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Abstrakt 

Sjuksköterskor kommer genom sin profession i kontakt med både födelse 

och död. För personer som inte har lång tid kvar i livet är det av betydelse 

att vården sker på ett sådant sätt att deras värdighet kan skyddas. Syftet 

med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter vid livets slutskede. Tio vetenskapliga studier 

analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Analysen resulterade i fyra kategorier: att känna meningsfullhet genom att 

kunna tillgodose patientens behov, att bli medveten om och kunna hantera 

egna känslor i svåra situationer, att använda personlig erfarenhet för att 

möta behov hos patienter och anhöriga, att kunna se döden som god. 

Resultatet visade att sjuksköterskor kände drivkraft genom att kunna 

tillfredsställa patienter och få dem att känna meningsfullhet i en situation 

som många gånger var svår. Sjuksköterskor upplevde motsägelsefulla 

känslor i vården av patienter i palliativ vård, det var känslor av sorg, ilska, 

frustration men också känslor av meningsfullhet. Sjuksköterskor ansåg att 

döden kunde vara god och blev många gånger överväldigade av 

patienternas kamp och livsglädje. 

 

Nyckelord: sjuksköterskor, erfarenhet, palliativ vård, omvårdnad, 

kvalitativ studie.   
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Denna litteraturstudie fokuserar på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter vilka 

befinner sig i livets slutskede. Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005) anger att vården ska vila på en humanistisk värdegrund och att 

autonomi, integritet och värdighet ska respekteras. Kompetensbeskrivningen framhåller 

betydelsen av att patienters basala och specifika omvårdnadsbehov tillgodoses såväl psykiskt, 

fysiskt, socialt, andligt och kulturellt. Vidare fastslår Kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska att den som är sjuk ska ges adekvata omvårdnadsåtgärder i syfte att identifiera 

och möta sjukdomsupplevelse och lidande och att kommunikationen med patienter och 

anhöriga ska ske med empati och stor respekt inför den enskildes personliga förväntningar 

och behov. Även Henderson (1991) lyfter tillgodoseendet av människors grundläggande 

behov som ett centralt mål för omvårdnad. Mer specifikt för människor i livets slut beskriver 

Henderson (1991) vidare att målet med omvårdnad är att stödja människor till en fridfull död. 

 

Palliativ vård beskrivs enligt Världshälsoorganisationen [ WHO] (2002) som ett 

förhållningssätt där målet är att göra livskvalitén så bra som möjligt för patienten och dennes 

anhöriga när problem uppstår vid en icke kurerande sjukdom. Palliativ vård ska vara 

förebyggande och lindrande genom att tidigt uppmärksamma, undersöka och behandla 

eventuella fysiska problem. WHO fastslår att palliativ vård även innebär att upptäcka och 

behandla psykiska, psykosociala och existentiella svårigheter.  Enligt Henoch (2002) är målet 

med palliativ vård att möjliggöra en god livskvalitet för patienterna och de anhöriga. Vidare 

skriver Henoch (2002) att den palliativa vården har en livssyn som varken skjuter upp eller 

påskyndar döden och enligt Statens offentliga utredningar [SOU] (2001:6) omfattar palliativ 

vård alla patienter i livets slut oavsett ålder, grundsjukdom och oberoende var de vårdas.  

 

SOU (2001:6) beskriver palliativ vård som omfattar en tidig och en sen fas. Den tidiga fasen 

är tidsmässigt lång och kan sträcka sig från månader upp till år. Patienten lever med en 

sjukdom som inte går att bota och på sikt leder till döden, men diverse behandlingar och 

läkemedel ges till patienten för att om möjligt bromsa sjukdomsförloppet. Den sena fasen rör 

sig om till exempel veckor, dagar eller timmar och fastställs av läkare när inga behandlingar 

eller läkemedel längre hjälper för att bromsa sjukdomsförloppet. Det är svårt att exakt kunna 

fastställa en brytpunkt mellan faserna, men oavsett grundsjukdom är symtomen hos döende 

patienter i slutskedet detsamma. Det kan vara ångest, smärta, illamående, aptitlöshet, rädsla 

och oro (SOU, 2001:6). Schonwetter (1996) poängterar att det vid palliativ vård aldrig får 
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sägas till patienter eller deras anhöriga att; ”det finns tyvärr inget mer vi kan göra.”  Istället så 

uttrycker den som vårdar att; ”vi kan inte göra mer för att bota men, mycket finns att göra för 

att det ska bli så meningsfullt och bra som möjligt för patienter och dennes anhöriga.”  Detta 

gäller både socialt, psykologiskt, medicinskt och även andligt, samt att stöd och hjälp ska 

erbjudas under den svåra tiden. Enligt Schonwetter (1996) och SOU (2001:6) har 

sjuksköterskor till uppgift att ge de anhöriga till patienter i palliativ vård stöd och fortlöpande 

information om eventuella behandlingsmetoder och läkemedel som ges till patienter samt att 

det är viktigt att sjuksköterskor finns till för anhöriga under deras sorgearbete. Schonwetter 

(1996) menar att sjuksköterskor är länken mellan patient och läkare och måste vara 

uppmärksam på eventuella förändringar i patientens tillstånd. 

 

Enligt SOU (2001:6) är ett väl fungerande samspel mellan olika discipliner som är inblandade 

i omvårdnaden av patienter ett måste, patienternas upplevelse är beroende av att det fungerar. 

Vården av patienter som är döende ställer höga krav på bland annat en god arbetsledning, en 

uttalad vård filosofi, bra kommunikation och relation mellan alla inblandade i omvårdnaden 

och god kunskap om palliativ vård (SOU, 2001:6). Patienter som är döende kan uppleva 

många förluster, det kan vara att känna en förlust av oberoende, värdighet, förlust av kontroll, 

fysik, styrka och mening i livet (Schonwetter, 1996). Enligt Warren-Stromberg (2000), 

drabbas döende patienter av smärta. Denna smärta definierar Warren-Stromberg bland annat 

som fysisk, psykisk eller social smärta. SOU (2001:6) och Wu och Volker (2009) påpekar att 

de allra flesta patienter vill dö i sitt eget hem, omgiven av sin familj. För att detta ska fungera 

krävs det enligt SOU (2001:6) och Karlsson och Sanden (2007) bland annat ett fungerande 

stödsystem från sjuksköterskor och läkare. Detta stödsystem kan bestå i regelbundna besök i 

hemmet av sjuksköterskor. Karlsson och Sanden (2007) skriver att för att dessa möten ska bli 

så bra som möjligt, krävs det en god relation mellan sjuksköterskor, patienter och anhöriga. 

Många patienter som är döende berättar att de känner en önskan om att kunna ha kontroll över 

sin situation, att få vara med i beslut som rör behandlingar och omvårdnad (Volker, Kahn & 

Penticuff, 2004). Sådana gånger är det viktigt att sjuksköterskor är lyhörda och lyssnar till 

patienternas önskemål och åsikter och för detta vidare till övrig personal som är inblandad i 

omvårdnaden (Wright, 2001). Sjuksköterskor har en svår uppgift att vårda svårt sjuka och 

döende patienter, kanske den svåraste uppgiften i yrket (Kalfoss, 2001). Vissa sjuksköterskor 

är speciellt utbildade inom palliativ vård och kommer dagligen i kontakt med döende 
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patienter. Sjuksköterskor som inte arbetar på en avdelning som är inriktat mot palliativ vård 

kommer kanske inte dagligen i kontakt med patienter som är döende.  Men oavsett är det alla 

sjuksköterskors personliga ansvar att kunna möta dessa patienter och utföra omvårdnaden 

optimalt (Friedrichsen, 2005). 

 

För människor är födelse och död ständiga följeslagare genom livet. Den sista tiden vid livets 

slutskede bör en så individuell och meningsfull omvårdnad som möjligt bedrivas och utgöra 

ett mål i verksamheten. När sedan döden kommer ska den komma utan smärta, med värdighet 

och med frid för patienten. Vid de sista dagarna i en människas liv ska vården varken förlänga 

eller förkorta döendet (Schonwetter, 1996). 

 

Denna litteraturstudie avser att ge kunskap om sjuksköterskors erfarenheter vid vård av 

patienter vid livets slut. Hos patienter och närstående finns förväntningar och behov av att 

tiden i livets slut karaktäriseras av värdighet, integritet och medbestämmande (Volker, Kahn 

& Penticuff, 2004). Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar för att utforma omvårdnad 

utifrån den enskilde patientens önskemål och behov. Omvårdnadsansvaret omfattar också att 

stödja de anhöriga och förmedla tröst. Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

patienter i livets slutskede, synliggörs det sjuksköterskor beskriver som svårt när omvårdnad 

utformas för patienter. Ökad kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av vårdande kan leda 

till att omvårdnad av patienter i livets slutskede och deras anhöriga utvecklas och utformas på 

ett sådant sätt att deras behov tillgodoses. Därför var syftet med denna litteraturstudie att 

beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. 

 

Metod  

För att beskriva sjuksköterskors erfarenheter valdes en litteraturstudie med en kvalitativ 

ansats, vilket lämpar sig när fokus är att beskriva personers erfarenheter eller upplevelser 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 12). Studien omfattade 10 vetenskapliga studier vilka 

analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. 
 

Litteratursökning och kvalitetsgranskning 

För den systematiska litteratursökningen användes de bibliografiska referensdatabaserna 

Amed, Cinahl och Medline. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006, s. 65) minskar 

risken för publiceringsbias om flertalet källor används. De sökord som användes var palliativ 
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care, nurses, dying, nurses experience, patients, hospital, good death, nursing care och 

experience. Enligt Willman et al., (2006, s. 66) är det inte nog att använda varje sök term var 

för sig utan dessa bör kombineras med de booleska sök operatorerna or, and och not.  Vid 

litteratursökningarna användes sökoperatoren and. Inklusionskriterier var studier som är peer-

reviewed och fanns i fulltext och som handlade om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter i livets slutskede inom sluten vård. Inga studier exkluderades på grund av 

publicerings år. Studier inriktade på vård av barn exkluderades. I slutet av den systematiska 

litteratursökningen gav sökningarna mestadels samma träffar.  

 

I Tabell 1 visas den systematiska litteratursökningen som genomfördes. Först lästes titeln och 

om titeln passade in på litteraturstudiens syfte gick jag vidare med att läsa abstraktet. Genom 

att läsa abstraktet kunde jag avgöra om studien motsvarade inklusionskriterierna. Om 

inklusionskriterierna uppfylldes läste jag slutligen hela studien för att sedan göra en 

kvalitetsbedömning (Tabell 2). 

     
 
Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter vid livets slutskede 
Amed 2011-01-26 
Söknummer *) Sökterm                  Antal träffar Valda artiklar 
1. FT Palliative care            1828  
2.  FT 

 
FT 

Palliative care 
AND 
Dying 

 
 
245 

 

3. FT Nurses experience 
AND 
Dying 

 
 
11 

 
 
4 

4. FT Nurses experience 
AND 
Palliative care 

 
 
23 

 

*MSH-MeSH termer, FT - Fritextsökning 
 
 
Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter vid livets slutskede 
Medline 2011-01-26 
Söknummer *) Sökterm                  Antal träffar Valda artiklar 
5. FT Good death 15  
6. FT Palliative care 597  
7.  FT Nurses experience 42  
8. FT 

 
FT 

Good death 
AND 
Palliative care 

 
 
5 

 
 
2 

*MSH-MeSH termer, FT - Fritextsökning 
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Forts.Tabell 1 Översikt av systematisk litteratursökning 

Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter vid livets slutskede 
Cinahl 2011-01-26 
Söknummer *) Sökterm                  Antal träffar Valda artiklar 
9. FT 

 
MSH 

Palliative care 
AND 
Patients 

 
 
1776 

 

10. FT 
 
FT 

Nurses experience 
AND 
Palliative care 

 
 
19 

 
 
4 

11. MSH 
 
MSH 

Nursing care 
AND 
Hospital 

 
 
1192 

 

12. FT 
 
MSH 

Dying 
AND 
Nurses 

 
 
349 

 

*MSH-MeSH termer, FT - Fritextsökning 
 

Kvalitetsbedömningen syftade till att granska urval, metod, tillförlitlighet, 

problemformulering, huvudfynd samt resultat. Utifrån denna kvalitetsgranskning bedömdes 

artiklarna om de hade hög, medel eller låg kvalitet. För att en studie ska ha en hög kvalité 

skall det klart och tydligt framgå att sammanhanget är klart beskrivet, urvalet ska vara 

motiverat och väl beskrivet, det vill säga datainsamlingen, transkriberingsförloppet och 

analysmetoden ska tydligt framgå. Vidare skall det finnas ett etiskt resonemang, en avgränsad 

och tydlig frågeställning och en beskrivning av arbetsgången steg för steg. Tio studier valdes 

ut (Tabell 3) och kvalitetsgranskades enligt Willman et al., (2006, s. 156). 

Kvalitetsgranskningen skedde genom att använda ett kvalitetsgranskningsprotokoll för 

kvalitativa studier enligt Willman et al., (2006), s. 156. Varje uppfylld del fråga fick ett poäng 

och den slutliga poängsumman räknades sedan om i procent av den totala möjliga summan. 

Utifrån procentsatsen bestämdes graderingen av kvalitén (Tabell 2). De studier som valdes 

uppfyllde hög och medel kvalitet. 

 

Tabell 2. Kvalitetsgranskning med hjälp av procentindelning 

Hög 80-100 % 

Medel 70-79 % 

Låg 60-69 % 
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Tabell 3 Översikt av vetenskapliga studier ingående i analysen (n=10) 

Författare 
År 
Land 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod 
Datainsamling/ 
Analys 

Huvudfynd Kvalitet 
 
 

Ablett & 
Jones (2007)  
England 
 

Kvalitativ 
 

10 
sjuksköterskor 

Semistrukturerade 
intervjuer/Tolkande 
fenomenologisk analys 
enligt IPA 
 

Olika teman framkom 
som handlade om det 
interpersonella 
faktorerna påverkade 
sjuksköterskornas 
beslut om att börja 
och fortsätta arbeta 
inom palliativ vård 
 

Hög 
 

Barnard et al., 
(2006) 
Australien 
 

Kvalitativ 
 

15 
sjuksköterskor 

Intervjuer/Fenomenologisk 
analys enligt Dahlberg & 
Fallsberg 
 

Fem olika sätt 
beskriva 
sjuksköterskornas 
erfarenhet av palliativ 
vård 
 

Hög 
 

Boroujeni et 
al., (2008)  
Iran & 
Sverige 

Kvalitativ 
 

18 
sjuksköterskor 
 

Semistrukturerade 
intervjuer/GT analys enligt 
Strauss & Corbin 
 

Att hitta en balans i 
omvårdnaden av 
palliativa patienter 
 

Hög 
 

Costello 
(2006) 
England 
 

Kvalitativ 
 

29  
sjuksköterskor 
 

Djupintervjuer/Analys 
enligt Saussure 
 

Olika erfarenheter av 
döden är baserade på 
hur sjuksköterskorna 
har möjlighet att 
behålla kontroll över 
dödsprocessen 
 

Hög 
 

Georges, 
Grypdonck &  
Dierckx De 
Casterle 
(2002) 
Nederländerna 

Kvalitativ 
 

14 
sjuksköterskor 
 

Deltagande observation, 
semistrukturerade 
intervjuer/ GT analys enligt 
Strauss 
 

Två olika 
uppfattningar 
framkom; det första 
var strävan efter ett 
välorganiserat och 
meningsfullt arbete, 
det andra var strävan 
efter att stödja och 
öka patienternas 
välbefinnande 
 

Medel 
 

Hopkinson & 
Hallet (2002) 
England 
 

Kvalitativ 
 

28 
sjuksköterskor 
 

Öppna, ostrukturerade 
intervjuer/ Fenomenologisk 
analys enligt Van Manen; 
Wolcott 
 

Sjuksköterskors 
förhållande till 
betydelsen av en god 
död byggde på 
gemensamma 
värderingar kollegor 
emellan samt på 
personliga 
värderingar 
 

Hög 
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Forts. Tabell 3 Översikt av vetenskapliga studier ingående i analysen (n=10) 

Hopkinson 
et al., 
(2003) 
England 
 

Kvalitativ 
 

28 
sjuksköterskor 
 

Djupintervjuer med öppna 
frågor/ Fenomenologisk 
analys enligt Van Manen; 
Wolcott 
 
 

Sex olika teman av 
betydelsen av att jobba 
inom palliativ vård 
 

Hög 
 

Mok & 
Chiu 
(2004) 
Kina 

Kvalitativ 
 

10 
sjuksköterskor 
& 10 palliativa 
patienter 
 

Öppna, ostrukturerade 
intervjuer/Hermeneutisk 
analys enligt Van Manen 
 

Relationen mellan 
sjuksköterskan och 
patienten utvecklas 
från att vara 
professionell till att bli 
en relation fylld av 
känslosam omsorg och 
ömsesidighet 
 

Hög 
 

Peterson et 
al., (2010) 
USA 
 

Kvalitativ 
 

15 
sjuksköterskor 
 

Djupintervjuer med öppna 
frågor/ GT analys enligt 
Lincoln & Guba 
 

Sjuksköterskorna 
uttryckte personlig 
omsorg och oro för 
patienterna  
 

Hög 
 

Wallerstedt 
& 
Andershed 
(2007) 
Sverige 
 

Kvalitativ 
 

9 
sjuksköterskor 
 

Intervjuer/Fenomenologisk 
analys enligt Giorgio 
 

Sjuksköterskorna 
behövde mer resurser i 
form av tid, bättre 
kommunikation, 
samarbete och stöd 
 

Hög 
 

 
 

Analys 

Analys av de vetenskapliga studierna skedde med en kvalitativ innehållsanalys med manifest 

ansats. Kvalitativ innehållsanalys är ett samlingsbegrepp för systematisk analys av innehåll i 

kvalitativa texter (Polit & Beck, 2004, s. 570). Manifest ansats innebär att fokus ligger vid det 

synliga och det sannolika i texten, till skillnad mot den latenta ansatsen där fokus ligger på 

underliggande och dolda betydelser (Downe- Wamboldt, 1992).  

 

Utförandet av den kvalitativa innehållsanalysen gjordes - delvis- enligt en metod beskriven av 

Burnard (1991). Analysarbetet påbörjades med läsning av de utvalda vetenskapliga studier 

som svarade mot syftet. Samtliga studier lästes som en helhet flera gånger och under tiden 

gjordes anteckningar. Därefter identifierades textenheter som svarade mot syftet. Enligt 

Burnard (1991) är det viktigt att inte alltför korta textenheter tas ut, då risken för att meningen 

med vad som egentligen sägs i texten kan förloras. Hela kontexten ska kvarstå. De uttagna 

textenheterna översattes till svenska utan att innebörden ändrades. Nästa steg var att 
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kondensera textenheterna för att synliggöra dess kärninnehåll. Därefter påbörjades 

kategorisering av textenheterna. I kategoriseringen kom kategorier att jämföras med varandra 

och de med likartat innehåll sammanfördes för att bredare kategorier skulle bildas (Burnard, 

1991). Uppmärksamhet lades på att varje textenhet endast skulle passa in i en av kategorierna. 

Kategoriseringen skedde i flera steg tills dess att ytterligare samband inte gick att finna 

(Burnard, 1991).  

 

Resultat 
 
Analysen resulterade i fyra kategorier, vilka redovisas i Tabell 4 och beskrivs därefter i 

löpande text med referenser till de studier som ligger till grund för resultatet. I syfte att 

validera resultatet har citat valts ut. 

 
Tabell 4 Översikt över kategorier (n=4) 

Kategorier 
Att känna meningsfullhet genom att kunna tillgodose patientens behov 
 
Att bli medveten om och kunna hantera egna känslor i svåra situationer 
 
Att använda personlig erfarenhet för att möta behov hos patienter och anhöriga 
 
Att kunna se döden som god 
 
 
  
Att känna meningsfullhet genom att kunna tillgodose patientens behov 

Två studier (Georges, Grypdonck & Dierckx De Casterle, 2002; Wallerstedt & Andershed, 

2007) visade att sjuksköterskornas inställning till den palliativa vården, var att ge en 

meningsfull omvårdnad till patienterna, bidra till en välorganiserad vårdavdelning (Georges et 

al., 2002) och få vara med och utveckla den palliativa vården (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Andra studier (Barnard, Hollingum & Hartfiel, 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007) 

visade att drivkraften hos sjuksköterskorna låg i att tillfredsställa patienternas önskningar och 

behov och hjälpa patienterna känna sig ha kontroll över sin situation. Flera studier (Ablett & 

Jones, 2007; Barnard et al., 2006; Georges et al., 2002; Hopkinson & Hallet, 2002) visade att 

för detta krävdes en patientrelation som var personlig och äkta och att sjuksköterskorna till 

hundra procent var närvarande (Georges et al., 2002; Hopkinson & Hallet, 2002). Två studier 

(Ablett & Jones, 2007; Barnard et al., 2006) beskrev att sjuksköterskorna ansåg att patienterna 

skulle ses utifrån ett helhetsperspektiv där fokus låg på att vårda kroppen och själen (Ablett & 
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Jones, 2007; Barnard et al., 2006). Studier av Mok och Chiu (2004) och Boroujeni, 

Mohammadi, Oskouie och Sandberg (2008) visade att sjuksköterskorna kände sig 

betydelsefulla att få inneha en roll i att kunna hjälpa patienterna reducera sina smärtor och 

plågor. Hopkinson och Hallet (2002) visade att det enligt sjuksköterskorna var viktigt att 

agera föregripande i försök att hindra fysiska och psykiska obehag från att uppkomma hos 

patienterna. 

                 

En studie (Ablett & Jones, 2007) visade att sjuksköterskorna kände stor tillfredsställelse när 

de fick samtala med och få del av patienternas livs berättelser. Sjuksköterskorna ansåg att den 

omvårdnad de gav till patienterna verkligen kunde göra skillnad, att sjuksköterskorna 

lyckades göra patienternas sista tid i livet till något bra (Ablett & Jones, 2007). 

 

                ”For myself, I put it that there are two important events in anyone´s life, and the    

                  first one is being born, and the second one is dying. And to be part of those  

                  processes is a privileged post to have so I find working in palliative care to be a  

                 privileged post to have really” (Ablett & Jones, 2007, s. 736). 

 

Något som sjuksköterskorna upplevde meningsfullt, var, enligt två studier (Hopkinson & 

Hallet, 2002; Peterson et al., 2010) när det fanns tid att finnas till hands inne på rummet 

tillsammans med den döende patienten. Samma studier (Hopkinson & Hallet, 2002; Peterson, 

et al., 2010) visade att tanken på en patient som dör ensam var otänkbar för sjuksköterskorna 

och när patientens anhöriga inte kunde närvara, var det sjuksköterskornas ansvar att patienten 

inte var ensam (Peterson, et al., 2010). Sjuksköterskorna i studien (Hopkinson & Hallet, 2002) 

beskrev hur de ville att patienterna skulle dö med värdighet och sjuksköterskornas roll i att 

göra det möjligt.  

                  

                   “ …if somebody is dying you want to make sure they are comfortable …and you     

                    ensure they´re at all times….that what you are doing, even if its just holding  

                   somebodys hand or just being with them that, that their death is made  easier”    

                   (Hopkinson & Hallet, 2002, s.535). 

 

Utöver omvårdnaden av patienter, visade studier (Boroujeni et al., 2008; Peterson et al., 2010) 

att sjuksköterskorna oroade sig över och ville försäkra sig att de var lyhörda över patienternas 
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anhöriga och deras behov av information och tröst (Peterson et al., 2010). Många av de 

situationer sjuksköterskorna återvände till när de skulle berätta om sina erfarenheter av 

döende patienter, var mer fokuserat på de anhöriga än på patienten (Boroujeni et al., 2008). 

En önskan att trösta de anhöriga och hjälpa dem hantera förlusten av en älskad person, 

uttrycktes av sjuksköterskorna (Peterson et al., 2010). Samma studie (Peterson et al., 2010) 

visade att sjuksköterskorna ofta upplevde att de sårade anhöriga mer än patienterna. Vidare 

visade Peterson et al., (2010) betydelsen av hur viktigt det är att sjuksköterskorna hade 

kunskap att förmedla mellan patienterna och deras anhöriga. I många situationer kände sig 

sjuksköterskorna tvungna att medla till patienternas fördel i och med att de besatt kunskapen 

och förståelsen för patienternas önskningar och behov. 

 

                ”A lot of time my concerns about the patient revolve around trying to make sure  

                 that they are having their voice heard over those of their family members. I think  

                that a lot of times the patient who is dying has a hard time getting across to doctors  

                and family members what they really want because of guilt and lack of energy”  

                (Peterson et al., 2010, s. 185). 

 

Att bli medveten om och kunna hantera egna känslor i svåra situationer 

Flera studier (Ablett & Jones, 2007; Mok & Chiu, 2004; Wallerstedt & Andershed, 2007) 

visade att sjuksköterskorna, i mötet med patienterna, upplevde sig berikade och 

privilegierade. Studien av Ablett och Jones (2007) visade att sjuksköterskorna fick erfarenhet 

och personlig utveckling. Sjuksköterskorna i studien av Mok och Chiu (2004) berättade att de 

fann enormt värde i patienterna och blev inspirerade av deras integritet och motivation i sättet 

de genomled lidandet. Samma studie (Mok & Chiu, 2004) visade att när sjuksköterskorna 

mötte patienter som var nära döden, gav de dem en möjlighet att reflektera över och utveckla 

tankar som var i hög grad fri från stressande och betydelselös aspekter av deras egna liv. 

              

              “Through the relationship with the patients, I learned to let go. I won’t 

               insist on a lot of things. I find myself being more open” (Mok & chiu, 2004, s. 481). 

       

Tre studier (Ablett & Jones, 2007; Mok & Chiu, 2004; Wallerstedt & Andershed, 2007) 

visade på det berikande i att jobba med patienter i palliativ vård. Andra studier (Barnard et al., 

2006; Georges et al., 2002; Hopkinson, Hallett, & Luker 2003) visade, att det fanns tillfällen, 
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som upplevdes svåra och betungande. Sjuksköterskorna beskrev att undvikandet att bli 

överväldigad av känslor och hanterandet av de egna emotionella aspekterna i den palliativa 

vården föreföll viktigt (Hopkinson et al., 2003). Sjuksköterskornas egna värderingar och tro 

gjorde det lättare att klara av omvårdnaden av patienterna (Barnard et al., 2006). 

Sjuksköterskor i en av studierna (Georges et al., 2002) beskrev att de avskärmade sig genom 

att koncentrera sig på att utföra arbetet korrekt och på att i första hand behandla fysiska 

symtom hos patienterna. Sjuksköterskorna försökte förbli realistiska över 

behandlingsresultaten och tvingades acceptera att vissa symtom inte alltid gick att behandla 

tillfredsställande (Georges et al., 2002). I samma studie (Georges et al., 2002) var det många 

sjuksköterskor som uppgav att de hade planer på att inte bli långvariga på den palliativa 

avdelningen eftersom de ansåg risken att bli utbränd på grund av den psykiska belastningen 

var stor. Studier (Costello, 2006; Georges et al., 2002; Hopkinson et al., 2002; Wallerstedt & 

Andershed, 2007) visade att, sjuksköterskor ofta var i situationer som gjorde dem upprörda 

och ledsna. Till exempel när patienter uttryckte önskan om att få dö (Costello, 2006; Georges 

et al., 2002; Hopkinson et al., 2002). Extra påfrestande var situationer där patienten var en 

ung människa på väg att dö (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

                ”There was a woman with three children- small children, and she wasn´t much  

                older than me. And of course that gets to you, naturally. You have trouble letting go  

                of patients like that. You feel so terribly close to them” (Wallerstedt & Andershed,  

                2007, s. 36). 

 

En studie (Hopkinson et al., 2003) visade att sjuksköterskor upplevde, att det var svårt och att 

de inte alltid visste hur de skulle agera när patienternas önskningar inte sammanföll med 

anhörigas. Till exempel önskemål om återupplivningsförsök, eller inte (Hopkinson et al., 

2003). Vidare visade en studie (Wallerstedt & Andershed, 2007) att sjuksköterskor ofta besatt 

blandade känslor. Det kunde vara ambivalenta men också förbjudna känslor, tillexempel 

känslor som otillräcklighet, frustration, ledsamhet, förlust, samt en känsla av att inte orka mer 

och att tvingas ge upp kampen för patienterna. Enligt studier (Georges et al., 2002; Peterson et 

al., 2010; Wallerstedt, 2007) menade sjuksköterskorna att de genom att medvetet gå in i en 

patientrelation med patienter vars livstid var begränsad, visste de med sig att de skulle hamna 

i känslosamma situationer (Georges et al., 2002; Peterson et al., 2010) och att det alltid fanns 

en risk för att identifiera sig med patienterna (Wallerstedt & Andershed, 2007). 
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                “I guess there’s always the risk as a nurse that being too compassionate, I guess.      

                Being more sympathetic than empathetic and getting too involved. I guess that’s  

               something that we all kind of have to deal with as were all human” (Peterson et al.,  

               2010, s. 184). 

 

Studier (Barnard et al., 2006; Boroujeni et al., 2008; Hopkinson et al., 2003) visade att 

sjuksköterskorna försökte hålla distans till sitt arbete med patienter i palliativ vård och inte 

låta det inskränka på sina egna känslor eller familjelivet (Boroujeni et al., 2008). 

Sjuksköterskorna brukade prata om sina upplevelser på arbetet med kollegor, men det hände 

trots det, ofta att de grät, till exempel i bilen på väg hem från arbetet eller när de hade kommit 

hem. (Hopkinson et al., 2003). Något som upplevdes positivt bland sjuksköterskorna var, att 

de tillät sig reflektera över patienter som dött, trots att det medförde jobbiga känslor (Barnard 

et al., 2006). 

 

Studier (Ablett & Jones, 2007; Barnard et al., 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007) visade 

på betydelsen av att sjuksköterskorna arbetade tillsammans med kollegor. Det uppgavs vara 

stimulerande (Ablett & Jones, 2007; Barnard et al., 2006). Sjuksköterskorna menade att 

ansvaret de hade, inte kändes lika betungande om de kunde dela bördan med kollegor 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Trots detta lagarbete visade studier (Ablett & Jones, 2007; 

Hopkinson et al., 2003) att det förekom att sjuksköterskorna kände sig ensamma i arbetet. 

Sjuksköterskorna menade att det var svårt dela gemensamma erfarenheter, alla reagerar 

individuellt. De kände sig extra ensamma i situationer där de inte direkt kunde rådfråga någon 

kollega, till exempel vid samtal med anhöriga (Hopkinson et al., 2003). 

I en studie (Ablett & Jones, 2007) beskrev sjuksköterskorna att de försökte upprätthålla en 

balans mellan den yrkesverksamma och privata människan. Detta gjorde de genom att helt 

lämna över arbetet till kollegorna när deras egna skift var slut, använda sig av humor i 

vardagen och arbetet och ha sociala intressen vid sidan om arbetet. 

 

                ”You have to have a good support system at home…a social life…other interests   

                 outside here, and I think that is very important” (Ablett & Jones, 2007, s.737). 
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Att använda personlig erfarenhet för att möta behov hos patienter och anhöriga  

Enligt studier (Ablett & Jones, 2007; Hopkinson & Hallet, 2002) upplevde sjuksköterskor att 

de genom att ha personlig erfarenhet av förlust och sorg, lättare kunde hantera bemötandet 

och omvårdnaden av patienter i palliativ vård. Att ha egen erfarenhet av någon anhörig som 

dött, hade gett en inblick i och kunskap om hur de ville bedriva omvårdnaden för patienter i 

palliativ vård på bästa sätt (Ablett & Jones, 2007).  

 

                ”My dad died of cancer…and for me, having looked after my dad and seeing what it  

                 was like…as upsetting as it was…it sort of turned my dad´s dying into a positive  

                thing, you know, that I could understand then what it was like for other people”  

                (Ablett & Jones, 2007, s. 736). 

 

En studie (Georges et al., 2002) visade att sjuksköterskornas erfarenheter av personlig förlust 

hade fört med sig att de försökte förhålla sig professionellt och likgiltig. Två studier 

(Boroujeni et al., 2008; Wallerstedt & Andershed, 2007) visade att sjuksköterskorna i början 

av sin yrkeskarriär på en palliativ vårdavdelning, hade svårt att veta hur de skulle planera sin 

arbetsdag. Erfarenheterna sjuksköterskorna med tiden fick, gjorde att de lärde sig prioritera 

(Wallerstedt & Andershed, 2007) och att efter ett dödsfall klara av att gå vidare till andra 

patienter och arbetsuppgifter (Boroujeni et al., 2008). I alla enskilda möten med patienter fick 

sjuksköterskorna ny erfarenhet och kunskap som hjälpte dem utveckla omvårdnaden 

(Wallerstedt & Andershed, 2007). Studier visade (Georges et al., 2002; Peterson et al., 2010) 

att sjuksköterskor som var nyexaminerade hade svårigheter hitta sin roll som sjuksköterska. 

De var bland annat rädda för att deras brist på erfarenhet skulle leda till svårigheter att 

kommunicera med patienterna och deras anhöriga och för att fatta fel beslut rörande 

omvårdnaden (Georges et al., 2002). De nyexaminerade sjuksköterskorna var osäkra på hur 

de på bästa sätt skulle upprätthålla en professionell distans i möten med patienter och 

anhöriga samt hur de skulle klara av att trösta en patient genom något de inte hade personlig 

erfarenhet av (Peterson et al., 2010).   

              

En studie (Hopkinson et al., 2003) visade att vid situationer där sjuksköterskorna var osäkra, 

fick sjuksköterskornas ”antagande” avgöra. Detta var något som hade kommit med erfarenhet. 

I samma studie uppgav sjuksköterskorna att deras inställning till vad den optimala palliativa 

omvårdnaden innebar, inte var konstant utan förändrades med tiden (Hopkinson et al., 2003). 
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Att kunna se döden som god 

Studier visade att sjuksköterskor hade erfarenhet av att döden kunde vara god och utan 

missöden (Boroujeni et al., 2008; Costello, 2006; Georges et al., 2002; Hopkinson & Hallet, 

2002). 

              “ I mean some deaths seem to go without hitches. I mean, sounds awful, but quite  

               sort of smoothly, and the family´s there and everythings great, and they all know    

              that the patient´s going to die quite soon and everyone´s prepared” (Hopkinson &       

              Hallet, 2002, s. 536). 

            

Enligt studier (Boroujeni et al., 2008; Costello, 2006; Georges et al., 2002; Hopkinson & 

Hallet, 2002) definierade sjuksköterskorna en god död som en död som var väntad av både 

personal, patient och anhöriga. Alla hade getts möjlighet att förbereda för döden och hade 

getts chans att ta farväl (Boroujeni et al., 2008; Hopkinson & Hallet, 2002). Sjuksköterskorna 

hade varit fullt tillgängliga för patienten och anhöriga utan att tränga sig på eller förväntat sig 

respons (Georges et al., 2002). Ytterligare kriterier för en god död var avsaknad av 

plågsamma symtom hos patienten (Costello, 2006). Om sjuksköterskorna upplevde döden 

som god (Hopkinson & Hallet, 2002) kunde det hjälpa dem uttrycka saknaden av patienterna 

som dött. 

 

                ”But knowing that he´d received good care to the best of our ability was helpful  

                when it came to the end” (Hopkinson & Hallet, 2002, s. 537). 

 

I en studie av Peterson et al., (2010) ansåg sjuksköterskorna att patienternas eventuella 

religiösa tro var viktig ta hänsyn till och om tron krävde särskilda ritualer vid 

dödsögonblicket, allt för att bidra till en värdig och god död.  

 

               ”For me, when a patient is dying we need to provide spiritual care and get the  

                chaplain in, if that´s what the patient wants” (Costello, 2006, s. 598). 

                

Två studier (Boroujeni et al., 2008; Costello, 2006) visade att sjuksköterskorna genom att 

känna att de hade kontroll över dödsprocessen, upplevde sig kunna utföra omvårdnaden av 

patienterna på bästa sätt (Costello, 2006). Hos de inblandade sjuksköterskorna sågs 

dödssituationen som "god" därför att allt sjuksköterskorna trodde på skulle göras, hade 
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uppnåtts och lämnade kvar en känslomässig tillfredsställelse hos de inblandade (Boroujeni et 

al., 2008; Costello, 2006). Enligt en studie (Ablett & Jones, 2007) blev sjuksköterskorna som 

arbetade med patienter i palliativ vård, mer medvetna om sin egen död och fick i och med det 

ökad livslust och de sjuksköterskor som hade tänkt över sin egen dödlighet, funderade mycket 

över begreppet en god död och dess betydelse för patienterna och de anhöriga, 

 

                “ I tend to think of how I would like things for myself, if I was in that situation,  

                because I don´t know how I´m going to die…where, or when…and I hope that I look     

               after patients now the way people will look after me when my times come.” (Ablett  

               & Jones, 2007, s. 736). 

 

Diskussion 

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

patienter i livets slutskede. Analysen resulterade i fyra kategorier: att känna meningsfullhet 

genom att kunna tillgodose patientens behov, att bli medveten om och kunna hantera egna 

känslor i svåra situationer, att använda personlig erfarenhet för att möta behov hos patienter 

och anhöriga och att kunna se döden som god. 

 

Resultatdiskussion 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor känner meningsfullhet genom att kunna 

tillgodose patienters behov. Sjuksköterskor kände en drivkraft i sitt arbete genom att kunna 

göra den sista tiden i livet för patienterna så meningsfullt som möjligt. Att stödja de anhöriga 

var också något som sjuksköterskor hade erfarenhet av att vara viktigt. Patienter ska ses 

utifrån ett helhetsperspektiv. Enligt en studie av Arman och Rehnsfeldt (2007) bör vårdandet 

inte enbart utgöras av den bästa tänkbara adekvata behandlingen. Med det menar Arman och 

Rehnsfeldt (2007) att sjuksköterskor måste se patienterna som mer än bara en diagnos och 

kunna göra mer än bara det som krävs. För patienter innebär detta med att den som vårdar har 

en vilja till att göra mer än endast det som krävs, att patienterna känner sig bekräftade och blir 

sedda som den de är. Det lilla extra kan vara att sitta ner och prata med patienterna, hjälpa 

patienterna klä sig i sina favoritkläder eller assistera vid duschning. Obetydliga handlingar för 

sjuksköterskor men handlingar som för patienter kan förbättra välbefinnandet och livsgnistan, 

samt bevara värdigheten hos dem (Arman & Rehnsfeldt, 2007). Detta resonemang kan 

användas för att förstå vikten av att sjuksköterskor har förmåga att se bortom det sjuka hos 
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patienter och kunna bekräfta patienters värdighet genom att ge ett individuellt bemötande 

(Eriksson, 1997).  

 

Denna litteraturstudie visade att det krävdes en relation mellan patienter och sjuksköterskor 

som byggde på att sjuksköterskor var äkta mot patienter och närvarande med hela sin person. 

Enligt Sandgren, Thulesius, Fridlund och Petersson (2006) är det viktigt att sjuksköterskor 

aktivt försöker skapa goda relationer med sina patienter. Patienterna får större förtroende för 

sjuksköterskorna, vilket kan underlätta för patienterna att möta döden (Sandgren et al., 2006). 

Författarna (Sandgren et al., 2006) beskriver betydelsen i att sjuksköterskor vågar dela 

personliga tankar med patienter. Enligt Kearney (1996) har patienter ofta mycket funderingar 

och känner stor oro inför det fysiska lidandet och ångesten som förknippas med döden. 

Kearney (1996) menar att en öppen och ärlig relation mellan sjuksköterskor och patienter kan 

hjälpa patienterna känna en meningsfullhet inför döden. Enligt Dunne, Sullivan och Kernohan 

(2005) anser patienter i palliativ vård att omvårdnaden ska bygga på ärlighet, öppenhet och 

känslighet. I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor ansåg det vara viktigt att hjälpa 

patienter till att känna sig ha kontroll över sin situation. Seymour, Ingleton, Payne och 

Beddows (2003) visar på betydelsen av att det är viktigt att patienter tillåts känna delaktighet i 

behandlingen av sjukdomen. Genom att veta vad som skulle ske, upplevde patienterna att de 

hade kontroll över sin situation (Seymour et al., 2003). Däremot är det olika i hur patienter 

vill bli informerade. Vissa patienter vill ha all information som finns om sin situation på en 

gång, men de allra flesta patienter vill bli informerade allt eftersom för att kunna anpassa sig 

och vänja sig. Öhlen, Andershed, Berg, Frid, Palm, Tenerstedt och Segesten (2007) anser att 

genom att sjuksköterskor gör de anhöriga delaktiga i omvårdnaden av sin familjemedlem, 

visar sjuksköterskor en förståelse för de anhörigas behov av tröst, stöd och information 

(Öhlen et al., 2007). 

 

I resultatet av denna litteraturstudie framkommer det att sjuksköterskor har motstridiga 

känslor i sin yrkesutövning. Å ena sidan känner de sig berikade och privilegierade i mötet 

med patienterna, medan de samtidigt upplever situationer som är känslomässigt svårt. 

Despbiens och Filion (2007) belyser vikten av att sjuksköterskor använder sig av coping 

strategier för att hantera känslor av till exempel sorg och oro som arbetet med patienter i 

palliativ vård medför. Samma författare (Despbiens & Filion, 2007) skriver att svåra 

situationer, smärtsamma förluster och dödsfall skapar stress hos sjuksköterskor men att 
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sjuksköterskor upplever det som en naturlig del av deras arbete inom palliativ vård. Vidare 

belyser författarna (Despbiens & Filion, 2007) att sjuksköterskor använder sig av 

beslutsfattande coping strategier, för att lättare finna en mening med döden hos patienter samt 

att självförtroendet och arbetsförmågan hos sjuksköterskor ökar när de använder sig av olika 

copingstrategier (Despbiens & Filion, 2007). Genom att sjuksköterskor delar med sig av sina 

kunskaper och tar del av varandras erfarenheter, har sjuksköterskor lättare att veta hur de ska 

hantera svåra och känslosamma situationer (Mcdonnel, Johnston, Gallagher & McGlade, 

2002). Fridgren och Lyckander (2009) beskriver att sjuksköterskor måste ha en empatisk 

inställning. Det innebär att sjuksköterskor inte bör styras av sina egna känslor och åsikter i 

arbetet, utan ska bejaka och utgå från patienternas behov och resurser och arbeta med 

medkänsla (Fridgren & Lyckander 2009).  

 

I denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskor att de upplevde det viktigt att undvika att bli 

överväldigade av känslor i svåra situationer och att de genom att koncentrera sig på att 

behandla fysiska symtom hade hittat en metod att avskärma sig på. Litteraturstudien visade 

även på att sjuksköterskor försökte förhålla sig realistiska över behandlingsresultaten och 

accepterade att många symtom inte gick att lindra. Enligt Schuster (2006) är det viktigt att 

sjuksköterskor i sitt arbete går in i sin profession och på så sätt håller patienterna på ett 

känslomässigt avstånd. I resultatet i denna litteraturstudie beskrev sjuksköterskor att de fann 

det berikande att arbeta med personer i livets slut och upplevde att de utvecklades som 

människor samt fick erfarenhet av livet. Resultatet i denna litteraturstudie visar även att 

sjuksköterskor strävar efter att utforma omvårdnaden på ett professionellt sätt, vilket i sig kan 

förstås som en strävan efter både närhet och distans. Källström Karlsson (2009) beskriver att 

sjuksköterskor anser att de får tillbaka så mycket av patienterna i form av nöjdhet och 

tacksamhet att det överväger det jobbiga, svåra och stressande i arbetet med palliativ vård. 

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att de sjuksköterskor som hade personlig erfarenhet av 

förlust av anhörig, upplevde sig ha lättare förstå patienter i palliativ vård och deras anhöriga. 

Det framgår också att sjuksköterskor som var nya inom yrket var rädda för att göra fel på 

grund av mindre erfarenhet av palliativ omvårdnad. Enligt Holst, Sparrman och Berglund 

(2003) och Sandgren et al., (2006) anser sjuksköterskor att livserfarenhet och trygghet hos 

sjuksköterskor är viktiga faktorer för att göra ett bra arbete inom palliativ vård. McDonnel, et 

al., (2002) beskriver att sjuksköterskor många gånger upplever att de är dåligt förberedda efter 
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sin grundutbildning på att vårda patienter i palliativ vård och anser att det borde finnas mer 

utbildningstillfällen i ämnet. McDonnel et al., (2002) visar också att sjuksköterskor önskar 

mer stöd i vårdarbetet i form av reflekterande arbete samt professionella stödsamtal, detta för 

att lättare kunna hitta en lösning om en liknande situation uppstår igen. Enligt studier av 

Albinsson och Strang (2002) önskar sjuksköterskor mer handledning och stöd i sitt arbete och 

anser att det skulle bidra till att sjuksköterskor kände sig mindre osäkra och maktlösa i sin 

yrkesroll. Sandgren et al., (2006) beskriver att för sjuksköterskor är den känslomässiga 

mognaden och kompetensen som följer med arbetslivserfarenheten, positiva faktorer som 

hjälper dem att utveckla sig själva inom yrket.  Sjuksköterskorna känner att de kan bidra till 

en förbättring av den palliativa vården. Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor 

upplevde att de dagligen i möten med patienter fick erfarenhet och kunskap som hjälpte dem 

att sträva efter en förbättring av den palliativa vården. Enligt Fridgren och Lyckander (2009, 

s. 116-117) är det viktigt att sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter om palliativ vård tas 

tillvara av ledningen på arbetsplatsen. Fridgren och Lyckander (2009, s.117) menar vidare att 

sjuksköterskorna lär sig ny kunskap varje dag och att en kombination av erfarenhet och 

kunskap krävs för att kunna förstå och se de behov som patienter i livets slut har. 

 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor hade erfarenhet av att döden kunde vara god. 

Enligt Roche-Fahy och Dowling (2009) bör sjuksköterskor skapa utrymme för patienterna 

under deras sista tid i livet och för de anhöriga så att de kan få vara ensamma om de vill. 

Enligt Trovo de Araujo och Pas Da Silva (2004) önskar patienter i de flesta fall få vara 

omgiven av människor som för dem betyder kärlek och intimitet. Sjuksköterskor beskrivs ha 

betydelse för patienterna, men kan aldrig förmedla samma känslor av kärlek och trygghet som 

de anhöriga (Trovo de Araujo & Pas Da Silva, 2004). Om de anhöriga känner olust och är 

rädda för att vara hos den döende familjemedlemmen, bör sjuksköterskorna genom samtal 

med anhöriga försöka stödja dem till att orka vara närvarande (Fridh, Forsberg & Bergbom, 

2009). Vidare betonar Fridh et al., (2009) att det är det är bra att de anhöriga pratar med den 

sjuke även om denne är medvetslös, detta för att visa sin närhet och samtidigt förmedla kärlek 

och trygghet till den som är sjuk.  

 

För att patienter och närstående ska uppleva vården i livets slut som god, är det enligt 

Rutledge och Kuebler (2005) och Thompson, McClement och Daeninck (2006) viktigt att 

sjuksköterskor stödjer patienter och de närståendes till att känna kontroll i dödsprocessen 
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(Thompson et al., 2006). Det är också av avgörande betydelse att sjuksköterskor kan hantera 

och förbättra smärtkontrollen för patienterna samt har förståelse och kunskap om att patienter 

i livets slut har ett flertal olika symtom (Rutledge & Kuebler, 2005). Resultatet i denna 

litteraturstudie visade att sjuksköterskor hade erfarenhet att döden var god när den var väntad 

av patienter, anhöriga och personal. Alla hade hunnit förbereda sig och ta farväl. 

Sjuksköterskorna hade funnits tillgängliga utan att känna att de trängt sig på samt att 

symtomkontrollen varit tillfredsställande för patienterna. Denna litteraturstudie visade att 

sjuksköterskor som arbetade med att vårda patienter i livets slut upplevde att de blev mer 

medveten om sin dödlighet och reflekterade över sin egen död och hur döden kan upplevas av 

patienter och anhöriga. Payne, Dean och Kalus (1998) visade att det fanns skillnader i hur 

sjuksköterskor upplevde döden, beroende på var de arbetade. Sjuksköterskor verksamma vid 

en akutavdelning upplevde större svårighet att acceptera döden, än sjuksköterskor som 

arbetade inom hospicevård (Payne, Dean & Kalus, 1998). 

 

Omvårdnadsintervention 

Resultatet i denna litteraturstudie visade att sjuksköterskor uttryckte att det var svårt att se 

lidande och att möta den döende personen och de anhöriga. Resultatet visar också att 

sjuksköterskor beskriver att de inte alltid vet hur de ska lindra lidande och det fanns en 

osäkerhet vad gäller att möta behov hos patienter och anhöriga på ett professionellt sätt, vad 

gäller betydelsen av att finna en balans mellan närhet och distans. I en studie av Öhman och 

Söderberg (2004) beskrivs betydelsen av att sjuksköterskor är helt närvarande och kan 

förhålla sig äkta och ärliga i möten med patienter som lider. En sådan relation gör att 

sjuksköterskor lättare kan förstå den lidandes upplevelser och har lättare möta behov som 

uppstår (Öhman & Söderberg, 2004).  

 

Med utgångspunkt i det som i denna litteraturstudies resultat beskrivs som svårt i mötet med 

personer i livets slut samt med de anhöriga, är ett förslag att i enlighet med den för vårdarbetet 

tillämpbara teori som Morse (2001) utvecklat också utforma omvårdnaden så att den stödjer 

de behov som patienter och anhöriga har i livets slut. Enligt Morse och Carter (1995) handlar 

lidandet för många patienter om att uthärda och genomleva det nya och förändrade liv som 

sjukdomen eller situationen har medfört, samtidigt som att uthärda innebär en vilja och en 

kamp för att få överleva (Morse & Carter, 1995). I en annan studie av Morse (2001) definieras 

olika strategier för att uthärda, leva och för att förbereda sig för att dö. Att uthärda sitt lidande 
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kan handla om att i svåra och ohållbara situationer kunna hitta möjligheter att fokusera på, för 

att ta sig igenom dag för dag och på så vis leva vidare. När livet har kommit till slutskedet kan 

det även handla om ett tålmodigt lidande för att dö. Allt detta möjliggör enligt Morse (2001) 

för patienter i palliativ vård att prioritera och fokusera sin energi, behålla kontroll och därmed 

kunna vara närvarandet i nuet. Enligt Morse (2001) har patienter som lider svårt att upprätta 

relationer, därför att lidandet upplevs vara svårt att uttrycka eller beskriva. Morse (2001) 

betonar att detta ställer krav på sjuksköterskor, som måste närma sig de lidande patienterna 

försiktigt, att vara medvetna om att de som är i en lidande situation ofta har vidöppna, utsatta 

och sårbara sinnen. Vidare påpekar Morse (2001) vikten av att sjuksköterskor är 

uppmärksamma på att lidandet kan ta olika uttryck. Morse (2001) tar som exempel att en 

lidande patient som frigör sin smärta genom att skrika högt, samtidigt ser det som ett stumt 

rop på hjälp. För att möta de behov patienter och de anhöriga har, är det av betydelse att 

identifiera vilken typ av lidande som uttrycks. Enligt Morse (2001) kan personer som av 

någon anledning lider, antingen undertrycka och stänga av sina känslor för att på så sätt klara 

av sitt lidande eller släppa fram sina känslor i försök att lindra sitt lidande. För att stödja 

människor som uthärdar och lindra lidande hos dem som lider kan de uttryck för uthärdande 

och känslomässigt lidande som beskrivs av Morse (2001) användas för att identifiera samt 

möta dessa två skilda behov på ett sätt som är lindrande. Sjuksköterskor bör ha kunskap om 

att kunna bemöta lidande patienter och en förståelse att genom att skapa tilltro och en 

delaktighet i omvårdnaden hos patienterna, väcks hos dessa en möjlighet att börja hoppas igen 

(Morse, 2001). 

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie med fokus på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i 

livets slutskede har jag använt mig av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats 

inspirerad av Burnard (1991). En kvalitativ studie ska granskas utifrån begreppen 

tillförlitlighet, pålitlighet, bekräftbarhet och överförbarhet för att beskriva trovärdigheten i 

studien (Holloway & Wheeler, 2010, s. 302-303). För att säkra tillförlitlighet har jag under 

arbetet med litteraturstudien kontinuerligt kontrollerat att textenheterna svarade mot syftet och 

ständigt gått tillbaka till originaltexten för att försäkra mig om att jag arbetat textnära. 

Tillförlitligheten i en studie avser riktigheten i data, att det föreligger en sanning i data, 

resultatet ska utgöras av deltagarnas upplevelser och inte av forskarens egna tolkningar 

(Holloway & Wheeler, 2010, s. 303). Genom att på ett tydligt sätt beskriva 
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forskningsprocessen med en tydlig metod och analysbeskrivning, har pålitlighet avseende att 

det ska vara möjligt följa processens gång tillgodosetts (Holloway & Wheeler, 2020, s. 303-

305). Bekräftbarhet har att göra med om det finns möjligheter för läsaren att spåra data till 

ursprungskällan och kunna följa arbetet på ett lätt och begripligt sätt. Vidare handlar 

bekräftbarhet om objektivitet, det vill säga, studien ska vara ett resultat av studiens syfte och 

inte ett resultat byggt på forskarens egna antaganden och slutsatser (Holloway & Wheeler, 

2010, s. 303). Jag har i denna litteraturstudie varit noga med att vara textnära, översatt de 

engelskspråkiga artiklarna utan egen tolkning innan jag genomförde kondensering av 

textenheterna. Enligt Holloway och Wheeler (2010, s. 303) och Polit och Beck (2004, s. 35-

36) ska det gå att kunna spåra data till ursprungskällan. I denna litteraturstudie har hänvisning 

till de källor som använts skett enligt Backman (2008). Resultatet har också validerats med 

citat från de studier som har analyserats och ingått i denna litteraturstudie. Överförbarhet 

innebär i kvalitativ forskning att fynden från ett sammanhang går att överföra till liknande 

situationer (Holloway & Wheeler, 2010, s. 300-303). Resultatet i denna litteraturstudie kan 

överföras till situationer där människor är svårt sjuka och lidande, för att få en inblick i deras 

behov och hur utomstående på bästa sätt kan möta dessa behov.  

 

Jag anser att resultatet i min studie stämmer in på andra sjuksköterskors erfarenheter av att 

vårda patienter i livets slutskede. Jag har även under arbetets gång uppmärksammat att mitt 

resultat finns i andra forskningsstudier. Allt detta validerar min litteraturstudie. Nackdelen 

med min litteraturstudie är att jag har utfört den ensam, vilket är en svaghet, dock har jag haft 

tillång till tre seminarietillfällen med möjlighet att diskutera mitt pågående arbete samt att jag 

har haft tillgång till handledning. Vidare anser jag att ytterligare en begränsning i min 

litteraturstudie har varit språket, eftersom de flesta vetenskapliga studier är skrivna på 

engelska och engelska inte är mitt modersmål, kan det finnas brister i min översättning från 

engelska till svenska. 

 

Slutsats 

I litteraturstudien framkom det att sjuksköterskor anser att deras arbete är berikande och 

viktigt, dels för sjuksköterskorna själva men även för patienter och anhöriga. De anser även 

att erfarenheten av att vårda patienter i livets slut leder till att sjuksköterskorna får en ökad 

medvetenhet om sin egen dödlighet och en annan syn på livet. Att utgå från enskilda 

patienters behov av omvårdnad och att kunna se patienter som en helhet av både en kropp och 
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själ är av betydelse för att vårdarbetet ska gagna både patienter och närstående. För att 

patienter ska uppleva värdighet och respekt är det viktigt att sjuksköterskor strävar efter att se 

det friska i de sjuka patienternas kroppar. Viktigt är även att sjuksköterskor är uppmärksamma 

på de behov de anhöriga till patienterna har, till exempel behov av tröst. Samt att de försöker 

stötta de anhöriga till att våga vara med sin älskade familjemedlem till slutet. 

Sjuksköterskorna upplevde att erfarenheten de med tiden fick, gjorde det lättare när olika 

beslut skulle fattas om bland annat omvårdnad av en patient. Många sjuksköterskor önskade 

handledning och stöd i form av professionella samtal för att kunna utvecklas i sin profession 

och kunna tillgodose behov hos patienter och anhöriga.  

 

För att utveckla den individuella omvårdnaden av patienter som är döende behövs ytterligare 

forskning inom palliativ vård. Vidare behövs fortsatt forskning som belyser vad anhöriga 

behöver för stöd för att på bästa sätt kunna gå vidare i livet med en stor sorg inombords.  
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