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Abstrakt 
Att vårda patienter i livets slutskede är en del i sjuksköterskans arbete och detta 
kan väcka många tankar och starka känslor. Sjukvårdspersonal kan bli utsatta för 
stressande, smärtsamma och ibland även traumatiska situationer. Som 
sjuksköterskestudent kan det vara svårt att hantera dessa situationer när man har 
brist på kunskap och erfarenhet. Syftet med denna litteraturstudie var därför att 
beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter i livets 
slutskede. Den analysmetod som användes var kvalitativ innehållsanalys med 
manifest ansats där tolv artiklar analyserades. Detta resulterade i fyra kategorier: 
Att jag är osäker inför mötet med patient och närstående; Att möta döende och 
lidande patienter är en känslomässig utmaning för mig; Att det är viktigt för mig 
att få dela upplevelsen med andra och känna ett stöd; samt Att upplevelsen 
utvecklar mig som person och stärker min yrkesroll. Sjuksköterskestudenter har 
behov av att få mer kunskap och praktiska övningar innan de går ut på 
verksamhetsförlagda utbildningar för att kunna vara ordentligt förberedda inför 
den känslomässiga utmaningen som vård i livets slutskede och dödsfall kan 
medföra. Det är även viktigt att de får det stöd som de behöver under den 
verksamhetsförlagda utbildningen för att kunna hantera upplevelsen. 

Nyckelord: dödsfall, litteraturstudie, palliativ vård, sjuksköterskestudenter, 

upplevelser, vård vid livets slutskede 
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I samhället finns det människor med allvarliga sjukdomstillstånd där återhämtning inte längre 

är möjligt och vården övergår i palliativ vård (Hall, 2014). Enligt Fitch, Fliedner och 

O´Connor (2015) går den palliativa vården ut på att förebygga och lindra lidande hos 

patienten och närstående genom att behandla smärta och andra fysiska, psykiska och andliga 

problem. Enligt Världshälsoorganisationens (WHO, 2015) definition av palliativ vård ska 

livet bejakas och döden ses som en normal process. Döden ska varken påskyndas eller 

fördröjas och patienten ska erbjudas stöd för att kunna leva ett så aktivt liv som möjligt fram 

till döden. Izumi, Nagae, Sakuri och Imamura (2012) beskriver att vård i livets slutskede är 

den sista delen i den palliativa vården där det inte handlar om en medicinskt tidsbestämd 

period. Utan det är en hjälp för personer som står inför döden att ha bästa tänkbara livskvalitet 

oavsett diagnos, hälsotillstånd eller ålder.  

Den döende patienten avgör själv vad denne anser är en god död. Det är inget som i förhand 

kan definieras i allmänna termer eftersom upplevelsen inte är densamma för alla patienter. 

Patienten får själv i den mån det är möjligt aktivt delta i beslutsfattandet kring hur, när och var 

denne vill dö (Goldsteen, Houtepen, Proot, Abu-Saad, Spreeuwenberg & Widdershoven, 

2006). I en studie från Cipolletta och Oprandi (2014) belyser de att faktorer som kan ha en 

betydelse för upplevelsen av en god död är att få vara omringad av nära och kära i en lugn och 

trygg miljö. Detta gör att patientens integritet bevaras och familjen får en möjlighet att sörja 

ifred. Vissa patienter har en önskan att få dö i sitt eget hem, medan andra föredrar att få 

spendera den sista tiden i livet på ett sjukhus där de har tillgång till sjukvårdspersonal vilket 

gör att de känner sig tryggare. Sjukvårdspersonalen kan erbjuda den döende patienten lindring 

och ge en värdig död utan smärta vilket förhindrar att patienten lider i livets slutskede.  

Sjuksköterskan är en av de personer i vårdteamet som har mest kontakt med patienterna i 

livets slutskede. Det är därför viktigt att sjuksköterskan har en stark medmänsklig 

kommunikation, praktisk kompetens men även respekt för den döende och de närståendes 

önskemål. Detta för att kunna erbjuda en god vård vid livets slut. Genom tidigare personliga 

eller yrkesmässiga erfarenheter kring döende och dödsfall fås inte enbart nödvändiga 

färdigheter och kunskaper, utan det leder även till en ökad förmåga till att känna empati med 

både patienter och närstående (Adesina, Debellis & Zannettino, 2014). Yim Wah, Vico Chung 

och Wai To (2015) visade att sjuksköterskor som vårdade döende patienter och deras 

närstående upplevde att plötsliga och oförutsägbara dödsfall var svåra och att händelserna 

kunde hemsöka dem efteråt. Detta var särskilt tydligt om patienten var ung eller om 
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närstående hade reagerat starkt vid dödsfallet. Trots negativa känslor så var sjuksköterskorna 

ändå nöjda då de hade kunnat göra det mer bekvämt för patienten den sista tiden i livet. 

 

Under sjuksköterskeutbildningen spelar den verksamhetsförlagda utbildningen en viktig roll, 

då den förbereder studenterna för sin yrkesroll. Det är ett tillfälle för studenter att i verkliga 

miljöer tillämpa kunskap, begrepp och färdigheter som de har fått under utbildningen. Under 

den verksamhetsförlagda utbildningen finns det handledare som har den viktiga rollen i att 

hjälpa eleverna till att uppnå rätt sorts lärande i miljön (Esmaeili, Cheraghi, Salsali & 

Ghiyasvandian, 2014). Under sjuksköterskestudenters verksamhetsförlagda utbildningar kan 

det hända att de möter patienter som vårdas i livets slut. Studenters attityder, erfarenhet och 

kunskap är då viktig eftersom sådan vård kan vara intensiv och konfronterande för 

sjuksköterskestudenter (Adesina, et al., 2014).  

 

Sammanfattningsvis visar denna litteraturgenomgång att sjuksköterskan har en viktig roll vid 

vård i livets slut. Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att få en värdig död genom att 

förebygga och lindra lidande samt göra den sista tiden i livet så bra som möjligt för både 

patient och närstående. Under utbildningen till sjuksköterska har studenter 

verksamhetsförlagda utbildningar där de kan komma i kontakt med döende patienter. Syftet 

med denna studie är därför att beskriva sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda 

patienter i livets slutskede. 

 

Metod 
Den här studien är en litteraturstudie med en kvalitativ ansats där fokus är att undersöka 

personers upplevelser utifrån ett inifrånperspektiv. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 3) 

används kvalitativ forskningsmetod för att belysa människors upplevelser, beteenden och 

känslor.  

 

Litteratursökning  

Litteratursökningen startade med att en första sökning, en så kallad pilotsökning, utfördes. 

Syftet med denna var att undersöka om relevant vetenskaplig litteratur inom området fanns 

tillgängligt och därmed att det var möjligt att genomföra en studie med det valda syftet (j.fr. 

Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011, s. 61). Vetenskapliga artiklar söktes systematiskt i 

databaserna Amed, Cinahl och PubMed. Dessa databaser innehåller ett stort antal artiklar 
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inom ämnet omvårdnad och palliativ vård samt tillhandahåller ny forskning (j.fr. Willman et 

al., 2011, s. 80-81), vilket underlättade informationssökningen.  

 

Där det var möjligt så användes databasers ämnesordlistor, thesaurus. Där det inte var möjligt 

användes fritextsökningar. De sökord som användes var attitude to death, dying patients, end 

of life, end of life care, hospice, nursing education, nursing students, palliative care, student 

nurse*, students, students attitudes, students nursing och terminal care. Vid en sökning 

försågs ett sökord med en asterisk (*), trunkering. Vilket enligt Willman et al. (2011, s. 76) 

innebär att databasen då söker ordet med alla tänkbara ändelser. För att få kraftfullare 

kombinationer av sökorden så kombinerades de med de booleska sökoperatörerna OR, för att 

vidga sökningen och inte missa artiklar som hade kunnat inkluderas i studien, och AND, för 

att begränsa sökningen (j.fr. Backman, 2008, s. 173). 

Inklusionskriterier var artiklar skrivna på engelska då detta är ett språk som författarna 

behärskar och därigenom undvika att översättningar blev felaktiga. Endast artiklar med 

publikationsår 2005-2015 inkluderades för att få med så ny och aktuell forskning som möjligt. 

För att endast få med vetenskapligt granskade artiklar inkluderades enbart peer-reviewed 

artiklar. De skulle även vara kvalitativa. Exklusionskriterier var artiklar där vården avsåg 

personer under 18 år. Litteratursökningen presenteras i tabell 1. 

 
Tabell 1. Översikt av litteratursökning 

Söknr *) Söktermer Träffar Utvalda artiklar 
Cinahl, 150908, Limits: Peer Reviewed, Published Date: 20050101-20151231, English Language. 
1 MH Palliative Care 13,671  
2 MH Terminal Care+ 22,186  
3 FT Dying patients 509  
4 MH/FT 1 OR 2 OR 3 22,301  
5 MH Student Experiences 1,484  
6 MH Student Attitudes+ 7,459  
7 MH 5 OR 6 8,638  
8 MH Students, Nursing+ 10,590  
9 MH/FT 4 AND 7 AND 8 66 11 
PubMed, 150910, Limits: English, Published Date: Last 10 years. 
1 FT Nursing students 14117  
2 MH Students 93788  
3 MH Students, nursing 14117  
4 MH/FT 1 OR 2 OR 3 93788  
5 MH Palliative care 27294  
6 FT End of life care 27031  
7 MH Terminal care 16993  
8 FT Dying patients 4803  
9 MH/FT 5 OR 6 OR 7 OR 8 47596  
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10 FT Attitude to death 6340  
11 MH/FT 4 AND 9 AND 10 151 10 
Amed, 150914, Limits: Published Date: 20050101-20151231, Academic Journals 
1 FT Student nursing 93  
2 FT student nurse* 34  
3 FT nursing education 199  
4 FT 1 OR 2 OR 3 262  
5 FT palliative care 4175  
6 FT terminal care 1040  
7 FT hospice 1189  
8 FT 5 OR 6 OR 7 4988  
9 FT 4 AND 8 102 2 

 
Antal utvalda artiklar: 23 

Antal utvalda artiklar efter exkludering av dubbletter: 18 
Antal artiklar efter genomgång av referenslistor: 20 

Antal artiklar efter noggrann genomgång och kvalitetsgranskning: 12 
 

Totalt antal artiklar som ingår i analysen: 12 
*) MH – Major Headings i Cinahl/MeSH i PubMed, FT – Fritextsökning. 

 

Vid urval bland artiklarna från träffarna i databaserna lästes artiklarnas titel och abstrakt 

igenom för att se om dessa svarade an mot litteraturstudiens syfte. De artiklar som svarade an 

mot syftet lästes sedan igenom i sin helhet, detta för att ett korrekt urval skulle kunna göras. 

Inga dubbletter i databaserna användes. En informationsökning bör även kompletteras med en 

manuell sökning vilket kan ske genom att artiklars referenslistor gås igenom (Willman, Stoltz 

& Bahtsevani, 2011, s. 88). När inga nya artiklar hittades i databaserna och sökningarna 

därmed ansågs som mättade, söktes studier i de tidigare utvalda artiklarnas referenslistor. 

Dessa togs med till analysen om de svarade mot syftet och uppfyllde inklusions- respektive 

exklusionskriterierna. Den manuella sökningen resulterade i två artiklar.  

 

Kvalitetsgranskning av artiklar 

De inkluderade artiklarna granskades enligt Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011, s.175-

176 ) granskningsprotokoll, bilaga H. Det innebar att artiklarnas kvalitet och vetenskapliga 

värde granskades och bedömdes genom att de frågor som fanns i granskningsprotokollet 

besvarades. Vissa frågor valdes att exkluderas då dessa inte var relevanta för den här studien. 

Exempel på frågor som ingick i granskningen var om syfte, urval samt metod var tydligt 

beskrivna. För att lättare kunna gradera kvaliteten på artiklarna bedömdes artiklarna enligt 

Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2006, s. 95-96) procentindelning där ett poäng gavs vid 

positivt svar och noll poäng vid negativt eller otillräckligt svar. Den totala poängsumman 

räknades sedan om i procent för att kvaliteten på alla artiklarna skulle graderas likvärdigt. Vid 
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bedömningen av artiklarnas kvalitet skulle den totala poängsumma ligga mellan 60-79 % för 

medelhög kvalitet, medan hög kvalitet krävde 80-100 %. I den här studien inkluderades 

endast artiklar med hög och medel kvalitet. Efter kvalitetsgranskningen exkluderades två 

artiklar på grund av att de var av låg kvalitet. Av de tolv artiklarna som blev kvar var fem av 

medelhög- och sju av hög kvalitet. De artiklar som har ingått i analysen presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2, Översikt av artiklarna som ingått i analysen (n=12) 
 

Författare/År/ 
Land 

Deltagare Datainsamling och 
analysmetod 

Huvudfynd Kvalite
t 

Allchin, 2006, 
USA 

12 Ostrukturerade 
intervjuer. Giorgi´s 
analysmetod 

Ökad kunskap, förståelse och 
accepterande av den palliativa 
vården kan göra studenter mer 
bekväma i vårdandet, få ökat 
självförtroende samt nya 
färdigheter 

Medel 

Cooper & 
Barnett, 2005, 
USA 

38 Metodtriangulering, 
reflekterande 
dagböcker och 
fokusgrupper. 
Collaizzi´s 
analysmetod. 

Det är den vårdande rollen som 
utgör källan till oro. 
Undertryckande av känslor och 
undvikande beteenden måste ändras 
så att hanterandet av känslor blir 
mer effektivt. 

Hög 

dos Santos 
Germano & 
Meneguin, 2013, 
Brasilien 

33 Strukturerade 
intervjuer. Metodik 
strategisk analys. 

Att vara oförberedd för att möta 
situationer av död och döende i 
palliativ vård kan leda till känslor 
av maktlöshet och frustration. 

Medel 

Edo-gual, Tomás-
Sábdo, Bardallo-
Porras & 
Monforte-Royo, 
2014, Spanien 

12 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Oförberedda att möta döden vilket 
kan leda till känslor av maktlöshet 
och frustration i hanterandet av 
döden. Svårigheter att hantera 
närstående till patienterna 

Hög 

Ek, Westin, 
Prahl, Österlind, 
Strang, Bergh, & 
Hammarlund, 
2014, Sverige. 

222 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys. 

Tanken på döden var mer 
skrämmande än själva upplevelsen. 
Att känna att de inte räcker till och 
har för lite tid att ge patienten 
väckte starka känslor hos studenter. 

Medel 

Huang, Chang, 
Sun & Ma, 2010, 
Taiwan. 

12 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Tematisk 
innehållsanalys.  

När patienterna var döende kände 
studenter rädsla, att upplevelsen av 
att patientens liv sakta försvinner 
var svår, hängivenhet till vården av 
de döende patienterna. 

Hög 

Mu-Pinoñoz, 
2014, Chile. 

65 Enkäter. 
Innehållsanalys.  

Studenter upplevde vården som en 
berikande, betydande och värmande 
erfarenhet som hjälpte dem att växa 

Medel 
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som individer. 

Parry, 2011,Usa. 5 Fokusgrupper, 
intervjuer. Steg-för-
steg analys. 

Den första erfarenheten av död 
under praktiken orsakade dem stor 
oro och de kände sig otillräckligt 
förberedda för vad situationen 
verkligen skulle innebära. 

Hög 

Sadala & da 
Silva, 2009, 
Brasilien 

14 Semistrukturerade 
intervjuer. 
Ideografisk analys 
och nomothetic 
analys.  

En smärtsam erfarenhet som 
tydliggör svagheter och osäkerhet. 
Brist på förberedelse och erfarenhet 
ger en oförmåga att acceptera 
döden. Bristande stöd kan resultera 
i ett förkastande av liknande 
situationer. 

Hög 

Strang, Bergh, 
Ek, Hammarlund, 
Prahl, Westin & 
Henoch, 2014, 
Sverige. 

140/111 Frågeformulär med 
FATCOD*-skalan. 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 
* The Frommelt 
attitude Toward 
Care of the Dying. 

Vid frågor om döden och döende 
beskrevs tankar som svävar mellan 
tull, krav, sin egen otillräcklighet 
och brist på erfarenhet samt rädslan 
för döden. 

Hög 

Terry & Carroll, 
2008, 
Storbritannien. 

184 Enkäter & 
semistrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

Att möta döende och död är en 
känslomässigt laddad upplevelse. 
Då de saknar erfarenhet förlitar de 
sig ofta på sitt naturliga 
förhållningssätt till omsorg och 
empati för att göra det bästa för 
patienterna. 

Medel 

Van Rooyen, 
Laing & Kotzé, 
2005, Sydafrika. 

6 Ostrukturerade 
intervjuer. 
Innehållsanalys. 

Att ta hand om en döende patient 
väckte känslor som chock, 
frustration, hjälplöshet, självtvivel, 
oro, rädsla, att inte räcka till, skuld 
samt personlig förlust och sorg. 

Hög 

 

Analys 

Denna litteraturstudie genomfördes med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats i 

enlighet med Graneheim och Lundman (2004). Det innebär att författarna har återberättat det 

som står i texten utan att tolka det. Artiklarnas resultat lästes först i sin helhet upprepade 

gånger för att få en mer övergripande bild av innehållet i dem. Sedan identifierades och 

extraherades mindre meningar eller fraser ur artiklarna som svarade an mot syftet med den här 

studien, så kallade textenheter. För att det skulle vara lättare att kunna gå tillbaka och finna 

textenheterna i originalartiklarna märktes dessa med koder. Textenheterna översattes sedan till 

svenska innan de kondenserades. Kondenseringen innebar att storleken på textenheterna 
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kortades ner samtidigt som kärnan i texten bevarades. De textenheter som innehöll olika 

betydelser delades innan de kortades ner.  

 

De kondenserade textenheterna grupperades sedan in i subkategorier vilket gjordes genom att 

sammanföra de textenheter som hade en enhetlighet och delade samma sorts innehåll. 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver en kategori främst som en beskrivande nivå av 

innehållet i textenheterna och kan därför ses som ett uttryck för det uppenbara innehållet i 

texten.  Kategoriseringen skedde i flera små steg där innehållet i varje kategori beskrevs med 

ord som fångade kärnan i innehållet och kategoriseringen pågick tills ingen data föll mellan 

två kategorier eller passade in i mer än en kategori.  

 

Resultat 
Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i tabell 3.  
 
Tabell 3, Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 

Att jag är osäker inför mötet med patient och närstående. 

Att möta döende och lidande patienter är en känslomässig utmaning för mig. 

Att det är viktigt för mig att få dela upplevelsen med andra och känna ett stöd.  

Att upplevelsen utvecklar mig som person och stärker min yrkesroll. 

 

Att jag är osäker inför mötet med patient och närstående 

I flera studier (dos Santos Germano & Meneguin, 2013; Ek et al., 2014; Huang, Chang, Sun & 

Ma, 2010; Sadala & da Silva, 2009; Strang et al., 2014; Terry & Carrol, 2008; Van Rooyen, 

Laing & Kotzé, 2005) framgick det att studenter känner sig omogna när det kommer till att 

möta döende patienter. Brist på erfarenhet och utbildning är två viktiga orsaker till rädsla och 

skräck bland studenter vilket medför en osäkerhet och rädsla inför mötet. Studenter visste inte 

hur de skulle agera med patienten vilket medförde att de kände att de inte kunde ta hand om 

den typen av patienter utan att de istället ville fly undan för att slippa det. Sadala och da Silva 

(2009) samt Strang et al. (2014) visade i sina studier att när studenter saknade erfarenhet om 

hur de skulle vårda döende patienter kände de sig oförberedda. Detta ledde till att studenter 

kände ångest och även fick skuldkänslor. Allchin (2006) och Huang et al. (2010) beskrev i 

sina studier att studenter även känner att de saknar kunskap om hur de skulle besvara en 

människa i förtvivlan. Detta medförde att de blev rädda och oroliga för att orsaka något 
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obekvämt för patienten eller att osäkerheten kunde ha lett till misstag som dödade patienten. 

Flera studier (dos Santos Germano & Meneguin, 2013; Sadala & da Silva, 2009; Strang et al., 

2014; Van Rooyen et al., 2005) visade att studenter upplevde att svårigheten med dessa 

patienter var att redan innan studenterna hade gått in i rummet så visste de att den här 

patienten kommer att dö. 

 
I used to be very insecure during procedures, felt a little afraid of causing something to the 
patient, some discomfort; they are people and we want them to be well, but at the same time we 
are still quite immature. (dos Santos Germano & Meneguin, 2013, s. 524) 

  
Flera studier (Allchin, 2006; Strang et al., 2014; Terry & Carrol, 2008; Parry, 2011) beskrev 

att studenter kände sig osäkra över hur de skulle kommunicera med patienten. De ville säga 

något men visste inte vad. Studenter var rädda och hoppades på att inte få några frågor som de 

inte kunde besvara. Parry (2011) och Strang et al. (2014) visade att studenter ville undvika att 

ljuga för patienten. När de fick svåra frågor som de inte kunde besvara kunde de byta ämne 

genom att prata om något positivt istället eller hänvisa till läkaren. Det fanns en förhoppning 

bland studenterna om att det skulle bli lättare att kommunicera med patienterna när de har fått 

mer erfarenhet.   

 
[When the patient asks, “Nurse, am I dying?”] it is a very difficult situation, and many times, I 
would not answer it but talk about positive things and refer to the doctor, but when you know [that 
the patient is dying] it’s hard to lie and deny the truth.(Strang et al., 2014, s. 197) 

 
I flera studier (Allchin, 2006; dos Santos Germano & Meneguin, 2013; Huang et al., 2010; 

Terry & Carrol, 2008) framgick det att studenter upplevde att mötet med närstående var 

komplicerat då de var så sköra. Vidare beskrev studenter att de kände att de inte var redo för 

att prata och agera med närstående utan att de behövde få mer erfarenhet för att kunna göra 

det. De ansåg att detta inte var något som universitetet hade lärt dem. Flera studier (Allchin, 

2006; Cooper & Barnett, 2005; Edo-Gual, Tomás-Sábado, Bardallo-Porras & Monforte-Royo, 

2014; Huang et al., 2010; Parry, 2011; Terry & Carrol, 2008) beskrev att studenter hoppades 

på att de inte skulle få några frågor från närstående eftersom de var rädda för att de skulle 

säga något som hade kunnat göra närstående mer upprörda. De var även rädda för att 

närstående skulle börja gråta vilket upplevdes göra det svårare att trösta dem. Detta fick 

studenterna att känna sig hjälplösa, odugliga och otillräckliga och de funderade i efterhand om 

de borde ha varit där mer för sörjande närstående. 

 
... dealing with the family is very complicated because they are very fragile and in university we do 
not learn to manage this kind of situation (dos Santos Germano & Meneguin, 2013, s.525) 
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I think I need more experience in how to talk to the family… I don´t know what to say to them and 
how to react with them. I don´t feel like I´m ready to do that yet (Allchin, 2006, s.115) 

 
Att möta döende och lidande patienter är en känslomässig utmaning för mig 

I tre studier (Edo-gual et al., 2014; Ek et al., 2014; Mu-Pinoñoz, 2004) beskrev studenter att 

hela situationen av död och lidande kunde ge känslor av sorg och ångest. Att försöka 

kontrollera dessa känslor kunde vara en utmaning och det var ibland svårt att veta hur de 

skulle ta itu med de känslomässiga reaktionerna som uppstod. I tre studier (Allchin, 2006; dos 

Santos Germano & Meneguin, 2013; Ek et al., 2014) framkom det att det första mötet med 

döende människor och döden upplevdes av studenter som en okänd och väldigt speciell 

situation som inte gick att förstå förrän de hade upplevt den. I studierna från Ek et al. (2014) 

och Van Rooyen (2005) belyste studenter att första mötet med döende patienter upplevdes 

olika, en del tyckte inte att det inte var så svårt som de hade föreställt sig medan andra tyckte 

att det var väldigt skrämmande. I en studie från Huang (2010) beskrev studenter att de 

upplevde att det var svårt att hantera patientens tillstånd när de för första gången mötte en 

döende patient, samt att de kunde bli förskräckta över den döendes utseende. Sadala och da 

Silva (2009) visade att den första döende patienten upplevdes av studenter som särskilt 

chockerande.  

 
Caring for a patient in palliative care is quite different, it´s very complicated, you can read 500 
thousand articles, you can look in the literature, but it is a situation you will never know unless 
you experience it (dos Santos Germano & Meneguin, 2013, s. 524) 

 
I flera studier (Ek et al., 2014; Huang et al., 2010; Mu-Pinoñoz, 2004; Sadala och da Silva 

2009) framgick det att studenter upplevde att det var smärtsamt att för första gången se en 

människa som upplevde ett stort lidande. Det kunde ge känslor av rädsla och ångest men det 

skapade även en brist på självförtroende hos studenter. Det upplevdes vara svårt att vara 

närvarande när patienter led och skrek av smärta eftersom det väckte känslor av oro och 

medlidande. Flera studier (Ek et al., 2014; Sadala & da Silva, 2009; Strang et al., 2014; Terry 

& Carroll, 2008; Van Rooyen et al., 2005) beskrev att studenter ville försöka vara 

professionella genom att inte visa sina egna känslor. De kände även en skyldighet att vara 

stark inför patient och närstående trots att de inombords kände sig förkrossade. Detta 

resulterade i att när de kom hem mådde de dåligt och kunde inte längre hålla inne sina 

känslor.  

 
It is very painful, because it is your first contact with someone experiencing great suffering. The 
person there, suffering, knows he’s going to die… so it’s very difficult to deal with that (Sadala & 
da Silva, 2009, s 289) 
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I en studie från Mu-Pinoñoz (2004) beskrev studenter att i vissa situationer kunde sorgen över 

att se den döende patienten ta över och bli så stor att de var tvungna att avlägsna sig från 

situationen, då de inte kunde vara till någon hjälp. Ek et al. (2014) samt Sadala & da Silva 

(2009) visade att en del studenter upplevde att det kunde underlätta att backa undan en stund 

och vänta med att gå in i rummet tills de kände sig redo för att möta patient och närstående. 

Andra studenter valde att fly undan från situationen genom att fokusera på 

omvårdnadstekniken istället för patienten. Studenter poängterade även vikten av att trots att 

de visste att patienten inte skulle bli frisk så måste de ändå göra sitt jobb och ta hand om 

patienten på bästa sätt.  

 
It is bad because there won’t be a positive result, right? But you have to do your part, right? It 
doesn’t affect my difficulty in providing care… I would be much happier if he improved, you 
know? You have to take care of him, no matter if he will or not improve, what has to be done must 
be done. (Sadala & da Silva, 2009, 292)  

 
Allchin (2006) och Parry (2011) visade i sina studier att patientfallen kunde framkalla tankar 

och känslor hos studenter som rörde deras egna släktingar. De kunde bli så känslomässigt 

upprörda att de grät över sina egna förluster. Edo-Gual et al. (2014) samt Sadala och da Silva 

(2009) beskrev vidare att när studenter sympatiserade med patientens familj eller satte sig in i 

deras situation så blev upplevelsen än mer intensiv. Sadala och da Silva (2009) samt Van 

Rooyen (2005) belyste att det var lättare för studenter att hantera vårdandet och döendet om 

de spenderade mindre tid med patienten. Detta för att inte bli fäst vid patienten men även för 

att kunna ge vård på ett mer lämpligt sätt. Tre studier (Cooper & Barnett, 2005; Sadala & da 

Silva, 2009; Van Rooyen et al., 2005) visade att om studenter fäst sig vid patienten blev det 

mer känslosamt och komplicerat. När patienten senare dog kände de en stor sorg och saknad 

men även en personlig förlust. 

 
If you get attached, then it gets complicated… if you spend little time with him, if you don’t get 
attached, then it is easier. If you get attached and the patient dies… it gets difficult… (Sadala & da 
Silva., 2009, s. 291) 
 
I was strong until the moment when we were preparing the patient’s body. But then, when the 
family came in… For me… that was like seeing my mother there. (Sadala et al., 2009, s.291) 

 
Ek et al. (2014) och Sadala och da Silva (2009) beskrev i sina studier att vårdandet av döende 

patienter och att senare också se dem dö påverkade studenters personliga liv efter praktikens 

slut, men också att det fortsatte att påverka dem resten av deras liv.  I Allchins (2006) och 

Huang et al.s (2010) studier framkom det att en del studenter hade svårt att lämna patienten i 

slutet av dagen när de skulle gå hem. De fortsatte att tänka på sina upplevelser och de ville 
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veta eventuella förändringar i patientens tillstånd eftersom de var oroliga för att patienten 

skulle dö. I tre studier (Cooper & Barnett, 2005; Huang et al., 2010; Van Rooyen et al., 2005) 

framgick det att när patientens tillstånd försämrades kunde studenter bli oroliga, nervösa och 

rädda. Det fyllde dem också med en sorg eftersom patienten de hade vårdat en längre tid nu 

närmade sig döden. I en studie från Van Rooyen et al. (2005) beskrev en del studenter att när 

patienterna närmade sig döden tenderade de att stänga in sina känslor och ta avstånd från 

patient och kollegor, för att kunna hantera situationen. Studenter i tre studier (dos Santos 

Germano & Meneguin, 2013; Sadala & da Silva, 2009; Van Rooyen et al., 2005) menade att 

de desperat ville kunna hjälpa den döende patienten, men när de inte längre kunde göra något 

för att få patienten bättre kände de sig frustrerade, hjälplösa och maktlösa.  

 
You try everything and there are no other possibilities of helping… It is really complicated, you 
feel completely powerless. You are there, all day, doing things for him but it is useless… You are 
just relieving, making his death as honorable as possible (Sadala & da Silva, 2009, s. 291) 
 
I found that very, very difficult to not show any sort of feelings at all because, I thought, you know, 
that's not professional (Terry & Carroll, 2008, s.762) 

 
Parry (2011) beskrev i sin studie att studenter tyckte att dödsfallet var fruktansvärt och att 

känslor av panik kunde uppstå om de inte var förberedda på att se en död människa. Huang et 

al. (2010) visade att detta kunde medförda att studenter i framtiden inte ville ta hand om den 

sortens patienter eftersom de inte kunde acceptera att patienten de tar hand om senare dör 

eftersom det är så problematiskt och smärtsamt. I studien av Sadala och da Silva (2009) 

beskrev studenter att varje dödsfall upplevdes som en chock, speciellt om patienten var ung, 

men att de med tiden vande sig.  

 
I was just panicking this was too much it was just awful, they don’t prepare you for that [to see a 
dead person] (Parry, 2011, s. 450) 
 
I don´t want to care for patients that might die… I don´t want that kind of trouble on me and to 
experience that kind of pain all over again… (Huang et al., 2010, s. 2287)  

 

Flera studier (Edo-Gual et al., 2014; Ek et al., 2014; Huang et al., 2010, Mu-Pinoñoz, 2004) 

visade att trots att upplevelsen innebar en stor fysisk och emotionell press så ville studenter 

ändå ta hand om patienten så bra som möjligt och vetskapen om att de faktiskt kunde hjälpa 

patienten att få en god död var lugnande och gav av en tillfredsställelse. Huang et al. (2010) 

och Strang et al. (2014) belyste i sina studier att studenter upplevde att det var svårt att låta bli 

att bry sig om patienterna. De ville vara närvarande under patientens sista tid i livet för att se 

att denne hade det bra och fick en god vård.   
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Even though it´s hard, I’m helping… and that comforts me… I think that I´m helping someone to 
have ‘a lovely death`.. (Edo-Gual et al., 2014, s. 3507) 
 
I couldn´t help caring about her. I often gave her company… I would provide her medicine if she 
was in pain… I checked up on her and asked if she needed anything from time to time… and I 
massaged her… (Huang et al., 2010, s. 2285) 

 
I tre studier (Cooper & Barnett, 2005; Sadala & da Silva, 2009; Strang et al., 2014) beskrev 

studenter att de se tillbaka på vårdtiden och fundera om de hade kunnat göra något mer eller 

något annorlunda och bättre för att hjälpa patienten. Van Rooyen (2005) belyste vidare i sin 

studie att i de fall där studenter kände att de kunde ha gjort mer för patienten så fick de 

skuldkänslor. 

 
I found myself locking back to my last contact with them and questioning whether there was 
anything I could have done that I didn´t do …(Cooper & Barnett, 2005, s. 426) 

 
Att det är viktigt för mig att dela upplevelsen med andra och känna stöd 

Sadala och da Silva (2009) visade i sin studie att om studenter upplevde att de inte hade någon 

som guidade och gav exempel att följa så kunde det vara svårt att handskas med de känslor 

som kunde uppkomma i samband med vårdandet av döende patienter. I studier från Allchin 

(2006) och Huang et al. (2010) beskrev studenter att de upplevde en lättnad och glädje över 

att ha en handledare med sig som stöd i första kontakten med döende.  De kunde då bli 

guidade genom upplevelsen istället för att bara ställas in i centrum direkt. Detta bidrog även 

till att de kunde göra en bättre insats för patienterna. 

 
Although we are in the fourth year, we still do not have enough emotional background to take care 
of this type of patient, but with the mentoring teacher it gets smoother (Germano & Meneguin, 
2013, s. 524) 

 
Ek et al. (2014) samt Sadala och da Silva (2009) visade i sina studier att studenter kunde 

uppleva att det var svårt att hantera döden, men det blev lättare att göra detta om de fick prata 

om upplevelsen. I studier från Huang et al. (2010) samt Terry och Carrol (2008) framkom det 

att studenter upplevde att det var viktigt att få stöd och att prata med någon som förstod. Detta 

var särskilt viktigt om studenterna hade trott att patienten hade längre tid kvar att leva och 

dödsfallet då kom som en chock.  
 

...It was an incredibly strange feeling, it is someone you have talked to and he had been able to say 
exactly how he wanted to have it and then he is suddenly just a body. (Ek et al., 2014, s. 513) 

 
Tre studier (Huang et al., 2010; Parry, 2011; Strang et al., 2014) beskrev studenter att de 

kände ett behov av stöd från sin handledare för att lättare kunna hantera känslorna som 



14 
 

uppstod när de skulle hantera den döda kroppen. Studenter kände sig oförberedda för att 

hantera en kall avliden person och linda in den döda kroppen. Vissa tyckte att det värsta i den 

proceduren var att täcka över patientens ansikte. Ibland tog känslorna över och det var så pass 

svårt att behålla lugnet att de sprang ut och grät när de skulle hantera den döda kroppen.  

 
Because the shock of just covering the face [when the patient is dead] is just horrific, that was the 
worst. (Parry, 2011, s. 450-451) 

 

Terry och Carrol (2008) beskrev att för en del studenter så kunde dödsfallet vara så pass 

chockerande och skrämmande att de hade svårt att sova. De fick tillbakablickar på nätterna 

och såg den dödes ansikte framför sig vilket gjorde dem rädda. Att få dela sin upplevelse med 

andra studenter och vårdpersonal, men även sin familj hjälpte dock studenter att lättare kunna 

gå vidare efter dödsfallet. I studier från Parry (2011) och Sadala och da Silva (2009) beskrev 

studenter att när de hade skapat en relation med patienten som avlidit kändes det därför 

sorgligt och de kände brist på stöd när annan personal på avdelningen bara gick vidare och 

dessutom även bad studenterna att gå vidare. 

 
I talk to my classmates after going back. I also talk to my parents about anything. Discussing the 
issue, I feel much better…(Huang et al., 2010, s. 2286) 

 

I studierna av Allchin (2006) samt Edo-Gual et al. (2014) beskrev studenter att de kände 

behov av att dela sin upplevelse och prata med andra som förstod för att kunna hantera 

upplevelsen. Cooper och Barnett (2005) samt Huang et al. (2010) visade att studenter 

upplevde att det var hjälpta att få ta del av andra studenters idéer och deras sätt att hantera 

olika situationer. Detta gjorde att de kände sig bättre. Att även prata med erfarna 

sjuksköterskor beskrevs vara värdefullt eftersom de hade liknande känslor. När studenter fick 

dela sin upplevelse med andra så gjorde det att de kände att de inte var ensamma eller 

onormala. 
  

... I needed to explain everything, I needed to get it off my chest with somebody who would 
understand me. (Edo-Gual et al., 2014, s. 3507) 

 
I tre studier (Huang et al., 2010; Parry, 2011; Terry & Carroll, 2008) framkom det att 

studenter inte upplevde det som att alla handledare såg det som en självklarhet att ge stöd åt 

studenter eller ge dem en chans att få prata om sina upplevelser. Flera studenter uppgav att 

ingen fanns där för dem efter dödsfallet, trots att de behövde prata om upplevelsen. Detta 

gjorde att de kände sig övergivna.  
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I was so scared when my patient died. I needed my clinical instructor and nurse to support me. But 
there was no one to support me…(Huang et al., 2010, s. 2286) 

 
Att upplevelsen utvecklar mig som person och stärker min yrkesroll 

Allchin (2006) och Mu-Pinoñoz (2004) beskrev i sina studier att trots att vårdandet av döende 

kunde ge svåra känslor som obehag, ångest och sorg kände studenter ändå att upplevelsen och 

erfarenheten var till en fördel när de lärde sig att bli sjuksköterskor, eftersom situationen 

ansågs stödja den professionella utvecklingen och stärka de kliniska erfarenheterna. Studenter 

menade därför att upplevelsen gav värdefull erfarenhet som alla bör få innan de utexamineras. 

Studenter kände också att vårdandet bidrog till att de växte som individer och att det gjorde 

dem starkare då det trots de svåra känslorna var en berikande, viktig och hjärtvärmande 

upplevelse. 

 
What I experienced [loss, death, dying and grief] was valuable. It´s made me stronger (Allchin, 
2006, s.115) 

 
Sadala et al. (2009) visade i sin studie att studenter uppgav att det var är svårt att möta döende 

patienter men att de med tiden fick får kläm på det och insåg att deras roll var att förbättra 

livskvaliteten under patientens sista tid i livet. Mu-Pinoñoz (2004) och Strang et al. (2014) 

belyste i sina studier att studenter ansåg att det var värdefullt att se en persons sista minuter i 

livet då det både är en känslomässig och en lärande möjlighet som motiverade studenter till att 

fortsätta bry sig. Detta gav en ny kunskap som de tog med sig till framtida möten med döende. 

Strang et al. (2014) visade att studenter uppgav att ju mer de kommunicerade med döende 

patienter desto mer bekväma blev de i vårdandet och i sin roll som blivande sjuksköterskor. I 

två studier (Mu-Pinoñoz, 2004; Strang et al., 2014) framkom det att närheten som då kunde 

uppnås med patienten kunde upplevas som behaglig och gjorde att studenter kände sig 

bekväma med att spendera tid med döende personer. I en studie från Terry och Carroll (2008) 

uppgav studenter att trots att de hade brist på erfarenhet och kunskap så kände de att de visste 

instinktivt hur de skulle agera professionellt istället för att lämna patienter och närstående utan 

stöd i svåra situationer.  

 
Even if you don't know what to say, just a touch of your hands can make a difference (Terry & 

Carroll., 2008, s.762) 
 
Tre studier (Huang et al., 2010; Mu-Pinoñoz, 2004; Edo-Gual et al., 2014) belyste att den nya 

erfarenheten gjorde att studenter lättare kunde förstå aspekterna av liv och död vilket ledde till 

att deras egen reaktion till döden förändrades. Det förändrade även deras perspektiv på livet 

och medförde att studenter kände att livet är oförutsägbart och att de skulle ta till vara på varje 
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dag. Mu-Pinoñoz (2004) visade att studenter, efter att ha vårdat en döende och varit med om 

dödsfall, kunde känna en lättnad och stolthet över att ha övervunnit sin rädsla för att möta 

döende patienter och närstående. De kunde då använda känsligheten, som tidigare ansågs vara 

en svag punkt, till en styrka i vårdandet.  

 
I arrived with lots of fear, but I overcame it. (Mu-Pinoñoz, 2004, s. 90) 
 
This experience changed my perspective on life (Huang et al., 2010, s. 2286) 

 
Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka hur sjuksköterskestudenter upplever vård 

av patienter i livets slutskede. För att kunna besvara syftet analyserades tolv stycken artiklar 

med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats som efter analysen resulterade i fyra 

stycken huvudkategorier; Att vara osäker inför mötet med patient och närstående; Att möta 

döende och lidande patienter är en känslomässig utmaning; Att få dela upplevelsen med 

andra och känna stöd är viktigt samt Att upplevelsen utvecklar mig som person och stärker 

min yrkesroll. Studenter beskrev upplevelsen av att vårda döende patienter och sedan se dem 

dö som en svår utmaning som väckte många känslor, men som i slutänden sågs som en 

värdefull erfarenhet som var viktig att få innan de utexaminerades som sjuksköterskor.  

 

I resultatet i kategorin Att jag är osäker inför mötet med patient och närstående framgick det 

att studenter inte kände sig redo för att möta och vårda döende patienter. Studenter kände att 

de saknade kunskap och erfarenhet i hur de skulle agera och kommunicera med patienten och 

närstående. Detta kunde resultera i att de ville fly undan situationen för att slippa ta hand om 

patienten. Brist på kunskap och erfarenhet var två viktiga orsaker till varför studenter kände 

en rädsla och osäkerhet inför mötet med döende patienter. Detta stämmer överens med Morell 

och Ridgway (2014) som betonar att verksamhetsförlagd utbildning (VFU) kan leda till att 

studenter upplever stress vilket får dem att ifrågasätta sin kompetens. De kan uppleva en 

rädsla för ansvar, känna att de saknar utbildning och att de är oförberedda för rollen. 

Antonovsky (2005, s. 44) benämner att hälsa och ohälsa bygger på personers känsla av 

sammanhang, KASAM. Begreppet KASAM bygger på tre olika hörnstenar; begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. Hanterbarhet handlar om hur vi upplever inre och yttre 

stimuli som förnuftsmässigt gripbara. En person som har en hög känsla av begriplighet ser 

framtiden som förutsägbar. Eftersom studenter i denna litteraturstudie inte visste vad som 
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väntade dem så kunde de inte förutsäga vad som skulle ske vid mötet med de döende 

patienterna. Enligt Antonovsky kan detta ses som att de har en låg känsla av begriplighet.  

 

I denna studies resultat framgick det även att osäkerheten som studenter kände ledde till att de 

blev rädda och oroliga för att orsaka något obekvämt för patienten eller att de skulle göra ett 

misstag som kunde döda denne. Detta stämmer överens med Chernomas och Shapiro (2013) 

som betonar att studenter känner att de inte får tillräckligt med tid för att fullt ut förbereda sig 

för att ge en säker och kunnig vård. Detta medför att studenterna är rädda för att döda 

patienterna. Vidare beskriver Morell och Ridgway (2014) att det framkom att studenterna 

känner att de inte har tillräckligt med kompetens och att universitetet har skrämt dem med fel 

och misstag som de kan göra under VFU vilket har skadat deras självförtroende. 

Studenter önskar att de hade haft mer simulerade övningar eftersom simulerade övningar 

stärkte lärandet och uppmuntrade studenterna till att känna att de hade mer kunskap än de 

först trodde. Efteråt kände studenterna sig mer förberedda och kvalificerade för VFU. Detta 

kan tolkas som att om studenter får simulerande övningar i vård i livets slutskede så skulle de 

kunna känna sig mer redo och mötet med döende patienter och närstående kan upplevas som 

mindre skrämmande.  

 

I resultatet i denna studie framgick det även att det fanns en osäkerhet i hur de skulle 

kommunicera med patienten. Studenter var rädda för att få svåra frågor som de inte kunde 

besvara och för att undvika att ljuga så kunde de till exempel byta samtalsämne. Detta visade 

sig även när studenter skulle prata med närstående. Studenter kände att de behövde få mer 

erfarenhet i hur de skulle kommunicera med närstående eftersom de inte hade lärt sig det på 

universitetet. Venkatasalu, Kelleher och Chun Hua (2015) betonar att studenter upplever 

mindre ångest över att möta döende patienter när de hade fått delta i seminariegrupper och 

olika simuleringsbaserad undervisningar. Det ger dem även ett ökat förtroende för att 

kommunicera med döende patienter och deras närstående. Detta kan tolkas som att om 

studenter erbjuds simulerande övningar så blir det inte lika osäkra eller rädda för att göra 

misstag, samt att de vågar kommunicera mer med patienter och närstående.  

 

I resultatet i kategorin Att möta döende och lidande patienter är en känslomässig utmaning 

för mig beskrevs det att hela situationen av död och lidande kunde ge känslomässiga 

reaktioner som ibland var en svår utmaning att hantera. Första mötet med döende människor 

var en okänd och speciell situation som i förhand inte gick att förstå förrän studenterna själva 
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hade upplevt den. Den första döende patienten upplevdes som särskilt chockerande. Det var 

även svårt att närvara när patienterna led då det skapade ett medlidande hos studenter. De 

kände att de måste vara professionella och starka inför patient och närstående trots att de på 

insidan var förkrossade. Trots att upplevelsen innebar en stor fysisk och emotionell press så 

ville de se till att patienten hade det bra och fick en god vård den sista tiden. Detta stämmer 

överens med McCallum (2013) som betonar att sjukvårdspersonal ibland eller rutinmässigt 

utsätts för stressande, smärtsamma och ibland även traumatiska situationer. Som student kan 

det vara svårt att hantera dessa situationer och det är därför avgörande att en student får ett bra 

stöd, annars kan händelsen resultera i negativa följder som exempelvis ett undvikande av 

liknande situationer. Om studenter får stöd under den känslomässigt krävande situationen så 

kan de hantera den på ett bättre sätt och följderna blir istället positiva. Venkatasalu, Kelleher 

och Chun Hua (2015) visar att genom seminariegrupper, där studenter får en möjlighet att 

diskutera upplevelser eller händelser med andra så blir de mer känslomässigt förberedda till 

att ta hand om döende patienter. Detta medför att studenter känner sig mer självsäkra och 

vågar tillämpa inlärda färdigheter. Antonovsky (2005, s. 45) beskriver att hanterbarhet, som är 

en del av begreppet KASAM, handlar om de resurser man upplever att man har till sitt 

förfogande när man möter svåra situationer i livet. Studenter i denna studie hade brist på 

kunskap och erfarenhet vilket gjorde att det kunde vara svårt att hantera känslomässiga 

reaktioner som uppstod. Utifrån Antonovskys beskrivning kan det då tolkas som att studenters 

brist på resurser för att hantera dessa situationer medför att de har en låg känsla av 

hanterbarhet. 

 

I resultatet i kategorin Att det är viktigt för mig att få dela upplevelsen med andra och känna 

ett stöd framkom det att handledaren hade en viktig roll för studenter. De upplevde att 

vårdandet gick lättare om de kände stöd och fick guidning av sin handledare. Även efter ett 

dödsfall önskade de stöd och upplevde att det var viktigt att få prata om upplevelserna. Detta 

stämmer med Morell och Ridgway (2014) som betonar att handledaren har en viktig och 

central roll för studenter då handledaren kan hjälpa studenter genom svårigheter. Studenter är 

rädda för att bli inkastade i mitten och förväntas gå vidare med vårdandet. En bra handledare 

är någon som behandlar dem som en elev, eftersom lärandet är viktigt, och ger dem stöd, 

istället för att bli behandlade som ett par extra händer i arbetet. De ville bli uppmuntrade av 

handledaren till att lära sig nya färdigheter. I Antonovskys (2005, s. 45) beskrivning av 

hanterbarhet nämner han att de eventuella resurser en människa har till sitt förfogande kan 

hjälpa en att hantera situationer som uppstår. Utifrån denna beskrivning kan det då tänkas att 
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om studenter känner stöd från sin handledare kan denne ses som en resurs för studenten, som 

hjälper henne eller honom att hantera vårdandet och döden. 

 

Resultatet i denna studie visade att studenter påverkades på flera sätt när de fick uppleva ett 

dödsfall. Det var vanligt att de hade tillbakablickar en tid efter dödsfallet. De såg tillbaka och 

funderade på sitt eget agerande under vårdtiden, vad de hade gjort och inte gjort, om de hade 

gjort något fel och om de hade kunnat göra något annorlunda. Detta stämmer överens med 

Chernomas och Shapiros (2013) studie som visar att studenter kan tänka på sina erfarenheter 

efter sin VFU. Repriser av händelser kan spelas upp i deras huvud vilket kan göra dem 

stressade då de tänker på saker de kan ha missat eller misstag de kanske har gjort. McCallum 

(2013) betonar att reflekterande samtal med handledaren kan hjälpa studenten att bättre 

hantera händelsen. Studenten får en möjlighet att undersöka och analysera de egna känslorna, 

placera övertygelser och hjälp till att normalisera känslor som kanske är obehagliga. Detta 

medför att studenten får ett tillvägagångssätt till att hantera och klara av framtida händelser. 

 

I resultatet från den här litteraturstudien framgick det att studenter kände att för att lättare 

kunna släppa tankarna och gå vidare efter dödsfallet behövde de få dela sin upplevelse med 

andra som förstod deras situation. Förutom att de upplevde att kommunikationen med 

handledaren var viktig så uppskattade de även att få prata med andra sjuksköterskor samt sina 

studiekamrater. Detta gjorde att de kände inte kände sig ensamma och att deras tankar och 

känslor kring upplevelsen var normala. Detta stämmer överens med Ryan och Seymours 

(2013) studie där de beskriver att det är viktigt för personer som jobbar med vård av döende 

att få tillräckligt med stöd för att kunna hantera den påfrestning det innebär att vårda dessa 

patienter och möta deras närstående. Det framkom att sjuksköterskor upplever att det bara är 

personer som varit med om liknande situationer som kan förstå hur de känner och därför så 

kan det vara en fördel för personalen att ha reflekterande samtal med sina kollegor. Detta kan 

hjälpa personalen att kunna hantera sina känslor kring att vårda patienter i livets slut och 

dödsfall. 

 

I resultatet i kategorin Att upplevelsen utvecklar mig som person och stärker min yrkesroll 

framkom det att studenter upplevde ett värde av att få vara närvarande hos patienten under 

dennes sista tid i livet. Det ansågs även som värdefullt att få vara med och uppleva dödsfallet 

då det gav studenter ny kunskap som de sedan tog med sig i det fortsatte arbetet med andra 

patienter. Trots att upplevelsen kunde väcka svåra känslor hos studenterna så beskrev de ändå 
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att den resulterade i något positivt då den gav ytterligare kliniska erfarenheter och bidrog till 

studenters professionella utveckling. Den nya kunskapen motiverade studenter att fortsätta bry 

sig. Enligt Antonovsky (2005, s.45-46) är den sista och mest centrala hörnstenen i KASAM, 

meningsfullhet. Den handlar om i vilken utsträckning människor känner att livet har en 

känslomässig innebörd samt om de känner motivation och engagemang. För att uppleva 

välmående behöver människor känna att det är värt att investera energi i de utmaningar de 

ställs inför. Det kan ses som att studenter i denna studie hade en hög känsla av meningsfullhet 

då de kände att upplevelserna, trots de svåra känslorna som kunde uppstå, medförde något 

positivt och gjorde att de kände sig motiverade att fortsätta bry sig.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visade även att förutom att erfarenheterna som studenter 

fick under vårdandet stärkte yrkesrollen, så bidrog de även till en personlig utveckling. 

Studenter angav att de kände sig starkare efter upplevelsen och att den bidrog till att de växte 

som individer. Vissa studenter kände att deras perspektiv på livet förändrades och de började 

prioritera annorlunda när det kommer till vad som ansågs som viktigt i livet. Detta stämmer 

överens med Supiano och Vaughn-Cole (2011) som beskriver att studenter såg på upplevelsen 

som en uppskattad erfarenhet eftersom den hade bidragit till en positiv professionell 

utveckling och även till en personlig utveckling. Erfarenheten hade gett dem en större 

förståelse för sorg och förlust men även förtroende för deras egen kompetensutveckling. 

 

När det gäller studenters upplevelse av känsla av sammanhang, KASAM (Antonovsky, 2005 

s. 44-45) i samband med att vårda patienter i livets slut så kan det beskrivas som att studenter 

hade en låg känsla av begriplighet och en hög känsla av meningsfullhet. När det gällde 

hanterbarhet så berodde det på i vilken utsträckning studenter kände stöd. De som saknade 

stöd kunde ha en låg känsla av hanterbarhet, och vice versa. Därför så kan det sammatagna 

resultatet i denna litteraturstudie uppfattas som att studenter har en svag KASAM. Studenter 

behöver förberedas bättre inför vården av döende patienter genom exempelvis mer teoretisk 

och praktisk kunskap om palliativ vård. Genom att erbjuda detta samt stöd och tid för att få 

prata och dela sina upplevelser med andra kan deras svaga KASAM förstärkas. 

 

Metoddiskussion 

Tillförlitligheten i den här litteraturstudien säkerställs utifrån begreppen trovärdighet, 

pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet (Wallengren & Henricson, 2012, s. 487-488). 
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Trovärdigheten i den här litteraturstudien har stärkts genom att författarna har använt sig av 

manifest ansats och därmed inte tolkat texterna som extraherats ur artiklarna som har ingått i 

analysen. Under litteraturstudiens gång har författarna haft kontinuerlig kontakt med en 

personlig handledare som har granskat arbetet. Arbetet har även diskuterats med kurskamrater 

och handledare i seminariegrupper där deltagare har lämnat feedback som författarna sedan 

tagit till sig av och gjort ändringar i arbetet. Vi har under litteratursöknings- och 

kvalitetsgranskningsfasen arbetat tillsammans genom att resonera och diskutera allt vi gjort, 

vilket stärker trovärdigheten. För att ytterligare stärka trovärdigheten har vi även stärkt vårt 

resultat genom att fälla in citat. 

 

För att inte påverka pålitligheten i den här studien har vi försökt att vara medvetna om våra 

egna upplevelser och förförståelser för att dessa inte skulle påverka resultatet. En svaghet i 

pålitligheten är att vi endast har med engelska artiklar i analysen. Engelska är ett språk som vi 

behärskar, men det är inte vårt modersmål. Trots att vi har varit väldigt noggranna vid 

översättning till svenska finns det därför en risk för att det kan ha blivit en feltolkning eller att 

någon del har fallit bort under översättningarna. Författarna har dock varit medvetna om detta 

under hela processen och gått tillbaka till original artiklarna när det har behövts.  

 

Bekräftelsebarheten i den här litteraturstudien har stärkts genom att vi har gjort en inledande 

litteratursökning, en så kallad pilotsökning, innan den egentliga litteratursökningen. Vi har 

även tydligt presenterat våra inklusions- och exklusionskriterier samt även vilka sökord som 

har använts i litteratursökningen. Tillvägagångsättet under litteraturstudien har tydligt blivit 

beskrivet och presenterats i tabeller. Vi har även noggrant presenterat våra artiklar i en tabell 

vilket gör att läsaren kan gå tillbaka till originalartikeln. Genom att vi noggrant har beskrivit 

hur sökningar har gått tillväga samt beskrivit metoden gör att studien kan upprepas.  

 

I den här litteraturstudien förekommer det artiklar från hela världen, vilket kan vara en 

svaghet då sjuksköterskeutbildningen och vården kan se olika ut i de olika länderna. Men 

eftersom vi har belyst sjuksköterskestudenters upplevelser av vården av döende så anser vi 

ändå att vårt resultat är överförbart i liknande situationer och sammanhang. Det är svårt att 

säga om resultatet hade sett annorlunda ut om vi bara hade haft med nordiska studier. 

 

En svaghet med den här litteraturstudien är att vi har haft relativt kort om tid till att hitta 

material till arbetet. Vi tror att tidsbristen kan ha påverkat utformningen av litteraturstudien. 
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Något som också kan ses som en svaghet är att vi har en begränsad kunskap i hur 

kvalitetsgranskning av artiklar ska gå tillväga. Detta kan ha påverkat genom att vi på grund av 

den begränsade kunskapen bedömde artiklarnas kvalitet för högt, eller för lågt.   

 

Slutsats 
I litteraturstudiens resultat framkom det att studenterna inte kände sig redo för att möta 

döende personer, samt att vårdandet sedan gav dem känslor som var svåra att hantera. För att 

få studenter att känna sig förberedda inför VFU och för att kunna bearbeta känslor som kan 

uppkomma i vårdandet av döende personer är det bra om de får en möjlighet till 

seminariegrupper och/eller simuleringsbaserade övning. En studie vi tagit del av visar att 

seminariegrupper, där studenter får se videoklipp och senare diskutera frågor med andra 

studenter och lärare, eller simulerings undervisning, där studenter får testa på olika scenarier, 

bidrar till att studenter inte känner sig lika rädda och osäkra inför mötet med döende patienter. 

Det visade även att kommunikationen med både patient och närstående blev lättare. Det 

gjorde dem mer förberedda inför vårdandet och upplevelsen blev inte lika skrämmande.  

 

Att vårda svårt sjuka människor är en stor utmaning och ställer stora krav på vårdpersonalen. 

När en patient befinner sig i vård i livets slutskede så har sjuksköterskan en viktig och 

betydande roll för både patienten och för dennes närstående. För de som inte har varit med om 

vård vid livets slutskede tidigare kan det vara skrämmande då de inte riktigt vet vad som 

kommer att hända eller vilka känslor samt även rädslor en patient kan ha vid livets slut. 

Sjuksköterskestudenter har ofta en begränsad eller ingen erfarenhet av att möta svåra 

situationer. Vi tror att vår studie kan bidra med ny kunskap i ämnet då den här uppsatsen 

beskriver sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda patienter vid livets slutskede. Vår 

förhoppning är att denna uppsats ska bidra till att lugna sjuksköterskestudenter inför framtida 

möten med patienter där livet snart tar slut, men också fokusera på de behov av stöd som 

studenter kan uttrycka. Genom att belysa ämnet hoppas vi att både sjuksköterskestudenter och 

handeldare kan använda sig av vår uppsats i förberedandet inför VFU där liknande situationer 

kan uppstå.   

 

I litteraturstudiens resultat framgick det tydligt att upplevelsen av att vårda döende patienter 

väckte starka känslor som kunde vara svåra att hantera. I vissa fall påverkades studenter så 

pass mycket att det resulterade i att de kände att de aldrig vill ta hand om döende patienter 
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igen. På grund av detta anser vi att ytterligare forskning behövs i hur studenter på bästa sätt 

kan stödjas under och efter vården av döende patienter.  
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