analyserades med
kvalitativ manifest innehållsanalys. Detta resulterade till fyra 
slutkategorier: att kunna samtala, lyssna och trösta patienten, att bli
känslomässigt påverkad, att tillgodose patienternas behov och att 
respektera patienten ända in i livets slut. Dessa kategorier visade 
att det krävdes mycket av sjuksköterskan i arbetet med människor i
livets slut. De var skulle tillgodose patienternas behov, ge stöd och
främja till en fridfull och värdigdöd. Arbetet visade sig vara 
känslomässigt påfrestande och sjuksköterskan upplevde ofta själva 
att de var i behov av stöd för att klara av de stora påfrestningarna. 
Tid för samtal och diskussioner med till exempel kollegorna är 
behövligt. Mer utbildning för att öka kompetensen och i sin tur 
kunna ge adekvat stöd och vård till människor i livets slut är ett 
behov som finns i den palliativa vården.

Nyckelord: stöd, livets slut, upplevelser, kvalitativ innehållsanalys.
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En del i livet är döden. Alla som lämnar livet ska ha samma uppmärksamhet och kärleksfulla 

vård som de hade när det trädde in i det (SOU 2000:6). Dock är det inte alltid så enkelt att dö. 

Det är en komplicerad företeelse och därför måste alla sjuksköterskor sträva efter att utveckla 

sig inom området. Sjuksköterskor bör förbättra kunskaper och färdigheter som krävs för att ge 

god omvårdnad och framförallt stöd till patienterna (Skilbeck & Payne, 2005). Den 

fortfarande levande människan måste bli hjälpt, sedd och bekräftad. I frågan om hur 

människor vill dö, svarar de flesta att de önskar sig en snabb död, som helst får ske i sömnen. 

Går man bakåt i tiden sågs en sådan död som en mycket ond och plötslig död. Ond var den 

eftersom den inte gav människor någon tid till att slutföra eventuella ogjorda eller planerade 

saker och inte heller någon tid till att förbereda sig på att ta avsked av sina närstående (SOU 

2000:6).

Idag har utvecklingen av god vård för döende människor blivit mycket viktig. Bara under de 

senaste årtionden har uppmärksamheten för döden och döendet ökat. Somliga ser på döden 

som en meningsfull process. Folk som ignorerar döden känner också mer rädsla för den. För 

att förhindra detta bör vårdgivare och familjer hjälpa personer att möta döden på ett lugnt och 

acceptabelt sätt (Gooldsteen, et al, 2006). Samtidigt med denna utveckling blir det synligt att 

vårda en döende kräver särskild vård och stöd. Döden bör bli något meningsfullt för personen. 

Det är viktigt för den döende att vara medveten om sin död och samtidigt acceptera tanken på 

att dö. Vissa har uttryckt att det är bättre att acceptera döden eftersom det går inte att fly från 

obotlig cancer och att det därmed är bättre att försöka förstå och acceptera så gott som det 

bara går. Bara för att en person har en passiv attityd innebär detta inte att denna kommer ge 

efter för döden utan kamp. Det finns en sorts realism i sinnet och denna person har accepterat 

att livet kommer att sluta. Det sägs att en klok person godtar det som ska hända och ser sitt 

öde med döden. Personer som lever med obotliga sjukdomar går trots detta ändå vidare med 

sina liv och försöker i den mån det är möjligt att göra det saker de fortfarande brukade göra

när de var friska individer. Detta visar att de är fortfarande aktiva och delaktiga i sina liv, även 

om det befinner sig i slutfasen. Att leva på det viset gör att de fortfarande kan känna glädje i 

sitt liv trots sin situation att leva i livets skede (Gooldsteen el al. 2006). 

Enligt Leininger (refererad i Ehnfors, Ehrenberg & Thorell- Ekstrand, 2007), är ett av 

kärnbegreppen inom omvårdnad är idag ordet stöd. Stöd förekommer ofta och innebär att 

sjuksköterskan kommer in i situationer då patienten genomgår kriser, sjukdom eller andra 

avgörande händelser som kräver olika typer av stöd. Vidare enligt Gardner (refererad i 
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Ehnfors et al., 2007) är viktiga delar i ett stödjande beteende att sjuksköterskan visar intresse 

för patienten. Swanson menar vidare (refererad i Ehnfors et al., 2007) att moraliskt stöd 

innebär att underlätta och behålla hoppet uppe för patienten. Vidare påpekar Hansson 

(refererad i Ehnfors et al., 2007), att vikten av en fungerande dialog och en bra 

kommunikation är avgörande delar då stödet fungerar som en omvårdnadsåtgärd.

I SOU 2000:6 framkommer det att ha dåligt socialt stöd har visat sig ha ett samband med 

högre sjuklighet och dödlighet. Därför behöver en person med ohälsa och dåligt socialt stöd få 

professionellt stöd från till exempel en sjuksköterska. 

Stödjande vård är ett begrepp som ska fungera som en sorts ram för tjänster där det krävs att 

vårdaren ska kunna stödja personer som är döende (Skilbeck & Payne, 2005). Stödjande vård 

syftar till att ge emotionellt, andligt och fysiskt stöd under sjukdomsförloppet (Kennedy, 

2005). Denna vård ska även hjälpa patienten med dennes familj att hantera sjukdomen och 

dess behandling. Vården ska starta vid pre-diagnosen, genom processen till en diagnos vidare 

till behandling för att bota, och sedan fortsätter till sjukdom eller död och i sorg. Meningen 

med detta är att det ska hjälpa patienten att få ut optimalt av behandling och kunna leva så bra 

som möjligt trots effekterna av sjukdomen som de lever med (Skilbeck & Payne, 2005). När 

en person befinner sig i livets slutskede ändrar vårdandet riktning, inriktningen blir då 

palliativ, med andra ord lindrande vård. Syftet övergår från botande till att istället försöka 

förbättra livskvalitén för patienter i livets slutskede och deras närstående. Det är ibland 

mycket svårt att fastställa tidpunkten för när vården ska gå från botande till lindrande vård. 

Orsaken bakom detta är att vårdpersonalen oftast är så inarbetade på att rädda liv att insikten 

om att så inte kan ske kan kännas som ett misslyckande (SOU 2000:6).

En professionell vårdgivare bör vara lyhörd för hur patienten vill behandlas samt vilka 

förväntningar som finns hos denna i avseende gällande en god död. Därefter bör vårdaren 

stödja patienten i deras individuella process för att kunna dö för vad för dem är en ”lämplig 

död”. Det är vanligt att döende personer känner att de inte får stöd från vissa människor 

genom sättet det hanterar sina känslor på. Personen kanske inte alltid känner sig fri att 

uttrycka sina känslor och därför är det viktigt att den professionella vårdgivaren har tid att ta 

lyssna och föra samtal. Känslorna spelar en stor roll i slutet. Personerna som befinner sig där 

kan ofta känna att de överväldigas av känslor när de börjar inse att döden är nära. Känslor 

som ångest, förtvivlan, rädsla att bli lämnad ensamt eller att dö i smärta är vanliga känslor 
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som dyker upp. Sett från ett psykologsikt perspektiv är det viktigt att personen får uttrycka 

dessa negativa känslor och dela dem med andra (Gooldsteen et al. 2006). Därför är det viktigt 

att den döende känner att det finns någon där för dem, någon som stödjer dem och lyssnar på 

dem. Det sociala stödet träder in och får en enorm innebörd (McPherson, Wilson & Murray, 

2007).

En sjuksköterskas roll i den palliativa vården innefattar att ge praktisk vård, att ge information 

och att även ge socialt och känslomässigt stöd (Kennedy, 2005). En sjuksköterska möter 

dagligen på olika individer i sitt yrke. Dessa personer har olika behov av stöd. En god relation 

är en förutsättning för att kunna ge adekvat stöd till patienten. Sjuksköterskan måste kunna 

bemöta dessa patienter rätt för att kunna möjliggöra att ge en god vård (Johansson, Oléni & 

Fridlund, 2002). Genom att förstå vikten av sociala relationer som en person har i livets slut 

kan sjuksköterskor stödja döende personer. Dessa förhållanden kan sedan i sin tur förstärkas 

genom att sjuksköterskorna höjer personernas medvetenhet och motiverar dem (Price-Paul, 

2008). Syftet med denna litteratur studie var sjuksköterskor upplevelser av att ge stöd till 

personer som befinner sig i livets slut.

Metod

Litteratursökning och kvalitetsgranskning

Datainsamlingen genomfördes i databaserna: PubMed, CINAHL, Academic Search Elite och 

AMED. Sökorden var: nursing experience, nurse perceptions, social support, end of life care, 

emotional support nursing, terminal care, qualitative, nurse* perceptions, palliative care, pro-

viding a ”good death”, nursing, experience, phenomenography, palliative, nurse* patient rela-

tionship, trust, emotion och nurse* experience. Sökorden kontrollerades före i Mesh och för 

att se att de passade in i respektive sökdatabas. Sökorden kombinerades med varandra (AND)

för att sålla bort oväsentliga sökträffar. Inklusionskriterierna var att artiklarna antingen skulle 

vara på engelska eller svenska. Efter att sökningarna var gjorda gick träffarna igenom mer

noggrant. Först tittades det på artiklarnas rubrik och sedan lästes abstraktet igenom för att se 

om de var artiklar som hade koppling med mitt syfte. Tolv artiklar hittades som ansågs var

relevanta. Dessa lästes igenom och därefter kvalitetsgranskades de. Kvalitetsgranskningen 

skedde enligt en mall av kvalitetsbedömning för studier med kvalitativ metod (Williman, A, 

Stoltz, P & Bahtesevani, C, 2002, 92-94, 97-99). Artiklarnas syfte, metod, urval, etisk 

resonemang, datainsamling, analys och slutsats studerades. Varje positivt svar fick en poäng 

som sedan omvandlades till procent av totalsumman. Antalet positiva svar avgjorde vilken 
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kvalitetsgrad som artikeln fick. Artiklarna klassificerades efter deras kvalité varav åtta 

stycken fick medelkvalité och fyra stycken bedömdes ha hög kvalité.

Tabell 1. Litteratursökning, i kronologisk ordning.

Databas Söktermer Antal Relevanta

PubMed 090909 Limits: English
Nursing experience 126 3

Pub Med 090909, Limits: English
Nurse perceptions 1415 –
Nurse perceptions AND social support 127 –
Nurses perceptions AND social support AND end of life care 9 1

PubMed 090909, Limits: English
Emotional support nursing 6502 –
Emotional support nursing AND terminal care 327 –
Emotional support nursing AND terminal care AND qualita-
tive

55 –

Emotional support nursing AND terminal care AND qualita-
tive AND experience nursing

24 1

Pubmed 090909, Limits: English
Qualitative 71603 –
Qualitative AND terminal care 672 –
Qualitative AND terminal care AND nurse* perceptions 29 1

AMED 090910, Limits: English, Peer reviewed, Fulltext
Terminal care AND nurse* perceptions AND emotional sup-
port

48662 –

Terminal care AND nurse* perceptions AND emotional sup-
port AND qualitative AND experience AND end of life

63 0

Cihnal  090910, Limits: English
Qualitative AND emotional support AND terminal care 5 0

Academic Search Elite 090911 Limits: Peer reviewed
palliative care AND emotional support AND emotion 4 0

PubMed 090912 Limits: English
Palliative supportive care 1311 –
Palliative supportive care AND emotional support 101 –
Palliative supportive care AND emotional support AND 
nurse* experience

8 1

PubMed 090912 Limits: English
Palliative supportive care 1311 –
Palliative supportive care AND emotional support 101 –
Palliative supportive care AND emotional support AND 
nurse* perceptions

4 1

PubMed 090913 Limits: English
Providing a ”good death” 10 1

Pub Med 090913 Limits: English
Palliative 35971 –
Palliative AND nursing 3586 –
Palliative AND nursing AND Experience 476 –
Palliative AND nursing AND experience AND phenomeno-
graphy

43 2
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PubMed 090913 Limits: English
Palliative care 28690 –
Palliative care AND nurse* patient relationship 120 –
Palliative care AND nurse* patient relationship AND trust 8 1

Summa litteratursökning: 12 artiklar
Tabell 2. Översikt av artiklar som ingår i analysen (n=12)

Författare 
(år)

Typ av
studie

Deltagare Metod/Datainsamling/Analys Huvudfynd Kvalitet

Araujo & 
Silva

(2003)

Kvalitativ 10 Semistruktererade intervjuer. 
Analys enligt Bardin.

Att kommunikationen 
var viktig vid vård av 
döende patienter

Medel

Araújo, Silva 
& Fransisco

(2004)

Kvalitativ 14 Enskilda intervjuer Analys 
enligt Bardin.

Viktigt att ha en 
känslomässig balans 
för att kunna ge 
adekvat hjälp till 
patienerna.

Medel

Barnad, 
Hollingum
& Hartfiel
(2006)

Kvalitativ 10 Semi-strukturerade intervjuer 
Fenomenologisk. 

Sjuksköterskan ska 
göra allt hon kan, 
arbeta i team, skapa 
mening med livet och 
ha relationer med 
patienterna i palliativt 
vårdande.

Medel

Beckstrand 
et al.
(2006)

Kvalitativ 485 Frågeformulär. Att ingen patient ska 
dö ensam, viktigt att 
dö med värdighet.

Medel

Burt, Ship-
man,
Addington-
Hall
& White

(2008)

Kvalitativ 51 Gruppintervjuer. Analys enligt 
Ritchie och Spencer.

Stor känslomässig 
påverkan att vårda 
döende 

Medel

Hopkinson 

(2002)

Kvalitativ 28 Semistruktererade intervjuer. 
Kvalitativ innehålls analys 
enligt Wolcott och Van 
Mannen.

Rapporteringen 
möjliggjorde att 
utbyta tankar och 
åsikter 

Hög

Hopkinson, 
Hallet & 
Luker

(2003)

Kvalitativ 28 Enskilda intervjuer. Analys 
enligt Van Manen, Paterson 
och Zderad.

Att det krävdes 
mycket av ssk för att 
kunna vårda döende.  

Hög

Hopkinson, 
Hallet & 
Luker

(2005)

Kvalitativ 32 Tvärsnittsintervjuer. Analys 
enligt Wolcott och Van 
Manen.

Genom att bygga upp 
en ”genomskinlig 
duk” klarade 
sjuksköterskor av att 
ta hand om döende 
människor.

Medel

Johnston & 
Smith
(2006)

Kvalitativ 44 Enskilda intervjuer.
Fenomenologisk.

Sjuksköterskan ha 
sociala kompetenser 
för att arbeta med 
palliativa människor

Hög
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McMillen 
(2008)

Kvalitativ 8 Semistruktererade intervjuer. 
Analys enligt Richie och 
Spencer.

Erfarenhet kunde 
spela in i vårdandet.

Medel

Mohan et al.
(2004)

Kvalitativ 30 Enskilda semi-strukturerade.
Kvalitativ innehållsanalys.

Att ge stöd, 
respektera patienten 
var viktigt i palliativ 
vård. Vårdandet 
skapade  många 
negativa känslor.

Medel 

Författare 
(år)

Typ av 
studie

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

Mok & Chiu

(2004)
Kvalitativ 20 Ostrukturerade intervjuer. 

Kvalitativ innehållsanalys 
enligt Van Mannen.

Sjuksköterske-Patient 
relationen är viktig 
och förbättrar
patientens psykiska 
och känslomässiga 
tillstånd.

Hög

__________________________________________________________________________________________

Analys

Arbetet har grundats på en manifest kvalitativ innehållsanalys. I en sådan analys ligger 

fokuset på själva texten i innehållet (Graneheim & Lundman, 2004). Vidare är det en 

analysmetod som lämpar sig i hög grad vid forskning i omvårdnad där inifrånperspektiv och 

upplevelser efterfrågas. Analysmetoden är både systematisk och objektiv. En manifest 

innehållsanalys innebär att analysen utgår ifrån det som har sagt och inte det som forskaren 

har tolkat, detta medför att fakta som kommer fram blir mer trovärdig och mest lik 

ursprungsinformationen (Downe-Wamboldt, 1992). Artiklarna lästes igenom upprepade 

gånger för att få en överblick av innehållet. Därefter identifierades de textenheter som svarade 

på syftet. Dessa textenheter togs sedan ut, översattes och kondenserades i två steg för att 

behålla kärnan i textenheten. Enligt Burnard (1991) innebär kondensering att kärnan i 

textenheten behålls, men att forskaren tar bort att all överflödig text. Textenheterna fick sedan 

koder och märktes för att kunna vid behov härleda dem till originaltexten. Textenheterna 

bildade flera olika preliminära kategorier. Kategoriseringen genomfördes i flera steg, de 

textenheter och kategorier som passade varandra bildade en större kategori. Slutligen 

framträdde fyra slutgiltiga kategorier som var varandra uteslutande och svarade på mitt syfte.

Reslutat

Den kvalitativa innehållsanalysen resulterade i fyra kategorier som redovisas i tabell 3. 

Kategorierna presenteras i brödtext med citat från de analyserade artiklarna.
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Tabell 3. Översikt av kategorier (n=4)

Kategorier

Att kunna samtala, lyssna och trösta patienten.

Att bli känslomässigt påverkad.

Att tillgodose patienternas behov.

Att respektera patienten ända in i slutet.

Att samtala, lyssna och trösta patienten.

Sjuksköterskan ska alltid vara där för patienten, de ska vara någon som de alltid känner att de 

kan prata med (Araujo, Silva & Fransisco, 2004; Johnston & Smith, 2006). Sjuksköterskorna

uttryckte betydelsen av att alltid tala till patienten, att säga sådant som tröstar, lugnar honom 

och för att lindra hans smärta eller obehag. De ansåg att alla tröstande ord var viktiga, ord av 

stöd för patientens lugn och ro (Araujo & Silva, 2003). Sjuksköterskorna menade att de kunde 

se att patienterna mådde bättre efter att de hade samtalat med dem. Det var viktigt att alltid 

förklara för patienten vad det var som pågick och att i samband med det ge några lugnande 

ord för att förhoppningsvis kunna förmedla ro (Araujo, et al. 2004). 

To talk to patients is essential. You can see that they feel better 
when you do (Araújo, et al. 2004, p. 156).

I den palliativa vården är det viktigt att kommunikationen är effektiv. Patienten måste ha 

någon som kan lyssna och ge stöd vid behov. En bra sjuksköterska är någon som har social 

kompetens, vilja att lyssna och en som visar att hon är någon som patienten kan tala med

(Araujo, et al. 2004; Johnston & Smith, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att genom att vara 

tysta och bara lyssna på patienten visade de att de bryr sig. Att ge en blick till patienten som 

visar att ”jag lyssnar”, tillsammans med en lätt beröring på handen kunde sjuksköterskan visa 

sympati och emotionellt stöd till patienterna. Sjuksköterskorna berättade att när de höll 

patienterna i handen brukade patienterna blir mer lugna. Det var viktigt att behålla 

kommunikationen ändå tills patienten var döende.  Det var oftast då som den icke-verbala 

kommunikationen trädde in (Araujo, Silva & Fransisco, 2004).

Some nurses use other forms of communication as a means of ex-
pressing empathy and solace: a gesture of solidarity, a look of un-
derstanding, or a touch on the hand (Araújo, et al. 2004, p. 156).

Att bli känslomässigt påverkad.
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Sjuksköterskor ansåg att ge omvårdnad till personer som fann sig i livets slut orsakade

känslomässiga reaktioner (Burt, Shipman Addington-Hall & White, 2008; Hopkinson, Hallet, 

& Luker, 2005). De beskrev att då de ibland vårdar sina patienter under en längre tid, lärt

känna dem och därför var det kanske inte så märkligt heller att de blev känslomässigt 

involverade i dem (McMillen, 2008). Sjuksköterskorna berättade att ge psykologiskt stöd 

orsakade ångest, stress och sorg (Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005). De var oroliga 

för påföljden om de var för känslomässigt involverade. De ansåg att det var viktigt att ha 

kontroll över sitt engagemang i syfte att kunna bibehålla sitt personliga välbefinnande samt 

för att kunna orka fortsätta inom verksamheten (Johnston & Smith, 2006). Andra känslor som 

sjuksköterskorna beskrev var oro, frustration, känsla att vara känslomässigt uttömda, 

hjälplöshet och vrede vilket i sin tur ledde till att de började ifrågasätta deras eget 

välbefinnande och kompetens (Hopkinson, 2002, McMillen, 2007). Den emotionella delen 

var inte lätt att bära vilket gjorde att sjuksköterskorna ofta hade svårt att sova och att de kände 

sig dysfunktionella (Hopkinson, 2003; Mohan, et al, 2005). Det var vanligt att när en patient 

dog började sjuksköterskan tvivla på sin kompetens, förmåga och ibland kändes det även som 

ett rent misslyckande för sjuksköterskan (Araújo, et al. 2004). Sjuksköterskornas berättelser i

en studie innehöll belägg att de upplevde svårigheter som orsakade stor oro i vårdandet med 

döende (Hopkinson, Hallett & Luker, 2005; Hopkinson, 2002, McMillen, 2007). 

The nurses often used terms such as sad, distressing, emotionally 
draining, challenging, frustrating, feeling of inadequacy and hel-
plessness (Mohan, et al. p. 259).

Sjuksköterskor berättade att de har ett yrke där de ständigt stötte på döden (Barnard, 

Hollingum & Hartfiel, 2006). Araújo, et al. (2004) & Hopkinson, (2002) menade att det

nödvändigt för sjuksköterskorna att ha en grad av känslomässig balans för att kunna ge 

adekvat hjälp till sina patienter. Araújo, et al. (2004) påpekade att fanns inte denna balans 

skulle deras egna känslor påverkas samt kvalitén på vården de gav. Sjuksköterskorna

berättade att det var viktigt att de var medvetna om hur de bevarade sin relation till sina 

patienter utan att tappa den personliga balansen.

You have to try and let them know that you do care, but not be-
come too involved and it is really difficult. I’m not sure how you 
do it (Hopkinson, Hallett & Luker, 2005, p. 129).

Att tillgodose patienternas behov.
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Sjuksköterskorna i en studie ansåg att de måste ha social kompetens och omvårdnads 

färdigheter för att kunna tillgodose patienternas behov. De upplevde att de var nödvändigt att 

erbjuda känslomässigt stöd åt patienten (Johnston & Smith, 2006). Vidare var det viktigt att 

de uttryckte stöd och vård, till exempel genom att hålla i handen (Araujo & Silva, 2003; 

Araujo, Silva & Fransisco, 2004).

I believe that it is all important. All we can do is comforting… 
Everything you can do to comfort them is worthy of doing (Araujo 
& Silva, 2004, p.145).

Sjuksköterskorna i en studie berättade att de försökte identifiera sociala, andliga och 

psykologiska behov, förutom den fysiska vård de redan gav. De berättade att det var viktigt att 

alltid vara närvarande och att stanna och vara med patienten. När de stannade vid patientens 

säng var det ett sätt att kommunicera med patienten och att visa kärlek, solidaritet och stöd till 

denna (Araujo & Silva, 2003).

He (the patient) clings to the hope of being cured by the physician; 
but when he knows he is terminal, he wants the nurse by his bed-
side because she will help and assist him in every need (Araújo, et 
al. 2004, p.153).

När sjuksköterskan lärde känna sin patienten bidrog det till att hon förstod patienten bättre, 

vilka behov som fanns och kunde tillgodose dessa bättre. Omvårdnaden kändes bättre efter att 

en relation skapats med patienten. Sjuksköterskor beskrev att ibland resulterade det till att 

patienten såg dem som en del av sin familj (Mok & Chi Chiu, 2004).  De berättade att efter att 

ha gjort det lilla extra för patienten kände de att de verkligen brytt sig om patienten (Araújo, 

et al. 2004; Mok & Chi Chiu, 2004).  Ibland gjorde de lite extra saker utöver omvårdnaden

(Araújo, et al. 2004; Mok & Chi Chiu, 2004) som att köpa glass till patienten för sina egna 

pengar, vilket var ett sätt att få hans sista behov och önskan uppfylld (Araújo, et al. 2004). En 

döende patients behov ska alltid värderas högt, oavsett hur mycket tid de har kvar. 

Sjuksköterskan visade att deras patient var viktig som person och att de verkligen brydde sig 

om dem (Mok & Chi Chiu, 2004).

It implies to do everything possible to meet the needs of dying pa-
tients. A man was nearly dying and he could not eat for several 
days, when he asked for ice cream in the middle of the night. A 
nurse immediately went downstairs and bought him ice cream with 
her own pocket money in order to fulfill his last wish (Araújo, et al.
2004, p.155).
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Att respektera patienten ända in i slutet.

Sjuksköterskor upplevde att för att patienterna själva ska vilja dela med sig av sin oro, vilket 

de oftast gjorde skedde det under förutsättning att sjuksköterskan uppmuntrar dem (Johnston 

& Smith, 2006). Ibland kunde patienterna vägra all vård och hjälp vilket sjuksköterskorna 

kunde upplevas som svårhanterbart och stressande. De beskrev att de var tvungna att alltid

respektera att patienterna ((Araújo, et al. 2004; Mohan et al., 2005; Mok & Chi Chiu, 2004) 

till exempel inte ville ha återupplivning eller ta fler mediciner (Mohan et al., 2005). Mok & 

Chi Chiu (2004) påpekade vikten att i dessa situationer fick sjuksköterskan inte vara för 

påträngande, utan de var tvungna att ge tid och utrymme, och även låta patienterna vara arga

tills de så småningom kände sig redo för att öppna sig och kanske prata om sina känslor. I 

försök att närma sina patienter till en relation, beskrev sjuksköterskor att vissa av patienterna

visade sina rädslor och berättade om sina behov, medan andra helt enkelt föredrog att hålla 

fortsätta att hålla sina tankar för dem själva (Mok & Chi Chiu, 2004).

Nurses in the study nurtured the relationship by giving patients 
space in the encounter, allowing them to be angry, and waiting un-
til they were ready to disclose their personal needs and feelings. 
This respects patient choice and wishes (Mok & Chi Chiu, 2004, 
p.481).

Sjuksköterskor beskrev att det var viktigt för patienterna att de fick bevara sitt oberoende och 

kämparanda (Johnston & Smith, 2006) och att sjuksköterskan respekterade detta (Araújo, et 

al. 2004; Johnston & Smith, 2006). I situationer då patienten börjat hoppas igen och skulle 

opereras, skulle sjuksköterskorna försöka se den positiva sidan och inte påpeka de höga 

riskerna, eftersom patienten trots allt kunde överleva (Mok & Chi Chiu, 2004). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var viktigt att vara medveten om att patienterna inte alltid 

ville behandlas som en sjuk person utan att de ville bli behandlade som en människa kan

tänka, bestämma och känna efter själv (Araujo & Silva, 2003).

We cannot take away from patients their hopes, their expectation 
of survival. If a patient is willing to try a graft, we cannot discou-
rage him/her telling of the high risks involved..  He/she may sur-
vive, after all, or not (Araújo, et al. 2004, p.154).
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Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att de kunde hjälpa till så mycket som de kunde 

för att patienten skulle få en fridfull och bekväm död. Att göra allt så lätt som möjligt för 

patienten. Vidare framkom att de ville ha egen tid med patienten då denna höll på att dö. De 

berättade att det hjälpte att tänka sig in i patientens situation och sedan agera (Hopkinson, et 

al. 2005). De beskrev att ville visa att de var där och villiga att hjälpa patienten. Genom 

relationen med patienten skapades en trygghet att patienten kunde känna frid för att släppa 

taget (Mok & Chi Chiu, 2004). Det fanns sjuksköterskor som ansåg att patienten inte skulle

vara ensam när den höll på att gå bort (Beckstrand, Callister & Kirchhoff, 2006; Mok & Chi 

Chiu, 2004) samt att den måste få dö med värdighet och på ett fridfullt sätt (Beckstrand, 

Callister & Kirchhoff, 2006). Sjuksköterskorna beskrev att de fick patienterna att känna att de 

inte behövde kämpa ensamma med döden. De berättade att de var där för deras skull och 

genom att prata med dem och säga att det var okej att släppa taget, som patienterna kunde 

känna sig säkra och slutligen släppa taget (Mok & Chi Chiu, 2004).

Every patient needs to have someone present with them at the mo-
ment of death—to touch them, speak to them, to let them know it’s 
okay to go (Bekstrand, et al. 2006, p.41).

Diskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av stöd till personer 

som befann sig i livets slut. Analysen resulterade till fyra slutkategorier: att samtala, lyssna 

och trösta patienten, att bli känslomässigt påverkad, att tillgodose patienternas behov och att 

respektera patienten ända in i slutet.

I litteraturstudien framkom att det är viktigt att samtal, lyssna och trösta i den palliativa 

vården. Sjuksköterskan har fyra grundläggande ansvarsområden i sitt yrkesutövande, främja 

hälsa, återställa hälsa, förebygga sjukdom samt linda lindande (ICN, 2000). En sjuksköterska 

måste lära sig att känna igen och förstå känslor för att kunna upprätta en relation (Wilson & 

Carryer, 2008). Att lyssna på patienten och föreställa dig in i samma situation kan underlätta 

för sjuksköterskan i hennes arbete att tillgodose sina patienters behov. Ibland vet du först hur 

det känns när du är i samma situation som den andra, den du ska vårda (Walkowiak, 2005).

Walkowiak (2005) menar att när en patient behöver tröstas kan det hjälpa att ta personen i 

handen. Ibland behövs inga ord uttalas, bara patienten vet att det finns någon där som lyssnar 

på denna och någon som står vid dens sida och är icke-dömande, någon som respekterar 



13

patienten. Det har visat sig att det är viktigt att få patienten att verbalisera sin oro, samtidigt 

som den icke-verbala kommunikationen, som att hålla personen i handen, gör stor skillnad i 

omsorgen och vårdandet. Enligt Axelsson och Määttä (2007) brukar massage och beröring på 

händer och fingrar upplevas som lugnande av mottagaren, patienten. Massagen bidrar till att 

patienten känner ett slags lugn och ro inom sig.

Intuition är en viktig egenskap som sjuksköterskan bör ha (Smith, 2007). Intuition har 

beskrivits som en inre röst. Till exempel kan intuition vara när en sjuksköterska läser av icke-

verbala signaler i en patient och kan se när en förändring skett. Somliga sjuksköterskor har 

menat att intuition kommer när de lär känna patienten bättre och kan då plocka upp signaler 

från när det sker förändringar i deras tillstånd (Smith, Thurkettle & Cruz, 2004).

Sjuksköterskor som utvecklar en relation med sin patient och tillbringar mer tid med denna 

resulterar till att hon eller han kan läsa signaler, känslor och olika behov från patienten. Det är 

relevant att sjuksköterskor förstår användningen av intuition för sjukvårdspraxisen och för den 

egna yrkesmässiga kompetensen. Självreflektion gör det lättare att förstå hur intuitiva känslor 

kan hjälpa till att fatta kliniska beslut (Smith, 2007).

Att ge stöd till patienter i palliativ vård innebar en känslomässig påverkan. Enligt Sabo (2995) 

är medkänsligtrötthet eller sekundär traumatisk stress är vanliga konsekvenser av att ta hand 

om patienter som är i smärta eller på annat sätt lider. Att vårda patienter som kräver mycket 

av sjuksköterskan bidrar till att denne påverkas djupt. När sjuksköterskan visar medkänsla 

påverkas dennes liv, inte bara för stunden utan ibland även över lång tid. Teknisk kompetens 

är viktigt och nödvändigt, men denna kompetens räcker inte utan måste kombineras med 

sociala färdigheter som till exempel: empati, värme och respekt. Forskning menar att empati 

är en nödvändig del av den hjälpande relationen.  Det behövs i omvårdnads yrken för att 

relevant hjälp ska kunnas ges. Dock är inte mycket känt om vilken effekt empatin har på 

sjuksköterskornas hälsa. Vanliga känslor är frustration och en känsla av maktlöshet. Det råder 

en sorts konflikt mellan rollen att ge stöd och den professionella rollen.  Egen styrka och att 

ha socialt stöd har visat sig ge skydd till vårdaren (Sabo, 2005). Stichler (2006) menar att har 

sjuksköterskan nedsatt känslomässig kvot, kan det påverka dennes hälsa och välbefinnande 

vidare kan det leda till att hon får svårt att hantera konflikter och stressande situationer. 

Människor med hög känslomässig kvot är lugnare och mer bekväm i olika situationer. Hög 

känslomässig kvot är avgörande för yrkesmässig framgång och det personliga välbefinnandet. 

Den känslomässiga kvoten ska öka med åldern och arbetslivserfarenhet. Andra sätt att öka 
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den är genom att förbättra sin självkännedom och självförvaltning, gör sjuksköterskan detta 

kommer hon att förstå sina känslor, reaktioner och beteenden i större grad. Det är viktigt att 

sjuksköterskan förstår och analyserar sina känslor. Att kunna kontrollera och förstå sina 

känslor gör det lättare att hantera olika situationer. Känslomässig självutredning gör att 

sjuksköterskan kan identifiera sina styrkor och svagheter. Den viktigaste egenskapen för att 

kunna säkerställa personlig hälsa och yrkesmässig framgång är helt klart att ha den 

känslomässiga kvoten (Stichler, 2006).

Moraliska svårigheter uppstår när sjuksköterskan hindras från att reflektera över moraliska val 

och handlande. Effekterna blir känslor som, ångest, ilska, bitterhet, skuld, frustration, sorg och 

uppmärksamhet. Om moraliska svårigheter inte tas upp, kan detta leda till att sjuksköterskans 

självkänsla blir hotad vilket i sin tur påverkar hans eller hennes personliga och professionella 

relationer. I slutändan kan det leda till att kvalitén på patientens vård kan drabbas och bli 

lidande. Det är alltid viktigt att sjuksköterskan känner att hon gjort rätt och allt hon kunnat för 

att minska risken av att negativa känslor ska uppstå (Kain, 2007). I resultatet framkom det att 

sjuksköterskan påverkas känslomässigt och att inte kunna göra detta är nog svårt om än 

omöjligt. Därför är det viktigt att sjuksköterskorna vet hur det ska göra och hantera dessa 

känslor. Som jag nämnde i ovanstående stycke är det av vikt att de försöker förstå och 

analyserar sina känslor så att de kan behålla sin personliga hälsa.

Enligt Turkel och Ray (2004) är själva själen i hälso- sjukvården är att söka det goda i sig 

själv och andra genom medkännande omsorg. Vidare påpekar de är viktigt att ta hand om sig 

själv för att få energi att visa medlidande till andra. Sjuksköterskor måste ha en stark 

självkänsla och medkänsla för att kunna ge holistisk vård till sina patienter. De sjuksköterskor 

som är medvetna om det hela, jaget, patienterna kan ge rätt omsorg till sina patienter. Idag 

stöter en sjuksköterska på stora utmaningar och svårigheter varje dag, vilket leder till att de 

sällan varken har tid eller energi till dem själva. Misslyckande att ta hand om sig själva leder 

till utbrändhet eller medkänsligtrötthet. Därför är det viktigt att återupptäcka sig själv och 

hitta näringskällan i sitt yrke. Det är nödvändigt att de emellanåt värderar och respekterar 

värdet av att ta hand om sig själva. Exempel på hur detta kan göras är starta arbetsdagen med 

en avslappningsstund, erbjuda samtal med en professionell samtalare (en sorts terapi) eller att 

sätta ut tid för sjuksköterskorna att reflektera och samtala med varandra. Genom att 

sjuksköterskor vårdar sjuksköterskor kan det resultera till ett bättre värde och att de sedan i sin 

tur kan erbjuda bättre vård till sina patienter (Turkel & Ray, 2004).
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Det är enormt viktigt att sjuksköterskorna har möjlighet att kunna dela sina uppfattningar och 

berättelser av en händelse eftersom det leder till känslor av gemenskap och stöd. Att hålla en 

distans kan vara en typ av självförsvar, att undvika negativa känslor och reaktioner, som leder 

till att personens självkänsla påverkas negativt. Känner sig en person säker, påverkas dennas 

egenvärde och den egna styrkan. Det bidrar till att personen vågar sig in i relationer med 

andra. Det är viktigt att se, förstå och stödja sina kollegor (Skei, 2008). 

Sjuksköterskor måste få det stöd som de behövs för att främja och kunna upprätthålla sin 

drivkraft och moraliska styrka (Lindh, Severinsson & Berg, 2009). De är i behov av särskild 

hjälp för att kunna fortsätta sitt arbete med att stödja människor. Behoven är egentliga tydliga, 

det behövs mer personal, bättre arbetsvillkor, mer utbildning för att det ska vara möjligt att ge 

kvalitets vård och omsorg (Komaromy, 2005).

För att kunna tillgodose patienternas behov var sjusköterskan tvungen att ha sociala 

kompetenser och omvårdnadsfärdigheter. Enligt Arman och Rehnsfeldt, (2007) ska vårdandet 

idag inte bara bygga på att kunna ge den bästa adekvata behandlingen, utan även att kunna ge 

det lilla extra. Att göra det lilla extra innebär att sjuksköterskan gör mer än bara det som 

krävs, hon törs och känner att det finns mer att göra för patienten. Sjuksköterskan måste se 

hela människan i sin patient som en person och inte som en diagnos. Att det finns en frisk 

person inuti och därefter tillgodogöra patientens behov eller önskemål med respekt. 

Handlingen är naturlig eftersom den i första hand ses som en möjlighet att göra något gott för 

patienten och inte som något som måste göras. När vårdgivare erbjuder det till extra är det ett 

sätt att bekräfta patienten som då känner att den blir ”sedd”. Betydelsen för en patient att bli 

sedd innebär att de kan känna att de fortfarande är en del av mänskligheten trots sjukdomen

och den stora sårbarheten som de känner.

Arman och Rehnsfeldt, (2007), menar vidare att det är betydelsefullt då en sjuksköterska sitter

ner och pratar med sina patienter, klär en patient i hennes favoritkläder eller att vistas i samma 

rum hos en medvetslös patient. Dessa handlingar kan verka obetydliga, men det är dessa

handlingar som bidrar till att förbättra patientens existens och välbefinnande. Vidare påpekar 

Arman och Rehnsfeldt, att när lidande och döden är oundviklig måste värdigheten till yttersta 

mån försöka bevaras. Att bevara patienters värdighet bidrar till att de fortfarande känner sig 

som en del av mänskligheten trots att de är döende. Sjuksköterskorna menade att de vårdade 
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människans varande och dens värdighet. Omvårdnaden ska riktas direkt mot det emotionella 

välbefinnande och läkandet hos den andra personen. Det innebar att ha en önskan att kunna 

känna igen, prioritera och göra sitt yttersta för att patienten ska ha det bra. Slutsatsen som går 

att dra här är att den finns många existentiella behov hos många patienter. Bra vård blir det 

när vårdaren väljer att vårda, att göra handlingar av det som ses som det lilla extra, inte för att 

de måste (Arman & Rehnsfeldt, 2007). I litteraturstudien framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde att efter att ha gjort det lilla extra för patienten kände de att de verkligen hade brytt 

sig om patienten och visat för patienten att den var viktig som person. Vidare framkom att en 

döende patients behov ska alltid värderas högt, oavsett hur långt kvar de tros ha i livet. I 

resultatet diskuterades även att sjuksköterskorna måste tillgodose patienternas behov. I de två 

ovanstående styckena lyfts det fram att det ibland kan vara bra att gå ett steg längre, det vill 

säga att ge det lilla extra. En bra sjuksköterska måste även kunna se patienternas outtalade 

behov.

Bailey (2008) menar att vårdandet av döende måste grundas på en teoretisk ram och 

sjuksköterskor måste få formell utbildning för att de ska ha chansen att utveckla de 

färdigheter som krävs för denna typ av vårdande. Sjukvårdspersonal har skyldighet att agera i 

enlighet med önskemål från patienter. Det är viktigt att se till att sjuksköterskan har rätt 

kompetens för att kunna erbjuda ett framgångsrikt vårdande (Bailey, 2008). Därför är mitt 

förslag till interventioner att ge mer utbildning och stöd till vårdpersonal som har den svåra 

uppgiften att vårda och stödja personer i livets slut. 

Att alltid respektera patienterna, vare sig det handlade om att vägra återupplivning eller att ta 

mer mediciner ansågs vara värdefullt, men upplevdes ibland som svårt. Enligt Gallagher 

(2004) bygger en människas värdighet även på respekt och att människan får bevara sin egen 

moraliska identitet. Detta kan hotas när någon eller något tvingar en att agera mot ens egna 

ideal och riskera att den egna självrespekten blir hotad (Gallagher, 2004).

Att få dö med värdighet kan innebära att sjuksköterskan betonar människans egen 

självständighet och integritet (Pleschberger, 2007). En idealisk död är en som är fredlig, 

bekväm och värdig. Viktiga aspekter i slutet var att personalen kunde tillbringa tid med 

patienten och ordna så att någon var närvarande i dödens ögonblick (Volker, Kahn & 

Penticuff, 2004). Därför betonade Pleschberger (2007) att det var viktigt och en central del att 
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inte tillåta patienten vara ensam när den höll på att gå bort. En värdig död kunde även få 

betyda att få dö i det rätta tillfället.

Genom att bygga relationer med sina patienter kan sjuksköterskan göra en skillnad för 

patienten. Dessa relationer bör innehålla tre viktiga delar: respekt, tillit och ömsesidighet. 

Patient- sjuksköterskerelationen är en central del och kan påverka patientens resultat. Respekt 

är grundläggande i en relation (Tarlier, 2004). Personer som arbetar med människor i livets 

slut är beroende av stöd, bättre kommunikation med sina kollegor. Det är viktigt att de kan 

bistå sina patienter med den värdighet, självbestämmande, stöd och tröst som de är i behov av.

Sjuksköterskan bör försöka göra så att döden tas emot av den döende utan fruktan och som en 

del av det naturliga livets förlopp. Vidare bör döden varken påskyndas, eller dras ut. För att 

kunna bistå med detta behövs professionell kunskap, råd och stöd. Mera utbildning behövs, 

uppmuntran i form av stödgrupper är också nödvändigt för att sjuksköterskan ska fortsätta 

vara verksam i sitt yrke. Att låta människor få dö när deras tid är inne och inte påverkas 

menas idag vara omöjligt (Crispell & Gomez, 2009).
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Metoddiskussion

Litteraturstudien är gjorde efter en kvalitativ innehållsanalys. Enligt Downe-Wamboldt, 

(1992), är det en forskningsmetod metod som är både systematisk och objektiv. Slutsatserna 

kommer från verbala, visuella och skriven data som fastställer kvantiteten av specifika 

fenomen. Innehållsanalysen handlar om intentioner, konsekvenser och sammanhang. 

Kvalitativ forskning används idag ideligen för att utforska olika aspekter inom 

sjuksköterskeyrket och utbildningen (Burnard, 1991). Under min litteratursökning var det 

ibland svårt att finna artiklar som handlade direkt om mitt syfte. Från början förmodades att 

artiklarna och deras titel skulle svara exakt på syftet, så blev dock inte fallet. På grund av 

begränsningarna till sjuksköterskan och patienten och exkluderingen av allt som hade med de 

anhöriga att göra, var det mycket i artiklarna som föll bort. Sedan var en del i artiklarna 

skrivet utifrån patientens perspektiv och det jag ville få fram var ett inifrån perspektiv från 

sjuksköterskan. I slutändan, efter många sökningar och ändringar av sökord kom ändå många 

och bra artiklar fram för att kunna användas i uppsatsen. 

Kvalitén på artiklarna bedömdes enligt Willman et al, (2002,s-122-123). 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna var ibland mycket svårt på grund av medelmåttig kunskap 

av kvalitetsgranskning. Detta kan tyvärr ha bidragit till att vissa artiklar kanske fått ett lägre 

bevisvärde än vad de egentligen skulle ha. Ibland upplevdes det som att det var svårt att 

bedöma vissa artiklar om de skulle ha ett medel eller högt bevisvärde. Med andra ord kan det 

finnas eventuellt felbedömningar av bevisvärdet. En annan svårigheter som upplevdes var

översättningen från engelska till svenska. Alla artiklar som användes var nämligen på 

engelska. Ibland har författarna använt sig av engelska talesätt, då det för mig har varit svårt 

att förstå vad som var den egentliga innebörden. Efter att ha frågat studiekamrater om råd 

lyckades ändå översättningen.

För att stärka trovärdigheten av de slutkategorier som kom fram har resultatet redovisat i form 

av brödtext med adekvata citat till (Graneheim och Lundman, 2002). En nackdel som har 

upplevts i arbetet med denna C-uppsats är att jag har genomfört arbetet ensam, vilket har 

inneburit för mig att jag aldrig har kunnat kontrollera och diskutera med en gruppartner, vilket 

kan vara viktigt att göras under arbetets gång. För att ändå kunna skapa en sorts 

validitetssäkring har studiekamrater samt min handledare fått läsa igenom och granska 

uppsatsen för att försöka förhindra eventuella felspårningar, samt har diskussion förts där 

aktuella problem har tagits upp.
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Slutsats

Att vårda en människa som har döden knackandes på sin dörr anser jag är nästan den 

viktigaste vården en sjuksköterska kan ge en person. Vårdandet av människor som befinner 

sig i livets slutskede är något som idag förekommer ideligen för en sjuksköterska. I och med 

vårdandet måste sjuksköterskan även ge stöd till sina patienter. I litteraturstudie har det även 

framkommit att det är av stor vikt att sjuksköterskan inte bara ger stöd utan att hon eller han 

själv behöver få stöd. Att som sjuksköterska arbeta med människor som befinner sig i livets 

slut har visat sig vara en mycket svår arbetsuppgift som påverkar sjuksköterskan på många 

sätt, framför allt känslomässigt. Det kräver även stor kompetens av sjuksköterskan att 

tillgodose patientens alla behov. Därför är det viktigt att sjuksköterskan får det stöd och den 

utbildning som det krävs så att hon eller han har rätt kompetens att ge adekvat vård och stöd 

till människor som vårdas inför livets slut.
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