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Abstrakt 

Bakgrund: Döden är något de flesta sjuksköterskor troligtvis möter under sin 

yrkeskarriär och att vårda döende patienter innebär att tillgodose patienten och 

anhörigas behov. Denna vård skapar många känslor och svårigheter som sjuksköterskan 

måste handskas med.  

Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter 

av att vårda döende patienter på sjukhus.  

Metod: En litteraturstudie där resultatet av nio kvalitativa studier granskades och 

sammanställdes med hjälp av Fribergs analysmetod. Använda databaser för 

sökningarna var Scopus, CINAHL och PubMed. 

Resultat: Litteraturstudien visar sjuksköterskornas strävan efter att tillgodose 

patientens behov och välbefinnande. Sjuksköterskornas roll i mötet med patient och 

anhöriga samt bristande förutsättningarna som upplevdes beskrivs. Sjuksköterskorna 

beskriver hur de blir känslomässigt påverkade samt behovet och användandet av 

resurser för att klara av att vårda döende patienter. 

Konklusion: Att vårda och sträva efter att eliminera lidande för patient och anhöriga 

kan skapa ett lidande för sjuksköterskan. Sjuksköterskorna beskriver ett behov av 

hanteringsstrategier och stöd i sitt eget lidande för att kunna känna medlidande. Vården 

beskrivs även som givande och bör bedrivas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

där personen ses som en partner.  

 

Nyckelord: Sjuksköterska* erfarenhet* palliativ* vård* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

When death approaches: Nurses experiences of caring for 

dying patients in hospital 

- A Literature review 

Abstract 

Background: Death is something nurses most likely will encounter during their career 

and caring for dying patients is about treating the patient and relatives’ needs. End-of-

life care can create many feelings and difficulties for nurses to deal with.  

Aim: This literature review aimed to describe nurses experience of caring for dying 

patients in a hospital.  

Method: A literature review where the result of nine qualitative studies that were 

analyzed and categorized by Fribergs analysis. Databases used were Scopus, CINAHL 

and PubMed.  

Result: The literature review shows nurses’ strivings for the patients well-being at the 

end-of-life. Nurses’ role in the meeting with the patient and relatives’ and the 

inadequate prerequisite to provide qualitative end-of-life care was described. Nurses 

describes emotional affections and use of resources to cope with the end-of-life care.  

Conclusion: The care and the striving to eliminate the patient and relatives' suffering 

can create a suffering for the nurse. Nurses described a need of strategies and support 

for their suffering to be able to feel compassion. The care is also described as rewarding 

and should be conducted on the basis of a person-centered approach where the person 

is seen as a partner. 
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BAKGRUND 

I Sverige dör cirka 90 000 människor varje år, uppskattningsvis dör 35–40% på sjukhus 

(Lindqvist & Fürst, 2014). Att vårda döende patienter beskrevs som en komplicerad 

uppgift. De fysiska och psykiska symtomen som patienterna har är ofta komplicerade 

och avancerade och berör ofta hela familjen som behöver stöd och hjälp i att hantera 

olika situationer. Att vara sjuksköterska och arbeta med döende patienter handlar om 

att skapa relationer, vara stödjande för patienten och dennes närstående, ha en bra 

kommunikation samt att kunna koordinera mellan olika instanser. Sjuksköterskan är 

navet i det stora nätverk som omger patienter inom sjukvården (Friedrichsen, 2012, ss. 

366–369). Denna litteraturstudie kommer fokusera på sjuksköterskans erfarenheter av 

att vårda döende patienter.  

 

Palliativ vård 

WHO definierar palliativ vård som att tillgodose patientens och familjens behov som 

uppstår i livets slutskede. Målet är inte längre att bota patientens sjukdom eller förlänga 

livet, målet är en god livskvalitet och att eventuella krämpor tidigt identifieras och 

behandlas. Palliativ vård handlar inte om att påskynda eller skjuta upp döden, döden 

ses som en normal process. Palliativ vård innebär att tillgodose patientens fysiska, 

psykiska, sociala och andliga behov samt ge stöd till anhöriga under patientens 

sjukdomsförlopp och efter dödsfallet. Palliativ vård kan även tillämpas tidigt i 

sjukdomsförloppet tillsammans med livsförlängande behandlingar med fokus på att 

lindra smärta och lidande utan att livskvaliteten äventyras (WHO, 2016).  

 

Värdegrunden i palliativ vård består av närhet, helhet, kunskap och empati. Vården 

bedrivs utifrån en helhetssyn på människan där strävan är att förebygga lidande. 

Patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella problem behandlas och 

sjuksköterskans strävan är att patienten kan leva med värdighet och välbefinnande i 

livets slut. En förutsättning för en god palliativ vård är att ha tillgång till sjuksköterskor 

och läkare dygnet runt (Regionalt cancercentrum, 2012).  

 

Att möta och bemöta döende patienter och deras anhöriga 

För att möta döende patienter krävs inte palliativ specialistutbildning. Mötet med 

döende patienter sker på alla vårdavdelningar vilket kräver att sjuksköterskan kan 

bemöta patient och anhöriga samt tillvarata deras intressen. Relationsskapande är en 
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viktig del i palliativ vård. Det handlar om att skapa förtroende och band, till patient och 

anhöriga, genom att samtala om allt från patientens privatliv, sjukdom och existentiella 

frågor. Att stötta patienten är en annan viktig del för sjuksköterskan och kan innebära 

att vara närvarande och att ge information då människor i livets slutskede inte alltid vet 

vilka valmöjligheter de har (Friedrichsen, 2012, ss. 367-368). En studie visar att 

skapandet av en god relation till patienten var avgörande för att kunna prata om 

existentiella funderingar. Vidare beskrev sjuksköterskorna att stödet till patienter delvis 

handlade om att stötta patienten i beslutsfattanden och att vara tillgänglig när patienten 

var redo att prata om exempelvis existentiella frågor (Keall, Clayton & Butow, 2014).  

 

Kommunikation till patienter och anhöriga beskrev sjuksköterskorna som en viktig 

central del i palliativ vård men som de ofta fanns brister i (Holms, Milligan & Kydd, 

2014). Sjuksköterskorna beskrev kommunikation som en frustrerande del i vården av 

döende patienter. Att hitta rätt ord vid rätt tidpunkt till rätt person ansågs vara mycket 

svårt (Peterson et al. 2010). För att sjuksköterskor skulle känna tillfredsställelse i 

arbetet med palliativ vård behövdes nya och förbättrade metoder för kommunikation, 

samarbete och stöd (Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

Svårigheter och utmaningar i vården av döende patienter 

En studie visar att sjuksköterskorna beskrev patienters död, akuta situationer, problem i 

arbetsgruppen samt andra arbetsrelaterade situationer som stör det dagliga arbetet som 

stressande (Rodrigues & Chaves, 2008). Sjuksköterskorna beskrev svårigheter vid 

vården av döende patienter. De uttryckte svårigheter som tidsbegränsningar, oro över 

sin prestation samt hur patienterna upplevde sitt välbefinnande. Sjuksköterskorna 

påpekade svårigheter att medla mellan patient och anhöriga, att hålla en professionell 

distans till patienten och att inte bli för känslomässigt involverad (Peterson et al. 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev att det var utmanande att återkommande möta döden och ett 

behov av känslomässiga gränser för att kunna hantera arbetet med döende patienter 

(Melvin, 2012). En studie visar att sjuksköterskorna beskrev att de hade höga 

ambitioner att ge en god vård i livets slut för patient och anhöriga. Trots ambition och 

vilja upplevde sjuksköterskorna ofta en känsla av missnöje på grund av brist i 

samarbete, tid, stöd och resurser (Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskorna 

beskrev sina känslor i vården vid livets slut som hjälplöshet, ilska, frustration och sorg 

(Holms et al. 2014). En hög stressnivå tillsammans med en överbelastning på arbetet 

ökade risken för utbrändhet hos sjuksköterskorna (Staa, Visser & Zouwe, 2000). 
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Arbetet med döende var psykiskt påfrestande men kunde även vara en positiv 

erfarenhet. I en studie beskrev sjuksköterskorna att vården av döende var givande och 

hjälpte dem att växa som person och bli mer självsäkra (Iranmanesh, Häggström, 

Axelsson & Sävenstedt, 2009). Sjuksköterskornas (n=228) attityd gentemot palliativ 

vård hos de som för tillfället arbetar med denna vård var signifikant (p <0,01) mer 

positivt än bland dem som inte arbetade med palliativ vård (Cohen, O’Connor & 

Blackmore, 2002). 

En studie visar att sjuksköterskorna hade ett behov av stöd från en arbetsledare under 

arbetspasset. Detta gjorde att sjuksköterskorna upplevde minskad stress i vården av 

döende patienter (Chang, Kicis & Sangha, 2007). Sjuksköterskorna ville förstå och bli 

mer medvetna om patienters lidande för att kunna bemöta dem och lättare skapa en 

trygghetskänsla (Karlsson, Kasén, & Wärno-Furu, 2016).  

Ovanstående studier visar att vården av döende patienter är svår och innebär flera 

utmaningar för sjuksköterskan. Det är därför viktigt att fördjupa förståelsen för 

sjuksköterskans erfarenheter av att vårda döende patienter. Detta för att kunna 

identifiera olika aspekter och problem som sjuksköterskan erfar vid vård av döende 

patienter. Genom en ökad kunskap om sjuksköterskans erfarenheter kan det 

förhoppningsvis framkomma vilken typ av stöd och hjälp sjuksköterskan behöver för att 

de i sin tur ska kunna vårda döende patienter på ett optimalt sätt.  

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda döende patienter på sjukhus.  

 

 

METOD 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors berättade erfarenheter. 

Därför valdes kvalitativa empiriska studier att utgå ifrån. Olsson och Sörensen (2011) 

beskriver att kvalitativa studier bygger på individers egna ord och tankar. Resultaten 

bygger på det personen själv beskriver (s. 106). 
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Sökmetoder 

Databaserna CINAHL, PubMed och SCOPUS har använts för att hitta kvalitativa 

artiklar. MeSH och ”Cinahl Headings” användes för att hitta de rätta söktermerna. 

Ytterligare sökningar i relevanta studiers referenslistor genomfördes. Dessa har 

redovisats som sekundära sökningar i söktabellen (Bilaga 1). Willman, Stoltz & 

Bahtsevani rekommenderar användandet av olika databaser för att få fram rätt 

medicinska termer. I PubMed används MeSH och i Cinahl används “Cinahl Headings” 

för att hitta dessa (Willman, Stoltz, & Bahtsevani, 2011). 

 

Använda sökord var Nursing experience - care* - Dying patient* - Hospital -  Qualitative 

- Caring*. Ovanstående sökord användes med den Booelska söktermen (AND) för att 

kombinera sökorden. Användning av booelska söktermer förenar eller separerar olika 

sökord och kombinationen hjälper forskarna hitta rätta artiklar samtidigt som 

sökningen begränsas till ett specifikt område (Willman et al. 2011). 

 

I litteratursökningen har exkluderingar och inkluderingar gjorts. Inklusionskriterier var 

att artiklarna varit kvalitativa, skrivna på engelska, publicerade efter 2002, vara ur 

sjuksköterskeperspektiv och att vården bedrevs på sjukhus. Övrig sjukvårdspersonal, 

patient-, och anhörigperspektiv samt studier som utförts utanför sjukhuset 

exkluderades. Artiklarna har varit empiriska och peer-reviewed. Willman et al. (2011) 

förklarar att inklusions- och exklusionskriterier begränsar sökresultatet och mängden 

relevanta artiklar blir överskådligare. 

 

Urval 

Ett urval av artiklarna genomfördes i olika steg. Det första steget var att läsa titeln, urval 

1, om denna kändes relevant utifrån syftet lästes abstrakt, vilket skedde i urval 2. Om 

detta fortfarande motsvarade litteraturstudiens syfte gick artikeln vidare till nästa steg, 

urval 3, där hela studien lästes. Om samtliga delar i artikeln överensstämde med syftet 

gick den vidare till kvalitetsgranskning.  

 

Artiklarna kvalitetsgranskades för att undersöka dess vetenskapliga kvalitet med hjälp 

av Olsson & Sörensens bedömningsmall för kvalitativ metod (Bilaga 2). Vid användning 

av ett granskningsprotokoll ska innehållet utformas och anpassas till varje 

litteratursammanställning. Därför valdes punkten ’Patienter med t.ex. 

lungcancerdiagnos’ bort då den punkten inte var relevant för syftet. 
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Granskningsprotokollet ger poäng (0–3) som i sin tur adderas och omvandlas till en 

procentsats. Om en artikel uppnår 80–100% av poängsumman motsvarar det grad 1, 

artikeln bedöms hålla en hög vetenskaplig kvalitet. Artiklar med 70–79% av 

poängsumman motsvarar grad 2 vilket innebär en vetenskaplig medelkvalitet och 

artiklar som hade en poängsumma på 60–69% bedömdes till grad 3 vilket innebär låg 

kvalitet. Artiklar med mindre än 60% i poängsumma bör inte användas i resultatet då 

dessa inte är tillförlitliga (Olsson & Sörensen, 2011, ss. 279–285). I litteraturstudien 

ingår endast studier som har en kvalitet på minst 70%, det vill säga medel eller hög 

kvalitet, för att få en så hög kvalitet som möjligt på litteraturstudien. Antalet utvalda 

artiklar som klarade kvalitetsgranskningen redovisas i en artikelöversikt (se bilaga 3). 

 

Analys 

Analysmetoden som använts finns beskriven av Friberg och innebär att artiklarna läses 

flera gånger av båda författarna. Därefter läggs fokus på artiklarnas resultat. Resultaten 

från samtliga studier sammanställs och bryts sedan ner i mindre komponenter för att 

belysa det studierna visat. Detta görs med samtliga studier var för sig för att sedan 

tillsammans sammanfatta och diskutera resultatet. När denna del i analysen är färdig 

jämförs resultatet i studierna för att hitta eventuella likheter och olikheter, vilket 

slutligen redovisas i litteraturstudiens resultat (Friberg, 2006, ss. 110–112). Artiklarnas 

resultat lästes ett flertal gånger. Därefter numrerades artiklarna och resultatet 

analyserades genom att understrykningar gjordes i resultattexten på det som 

motsvarade syftet. Ett flertal koder antecknades till varje resultattext. Den kodade 

resultattexten sorterades i grupper utifrån gemensamt innehåll. Därefter växte 

arbetsrubriker fram. Textenheter klipptes ut från studiernas resultat och sorterades 

manuellt. Textenheterna märktes med ursprung genom att anteckna studiens nummer 

på varje textenhet. Dessa textenheter sorterades därefter till de framdiskuterade 

arbetsrubrikerna. Textenheterna i materialet har därefter översatts till svenska där 

slutligen samtliga textenheter i varje arbetsrubrik lästes igenom och sammanfattades. 

Arbetsrubrikerna förfinades och benämndes vilket slutligen skapade kategorier och 

subkategorier.  

 

Etik 

Samtliga studier i litteraturstudien har varit etiskt granskade eller haft ett etiskt 

förhållningssätt. Helsingforsdeklarationen tar upp många etiska hållpunkter, bland 

annat att forskningen endast får utföras om forskningen förväntas ha större betydelse 

för kunskapsutvecklingen än eventuella risker och nackdelar för deltagarna. Deltagarnas 
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hälsa och välbefinnande får inte påverkas negativt av forskningen. I 

Helsingforsdeklarationen beskrivs att människor som är beslutskapabla måste 

informeras och frivilligt ställa upp i studien och ska när de själva vill kunna avsluta sitt 

deltagande (Helsingforsdeklarationen, 2013). Det beskrivs att deltagandet i en studie 

och den information som lämnas ska vara konfidentiell (Polit & Beck, 2008). 

Författarna av litteraturstudien har efter bästa förmåga redovisat ett resultat som är så 

sanningsenligt som möjligt samt strävat efter att bortse från egen förförståelse för att 

inte egna åsikter ska speglas i resultatet.  

 
 

RESULTAT 

I de valda studierna deltog totalt 170 sjuksköterskor, 76 deltagare var kvinnor och 8 

män, i tre studier framkom ej kön. Deltagarna var i åldrarna mellan 21–69 år och hade 

en yrkeslivserfarenhet i sjuksköterskeyrke mellan 0–30 år. Analysen resulterade i fem 

huvudkategorier och elva subkategorier (Tabell 1). 
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Tabell 1, Översikt av huvudkategorier och subkategorier 

 

 

Att sträva efter välbefinnande för patienten i livets slut 

Litteraturstudien visar sjuksköterskornas strävan efter att tillgodose den unika 

patientens behov och ge adekvat symtomlindring för att patienten skulle ha ett så gott 

välbefinnande som möjligt. 

 

Att tillgodose den unika patientens behov 

En studie visar att sjuksköterskorna beskrev att alla patienter och situationer var unika 

och de strävade efter att ha en helhetssyn och vården skulle vara personcentrerad. När 

de gjort allt de kunnat för patienterna kände sjuksköterskorna en tillfredsställelse med 

arbetet de utfört (Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna gjorde sitt allra yttersta 

för att öka patientens välbefinnande (Costello, 2006; Kisorio & Langley, 2016; Zheng, 

Huvudkategori Subkategori 

Att sträva efter välbefinnande för 

patienten i livets slut 

Att tillgodose den unika patientens 

behov 

Att ge adekvat symtomlindring 

 

Att bemöta och stödja döende 

patienter och deras anhöriga 

Att kommunicera med patienten och de 

anhöriga 

Att informera patienten och de anhöriga 

Att vara stödjande och närvarande i 

vården av döende patienter och deras 

anhöriga 

 

Att ha bristande förutsättningar att ge 

god vård i livets slut 

Att ha brist på kunskap om vården i 

livets slut 

Att ha svårigheter att prioritera den 

tillgängliga tiden 

 

Att bli känslomässigt påverkad i 

vården av döende patienter 

Att uppleva emotionellt krävande 

situationer i vården av döende patienter 

Att uppleva emotionellt givande 

situationer i vården av döende patienter 

Att behöva och använda resurser för 

att klara av att vårda döende 

patienter 

Att ha ett behov av stöd 

Att använda olika hanteringsstrategier 
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Guo, Dong & Owens, 2015). Det innebar att hjälpa patienten med daglig vård såsom 

tvätta sig, klä sig, munvård och vändning i sängen (Kisorio & Langley, 2016; Zheng et al. 

2015) men även att ta hänsyn till patienten och anhörigas religiösa behov (Costello, 

2006; Kisorio & Langley, 2016). Sjuksköterskorna beskrev att de inte gjorde någon 

skillnad i omvårdnaden på patienter i livets slut mot för patienter som skulle överleva 

(Kisorio & Langley, 2016; Zheng, et al. 2015). En strävan efter att uppfylla patienternas 

önskningar beskrevs bevara patienternas värdighet (Zheng et al. 2015). Att vårda 

döende patienter beskrevs som att röra sig mellan olika världar där sjuksköterskan 

försöker möta varje patients individuella behov. De förklarade det som att ta på sig olika 

roller i mötet med patienter. En sjuksköterska förklarade att sjuksköterskeyrket många 

gånger upplevdes likvärdigt med att vara skådespelare (Johansson & Lindahl, 2011). 

 

Att ge adekvat symtomlindring 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av att ge patienterna adekvat symtomlindring i livets 

slut (Arbour & Wiegand, 2014). En sjuksköterska beskrev att när de var medvetna om 

att någon kommer att dö så fanns en möjlighet att hjälpa patienten, som att bibehålla 

värdigheten, kontrollera smärta och göra det så behagligt som möjligt denne 

(Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). Sjuksköterskorna förklarade att när patienterna 

fått adekvat symtomlindring och upplevdes mer tillfredsställda och välmående beskrevs 

döden vara bättre för alla parter, både patienten, anhöriga och personal (Arbour & 

Wiegand, 2014; Costello, 2006).  

 

 

Att bemöta och stödja döende patienter och deras 

anhöriga 

Litteraturstudien belyser sjuksköterskornas roll när det kommer till att kommunicera, 

informera, stötta och vara närvarande för patienten och deras anhöriga.  

 

Att kommunicera med patienten och de anhöriga 

Sjuksköterskor i studier beskrev kommunikation som en viktig förberedelse inför döden 

för alla inblandade (Oliver & O’Connor, 2015; Zheng et al. 2015). Kommunikation 

hjälpte anhöriga att inte tappa för mycket tro och hopp (Zheng et al. 2015). En bra och 

effektiv kommunikation med patienten kunde minska patienternas psykiska 

påfrestning. Att kommunicera med patienten och anhöriga uttryckte sjuksköterskorna 

som en svårighet. De kände ett behov av att utveckla sina kommunikationsfärdigheter 
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vad gäller kommunikation i livets slut (Zheng et al. 2015). Svåra frågor från patient och 

anhörig var utmanande att hantera (Hopkinson et al. 2003; Oliver & O’Connor, 2015), 

frågorna kunde handla om när en patient skulle dö (Hopkinson et al. 2003). En 

sjuksköterska förklarade att ett av de svåraste områden att prata om var när de skulle 

lämna dåliga besked (Oliver & O’Connor, 2015). Sjuksköterskorna undvek ibland att 

prata direkt med patienten om dennes önskningar och valde istället att prata med 

dennes anhöriga då de upplevde sig vara för oerfarna för att ta samtalet med patienten 

(Zheng et al. 2015). När sjuksköterskorna själva hade reflekterat över sin existens och 

hur skört livet kan vara beskrevs det lättare att kommunicera direkt med patienten och 

bemöta dennes existentiella funderingar (Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna 

poängterade vikten att det talades ett språk som samtliga förstod. De beskrev även att 

det var viktigt att de fick delta i möten som läkaren hade tillsammans med patienten och 

anhöriga för att vara förberedda på eventuella följdfrågor som kunde komma efteråt 

(Kisorio & Langley, 2016). De beskrev att de fick agera tolk till det läkaren hade sagt 

(King & Thomas, 2013).  

 

Att informera patienten och de anhöriga 

Att informera patient och anhöriga är en viktig del i sjuksköterskeyrket (Arbour & 

Wiegand, 2014; Oliver & O’Connor, 2015). Information som personcentrerades till 

patient och anhöriga ansågs mer effektiv när sjuksköterskan uppfattades som känslig 

och respektfull (Arbour & Wiegand, 2014). Att informera anhöriga var en stor utmaning 

och att veta hur och vad som skulle sägas då anhöriga reagerar olika beskrevs svårt. Det 

fanns en rädsla över att de skulle använda sjuksköterskornas ord mot dem. Anhöriga 

behövde få information från läkaren från första början om patientens förväntade 

sjukdomsförlopp och prognos för att förberedas gradvis. Det gav anhöriga en chans att 

bli bättre känslomässigt förberedda på den kommande döden (Kisorio & Langley, 2016).  

 

Att vara stödjande och närvarande i vården av döende patienter och deras 

anhöriga 

Sjuksköterskorna beskrev att vården av döende innebär att stötta patienten och 

anhöriga i situationer som uppstår vid livets slut. Vidare beskrevs vikten att spendera 

mycket tid med de patienter som inte hade sina anhöriga närvarande för att minska 

känslan av ensamhet. Att närvara vid patientens känsloyttringar och stötta patienten i 

önskningar och behov beskrevs som en viktig del i omvårdnadsprocessen (Andersson, 

Salickiene & Rosengren, 2016). Sjuksköterskorna uppmuntrade anhöriga att finnas vid 

patientens sida när döden närmade sig, detta gjorde att patienterna kände sig mer 
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bekväma (Arbour & Wiegand, 2014; Kisorio & Langley, 2016). Det fanns tillfällen där 

anhöriga ville delta i patientens vård, stöttning av sjuksköterskan var då viktigt. Det 

ansågs vara ett sätt att lugna anhöriga samtidigt som det uppmuntrade till samtal 

mellan patienten och anhöriga. Sjuksköterskorna beskrev vikten av att vara närvarande 

hos patienten när anhöriga var där. Det skapade en trygghet att deras närstående blev 

väl omhändertagna (Kisorio & Langley, 2016). 

 

Sjuksköterskorna beskrev en viktig del i deras dagliga arbete var att stötta patientens 

anhöriga fysiskt och emotionellt genom att erbjuda tröst och känslomässigt stöd som 

behövs när deras närstående är döende (Costello, 2006; King & Thomas, 2013; Zheng et 

al. 2015). De gjorde allt de kunde för att uppfylla anhörigas önskningar kring 

dödsögonblicket (King & Thomas, 2013). Att stötta anhöriga när det var dags att släppa 

taget om deras närstående och att hjälpa dem förstå vikten av att spendera den sista 

tiden tillsammans för att få möjligheten att säga farväl beskrevs viktigt (Arbour & 

Wiegand, 2014). 

 

 

Att ha bristande förutsättningar att ge god vård i livets 

slut 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskorna beskriver brist på kunskap och tid samt 

svårigheter att prioritera tiden hos patienterna. 

 

Att ha brist på kunskap om vården i livets slut 

Sjuksköterskorna beskrev att bristande kunskap och klinisk erfarenhet inom palliativ 

vård skapade frustation och en upplevelse av begränsning vilket påverkade 

vårdkvaliteten. Sjuksköterskor utan erfarenhet av palliativ vård beskrev svårigheter att 

möta och stötta anhöriga samt en svårighet att diskutera döden och döendet (Andersson 

et al. 2016). Det beskrevs viktigt att lära och handleda nya sjuksköterskor så att de inte 

känner sig övergivna i det dagliga arbetet (Arbour & Wiegand, 2014). 

 

Att ha svårigheter att prioritera den tillgängliga tiden 

I en studie beskrev sjuksköterskorna behovet av mer tid för döende patienter och deras 

anhöriga än för övriga patienter (Johansson & Lindahl, 2011). De uttryckte en önskan 

att kunna ge patienten och anhöriga så mycket tid som möjligt men beskrev att tidsbrist 

gjorde det svårt (Hopkinson et al. 2003; Kisorio & Langley, 2016). En studie visar att 
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sjuksköterskorna beskrev det stressande och otillfredsställande när de kände att de inte 

hann med i arbetet. Stressen gjorde att dem bara hann in och ut hos patienten och 

hoppades att stressen inte syntes (Johansson & Lindahl, 2011). Att prioritera tiden hos 

patienterna beskrevs som en viktig del i vården, detta för att undvika känslor som 

hjälplöshet, skuld, osäkerhet, frustation och ilska (Andersson et al. 2016; Hopkinson et 

al. 2003). Sjuksköterskorna hade delade uppfattningar om hur tiden skulle prioriteras 

stunden innan och vid dödsögonblicket. Vissa beskrev att de inte kunde stanna på grund 

av förberedelse inför nästa patients inläggning medan andra förespråkade att stanna 

hos patient och anhöriga om detta var något de önskade. Sjuksköterskorna önskade att 

patienterna inte skulle dö ensamma men det skedde ändå (Kisorio & Langley, 2016). En 

sjuksköterska beskrev det sorgligt att tiden för att vara med en patient i dödsögonblicket 

inte fanns tillgänglig. Hen upplevde att det var mycket som skulle göras runt omkring i 

det dagliga arbetet vilket ledde till att patienter avled i sin ensamhet (Oliver & O’Connor, 

2015).  

 

 

Att bli känslomässigt påverkad i vården av döende 

patienter 

Litteraturstudien beskriver sjuksköterskornas känslor i vården av döende. Många 

situationer är emotionellt krävande för sjuksköterskorna men det finns även situationer 

där vårda döende är emotionellt givande.  

 

Att uppleva emotionellt krävande situationer i vården av döende patienter  

I en studie beskrevs vården i livets slut som utmanande och svår. Palliativ vård är 

krävande och sjuksköterskorna förklarade vården som en berg- och dalbana där de går 

från glädje till djup sorg. Känslomässiga utmaningar i vården av döende beskrevs vara 

smärtsamma, rörande, traumatiska, hjärtskärande, deprimerande, energikrävande och 

stressande. De beskrev även att vårda yngre som fortfarande hade livet framför sig och 

som de hade en god relation till som mer traumatiserande (Kisorio & Langley, 2016). 

Sjuksköterskor som vårdade döende med ett större vårdbehov blev mer känslomässigt 

berörda och involverade i patientens livssituation (Andersson et al. 2016). De kroppsliga 

förändringar som patienten genomgick var ingenting som sjuksköterskorna blev vana 

vid, det påverkade dem varje gång (Johansson & Lindahl, 2011).  
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Dödsfall som skedde oförutsägbart och hastigt kunde ge en känsla av ånger och skuld då 

sjuksköterskorna ansåg att de inte kunnat förbereda inför döden (Arbour & Wiegand, 

2014; Costello, 2006; King & Thomas, 2013). Hastiga och oförutsägbara dödsfall kunde 

förändra sjuksköterskan inombords (King & Thomas, 2013). Tillfällen där 

sjuksköterskan inte lärt känna familjen eller där patienten dog med obehandlade 

symtom beskrevs av sjuksköterskorna som en dålig död (Costello, 2006). När 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna fått en dålig död beskrevs det påfrestande 

och kunde vara en källa till konflikt i arbetsgruppen (Costello, 2006).  

 

Sjuksköterskorna gav mycket av sig själv, både som person och sjuksköterska, i mötet 

med döende patienter och hade en tendens att kritisera sig själva för att göra för lite för 

patienten och anhöriga (Zheng et al. 2015). Sjuksköterskorna lämnades ofta med en 

känsla av skuld över att de inte gjort allt de kunnat (Arbour & Wiegand, 2014; Costello, 

2006) och beskrev en känsla av otillräcklighet över att inte kunna tillgodose patientens 

och anhörigas behov (Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna förklarade att de 

under vården av döende patienter befann sig i ett existentiellt tomrum (Johansson & 

Lindahl, 2011) och tankar kring emotionellt krävande situationer i arbetet var ofta svåra 

att lämna, även när arbetsdagen var slut (Andersson et al. 2016). 

 

 

Att uppleva emotionellt givande situationer i vården av döende patienter 

Att vårda döende patienter var även givande för sjuksköterskorna (Zheng et al. 2015). 

När patienter avlidit med symtomlindring uttryckte sjuksköterskorna en känsla av 

meningsfullhet, tacksamhet och tillfredsställelse över vården de gett. Tillfredsställelsen 

var beroende av hur patienterna upplevde deras vård (Abour & Wiegand, 2014; 

Hopkinson et al. 2003; Johansson & Lindahl, 2011). De åsikter patientens anhöriga 

hade kring vården av deras närstående och hur patientens dödsögonblick upplevts var 

av stor betydelse för om sjuksköterskorna kände en tillfredsställelse och belåtenhet 

(Andersson et al. 2016; Johansson & Lindahl, 2011; King & Thomas, 2013). Det 

framkom att sjuksköterskorna uppskattade då anhöriga återkopplade till dem efter 

dödsfallet (Costello, 2006) 

 

Studier visar att arbetet med döende patienter gav en känsla av inre belöning och 

påverkade sjuksköterskorna. Det dagliga arbetet sågs som ett privilegium och 

sjuksköterskorna kände sig hedrade och tacksamma över att få delta i en sådan stor 

händelse som döden är. Vården gav dem mycket bekräftelse vilket gjorde arbetet mer 
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stimulerande och hjälpte sjuksköterskorna att hitta styrka och mening i arbetet 

(Andersson et al. 2016; Johansson & Lindahl, 2011). Sjuksköterskorna reflekterade ofta 

över sin yrkesroll efter att en patient gått bort (Costello, 2006). De beskrev att väntade 

dödsfall var lättare att hantera då samtliga hade en möjlighet att förbereda sig inför 

döden (Abour & Wiegand, 2014). När sjuksköterskorna hade kontroll över 

dödsögonblicket och hanterandet av patienten efter att denne avlidit gav det 

sjuksköterskorna positiva känslor (Costello, 2006). 

 

Sjuksköterskorna beskrev vården av döende som en djupgående och unik erfarenhet där 

de gavs en möjlighet att värdesätta deras arbete och privatliv (Zheng et al. 2015). Trots 

att palliativ vård är utmanande beskrivs den som positiv vilket hjälper sjuksköterskan 

att utveckla sin självkännedom och livserfarenhet. Vården beskrevs beröra dem 

känslomässigt och som en del av en personlig utveckling (Andersson et al. 2016). 

Arbetet med döende medförde att de blivit bättre på att uppskatta sin omgivning än de 

varit innan. Sjuksköterskorna påpekade att de vuxit inom sin profession av arbetet med 

döende (Andersson et al. 2016; Zheng et al. 2015).  

 

Att behöva och använda resurser för att klara av att 

vårda döende patienter 

Litteraturstudien belyser sjuksköterskornas behov av stöd och olika strategier de 

använder för att klara av att vårda döende patienter.  

 

Att ha ett behov av stöd 

Studier visar att stödet mellan kollegor var viktigt, speciellt vid vården av döende 

(Andersson et al. 2016; Johansson & Lindahl, 2011; Oliver & O’Connor, 2015). 

Sjuksköterskorna beskrev att när döden var väntad kunde de diskutera och stötta 

varandra för att göra omvårdnaden så stressfri som möjligt för anhöriga men även för 

dem själva (Costello, 2006). Nyutbildade sjuksköterskor hade ett behov av en mentor 

eller att en mer erfaren sjuksköterska fanns nära till hands för stöd och utbildning 

(Andersson et al. 2016; Arbour & Wiegand, 2014; Zheng et al. 2015). De beskrev att de 

ibland kände sig utelämnade och att de inte fått det stöd de behövde för att hantera 

svåra situationer som uppstod i vården av döende (Hopkinson et al. 2003). 

Sjuksköterskor beskrev att utmaningarna i palliativ vård kunde reduceras om de fick 
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olika former av stöd, rådgivning eller debriefing, under vårdprocessen och efter att 

patienten avlidit (Kisorio & Langley, 2016). Stöd från kollegor och bekräftelse på att de 

gjort allt de kunnat efter att patienten avlidit var viktigt (Hopkinson et al. 2003).  

 

Att använda olika hanteringsstrategier 

En studie visar att sjuksköterskorna använde olika strategier för att hantera de känslor 

som uppkommit under arbetsdagen. Strategierna kunde vara att prata med vänner, 

kollegor utanför arbetsplatsen, laga mat eller vistas ute i skogen. Trots att 

sjuksköterskorna använde olika strategier var det ofta svårt att inte ta med sig tankar 

kring jobbsituationer hem (Andersson et al. 2016). En sjuksköterska beskrev hur hen 

efter en svår händelse var tvungen att ta en paus och släppa ut de känslor hen hade 

inom sig för att sen kunna fortsätta arbetspasset (King & Thomas, 2013). För att inte bli 

för personligt involverad var en distans i relationen till patient och anhörig viktig 

(Johansson & Lindahl, 2011). Vissa sjuksköterskor beskrev känslomässig distans som en 

förutsättning för att klara av det dagliga arbetet med döende patienter medan andra 

beskrev att distansen kunde äventyra vården (Hopkinson et al. 2003). Ett förslag från 

sjuksköterskorna var att de skulle undvika att vårda samma patient under en längre tid 

och istället delta i flera patienters vård för att inte bli för känslomässigt involverad. De 

beskrev att de var tvungna hitta en balans mellan närhet och distans (Johansson & 

Lindahl, 2011; Kisorio & Langley, 2016). Dödsfall var en källa till psykisk stress och 

sjuksköterskorna påpekade en önskan om mer tid för återhämtning efter dödsfallet 

innan en ny inläggning skulle ske för att kunna bearbeta sina känslor (Kisorio & 

Langley, 2016).  

 

 

DISKUSSION  

Litteraturstudiens syfte var att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att vårda 

döende patienter på sjukhus. Litteraturstudien bygger på empiriska vetenskapliga 

studier och analysen av dessa studier resulterade i fem huvudkategorier: ‘Att sträva efter 

välbefinnande för patienten i livets slut’, ‘Att bemöta och stödja döende patienter och 

deras anhöriga’, ‘Att ha bristande förutsättningar att ge god vård i livets slut’, ‘Att bli 

känslomässigt påverkad i vården av döende patienter’ och ‘Att behöva och använda 

resurser för att klara av att vårda döende patienter’ tillsammans med elva subkategorier 

(Tabell 1). 
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Resultatdiskussion  

Litteraturstudiens resultat har diskuterats och kopplats till empiriska studier och 

relevanta teorier för omvårdnad som personcentrerad vård samt Katie Erikssons 

lidande teori.  

 

Att sträva efter välbefinnande för patienten i livets slut 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskorna strävade efter att ge en personcentrerad 

vård och tillgodose den döendes unika symtom. Detta är i linje med en studie som visar 

att sjuksköterskor inom palliativ vård strävade efter att maximera välbefinnandet för 

patienten. Sjuksköterskorna arbetade utifrån en helhetssyn och mötte patientens 

fysiska, psykosociala och andliga behov. Sjuksköterskorna ville vara pålitliga, 

tillgängliga och närvarande och bedrev vården utifrån att reducera lidande och 

patientens unika behov (Mok & Chiu, 2004). Lidande finns i olika aspekter; 

sjukdomslidande, vårdlidande och livslidande. Sjukdomslidande beskrivs som kroppslig 

smärta som uppkommer i samband med sjukdom och behandling samt själslig och 

andligt lidande som orsakas av en känsla av förnedring eller skuld som sjukdom och 

behandling kan medföra. Vårdlidande beskrivs som kränkning av patientens värdighet, 

fördömelse, straff, maktutövning och utebliven vård. Livslidande beskrivs som en 

situation där livets tas ifrån en till följd av sjukdom och utgör ett hot mot ens existens 

och förmåga att genomföra de livsuppgifter hen önskar. Eriksson beskriver vikten att 

sträva efter att lindra lidandet, detta genom att utveckla vårdmiljön och ge patienten en 

känsla av välkomnande och värdighet. Att ge patienten bekräftelse och respekt samt ge 

patienten den vård och behandling som hen behöver. Att erbjuda patienten basala 

åtgärder som tandborstning, tvättning eller deodorant beskrivs ge en ökad kraft och en 

ökad känsla av värde (Eriksson, 1994). I enlighet med denna litteraturstudies resultat 

beskrivs att de fysiska, psykiska och existentiella behov som patienten kan uppleva ska 

tillgodoses. De beskriver även vikten av att vara närvarande och tillgänglig för patienten 

för att lindra lidande (Eriksson, 1994; Mok & Chiu, 2004). Sjuksköterskor beskriver att 

patientens lidande berörs av flera delar, både psykiska och fysiska. För att eliminera 

känslan av lidande strävade de efter att se den unika personens behov. Ett 

personcentrerat förhållningssätt definieras enligt svensk sjuksköterskeförening som en 

strävan att se hela personen. Personens andliga, sociala, existentiella och psykiska 

behov ska behandlas i samma utsträckning som dess fysiska behov. Det är viktigt att 

sjuksköterskan ser personen som en partner i vården och har en öppen inställning och 

ett intresse av att lyssna på personen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
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Att bemöta och stödja döende patienter och deras anhöriga  

Litteraturstudien beskriver sjuksköterskornas svårigheter med kommunikation och 

information till patient och anhöriga. De förklarar även att en bra kommunikation är en 

förutsättning för att göra patientens sista tiden i livet så bra som möjlig för alla 

inblandade. Saldert (2014) beskriver vikten av god kommunikation för att kunna skapa 

en relation med patienten och för att kunna ge men även ta emot information. Språket 

som talas ska förstås av samtliga medverkande i vårdsituationen. Det innebär att en 

identifiering av eventuella språk- och kommunikationsbarriärer är en förutsättning för 

att kunna ge personcentrerad vård (s.207). Ekman et al. (2011) beskriver de medicinska 

fynden som viktiga men att de bör ses som sekundära och endast utgöra ett komplement 

till patientens egna berättelse om hens tillstånd. Skapandet av relationer är början på ett 

personcentrerat förhållningssätt och en relation startar med informationsutbyten. 

Hedman (2014) beskriver att patienten ska ses som en jämbördig partner med 

sjuksköterskan när det kommer till personcentrerad vård och att patientens anhöriga 

bör erbjudas möjlighet att ingå i det partnerskapet (s.14). En reflektion är att en 

bristande relation med patient och anhörig kan bidra till att sjuksköterskorna i 

litteraturstudien beskriver svårigheter med kommunikationen och informationsutbytet.  

 

Litteraturstudien visar även att de existentiella frågor som kan uppkomma i vården av 

döende ibland är svåra att besvara. Det kunde vara frågor som handlade om när 

patienten skulle dö. Det beskrevs även i en annan studie om svårigheter med att möta 

döende patienter och att veta vad man ska säga (Holst, Sparrman & Berglund, 2003). 

Ett stort lidande för patienten är att veta att döden närmar sig men inte veta när den 

ske, att förintas. Människans livssituation kan plötsligt förändras och hotet om att tappa 

sin egen identitet blandas med överlevnadsinstinkten vilket verkar förlamande på 

människan (Eriksson, 1994).  

 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskor beskrev stöd till patient och anhöriga som en 

viktig del i vården. Den visar även att sjuksköterskorna rekommenderar anhöriga att 

spendera mycket tid med patienten i livets slut för att få en chans att säga farväl. Vidare 

beskrevs att sjuksköterskans tid och närvaro hos patienten var viktig även när anhöriga 

var där. I enlighet med litteraturstudien framkommer det i en studie att vara 

närvarande vid dödsögonblicket var viktigt för anhöriga. Det hjälpte dem att acceptera 

och gå vidare efter döden. Studien visar även att tillgänglighet och flexibilitet var två 

nyckelord för sjuksköterskan när det gäller stöd till patienten och dennes anhöriga. Det 
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visade sig att anhöriga uppskattade möjligheten att spendera så mycket tid de önskade 

med sin döende närstående. Vidare beskrevs att sjuksköterskan behandlade anhöriga 

som egna individer och inte bara som en anhörig (Mossin & Landmark, 2011). Holst et 

al (2003) beskriver att de talade orden inte var av störst betydelse, ofta räckte det med 

att sjuksköterskans var tillgänglig och lyssnade på patienten. Det framkom att en del 

sjuksköterskor blev obekväma av tystnaden och att ett stort mod krävdes för att kunna 

sitta med patienten en längre stund. När sjuksköterskorna satt med patienten upplevde 

patienten och anhöriga ett stöd från sjuksköterskan. I en annan studie framkom det att 

personer handskas med sorg och glädje på ett högst individuellt sätt (Parse, 2009). 

Eriksson (1994) beskriver att patienternas rädsla ligger i att bli föraktade, övergivna och 

ensamma. Hon beskriver att lidandet kan lindras av vård samt andras kärlek, tillit och 

respekt. Eriksson beskriver även vikten av att stötta anhörigas lidande då detta kan vara 

svårare är patientens. 

 

Att ha bristande förutsättningar att ge god vård i livets slut 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskorna beskrev en brist på kunskap om palliativ 

vård samt en bristande kunskap i att bemöta patienten och anhöriga vilket påverkade 

kvaliteten på vården. Prem et al. (2012) visar i enlighet med detta att sjuksköterskor 

hade en övergripande dålig kunskap om palliativ vård. Gott, Seymoure, Ingleton, 

Gardiner & Bellamy (2011) visar att definitionen av palliativ vård ofta refererades till 

specialiserade palliativa avdelningar istället för den filosofi och utövning som de själva 

utförde på arbetsplatsen. Det beskrevs att den bristande kunskapen inom palliativ vård 

var ett hinder för att kunna bedriva god vård. Eriksson (1994) beskriver en förändrad 

verklighetsbild och kunskapssyn som kommer ske inom vården. Hon kallar detta ett 

paradigmskifte. Hon beskriver att vi i dagsläget inte har termer som förklarar mänskligt 

lidande. Intresset för den lidande människan hör samman med uppfattningen om vår 

kunskap och behovet av ny kunskap. En egen reflektion är att dålig kunskap om palliativ 

vård och den lidande människan gör det svårt att vårda döende patienter då dessa 

befinner sig i ett lidande. Sjuksköterskorna behöver mer kunskap om den lidande 

människan och dennes behov i det palliativa skedet, samt hur bemötandet med patient 

och anhörig kan optimeras för att kunna ge en bättre vård för döende patienter. 

 

Litteraturstudien beskriver sjuksköterskors önskan om mer tid att ge patienten. De 

beskrev en känsla av stress och otillfredsställelse samt svårigheter med att fördela tiden 

hos patienterna. Detta stöds i en studie där sjuksköterskorna beskrev frustration och 
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otillräcklighet vid tidsbrist. Att stötta den döende patienten och anhöriga var svårt då de 

uttryckte en stress över övriga patienter som även de behövde vård (Holst et al. 2003). 

Palliativ vård är en helhetsvård och samverkan från flera olika kompetenser och 

organisationer varierar mellan varje unik patient. Samverkan mellan hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten bidrar till ökad livskvalitet för patienten och en lägre 

samhällskostnad (Socialstyrelsen, 2008). Ett personcentrerat förhållningssätt beskrivs 

fördelaktigt på många sätt. När samtliga rutiner och resurser som finns att tillgå 

används beskrivs en tillfredsställelse för patienten som blir mer delaktig i sin vård men 

även för personalen som får ett mer rutinmässigt arbetssätt vilket gör arbetet 

tidssparande och minskar stressen (Dudas, Kaczynski & Olsson, 2014, ss.194–195). En 

intressant reflektion som gjorts är att personcentrerad vård kan spara tid då rutiner och 

resurser som finns att tillgå används. Författarnas förutfattade meningar var att 

personcentrerad vård var mer tidskrävande. Författarna anser även att ett 

personcentrerat förhållningssätt skulle kunna bidra till en lägre samhällskostnad (jfr 

Socialstyrelsen, 2008) 

 

 

Att bli känslomässigt påverkad i vården av döende patienter 

Litteraturstudien visar att vårda döende patienter är känslomässigt utmanande. 

Oförberedda dödsfall var påfrestande för sjuksköterskorna då det ofta lämnade dem 

med en känsla av skuld. Att vårda yngre patienter ansågs också mer traumatiserande. I 

linje med detta beskrev sjuksköterskor i en studie en orättvisa när de vårdar patienter 

som de kan identifiera sig med och som skulle ha haft flera år kvar att leva (Holst et al. 

2003). Att vårda döende är en känslomässig berg- och dalbana där känslor som ilska, 

rädsla, skam, hopp, inspiration och framgång framkommer (Graham, Andrews & Clark, 

2005). Tillfällen där sjuksköterskorna uttryckte en känsla av hjälplöshet och kaos 

berodde ofta på om patientens död upplevts som traumatisk (Andersson, Kent & Owens, 

2015). Sjuksköterskor beskrev känslor som skuld, ånger och misslyckande när de inte 

kunnat ge patienten ett gott välbefinnande i livets slut. De menade att sådana 

situationer påverkade anhörigas minnen och kunde öka deras sorg (Taylor et al. 2008). 

Eriksson (1994) beskriver att lidande är en enskild upplevelse och beroende på 

människans livssituation. Lidande upplevs ofta som en hopplös situation och kan visa 

sig som gott och ont. Medlidande beskrivs som ett grundbegrepp i vården där vårdaren 

kämpar för att den andres lidande ska lindras. Författarna av litteraturstudien anser att 

sjuksköterskan i vården av döende patienter möter olika former av lidande. Patientens, 

anhörigas men även ett eget lidande ställer sjuksköterskan inför svåra känslor. Olika 
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typer av patienter ställer sjuksköterskan inför olika känslor och det är en viktig aspekt i 

vården av döende patienter. Det beskrivs att vårda patienter som sjuksköterskorna kan 

identifiera sig med är mer påfrestande. Att vårda yngre patienter har visat sig vara extra 

svårt. Författarna anser att detta skapar ett stort lidande för sjuksköterskan vilket kan 

grundas i det livslidande som Eriksson beskriver om förlorade livsmöjligheter. Eriksson 

(1994) beskriver att det egna lidandet inte får ta över förmågan till medlidande då 

mängden medlidande utgör grunden för den vård som ges. 

 

 

Litteraturstudien belyser sjuksköterskornas känsla att göra skillnad och vara delaktig i 

en sådan stor händelse som döden är. Den belyser även att sjuksköterskorna känner sig 

uppskattade om de efter dödsfallet fått någon form av återkoppling från anhöriga. I en 

studie styrks det ytterligare då det beskrivs att delaktighet i den döende patientens och 

dennes anhörigas livssituation är ett privilegium (Kent, Andersson & Owens, 2012). När 

sjuksköterskor beskrev att de kunnat ge patienten ett gott välbefinnande uttryckte de en 

tillfredsställelse i sitt yrkesutövande. De förklarade att detta gav dem en mindre känsla 

av kaos och mindre skuldkänslor. De uttrycktes då som att patienten och anhöriga fick 

en bättre sista tid och ett bättre avslut (Taylor et al. 2008). En reflektion är att de 

känslor sjuksköterskorna beskrev i vården av döende patienter är beroende av hur de 

uppfattat patientens och anhörigas välbefinnande under vårdtiden. Att få återkoppling 

och reflektion på det arbetet som utförts anser vi är viktigt både för att få bekräftelse på 

det som varit bra men även för att identifiera förbättringsområden.   

 

Att behöva och använda resurser för att klara av att vårda döende patienter 

Litteraturstudien visar att stödet som fanns kollegor emellan var väldigt viktigt. De 

känslomässiga utmaningarna som sjuksköterskan möter i arbetet kunde reduceras om 

stöd fanns. Behovet av känslomässig distans för att undvika att bli för känslomässigt 

involverad i vården framkom och olika strategier för att hantera känslor som uppkom 

under dagen användes. I linje med detta visar en studie att sjuksköterskor som delade 

sina känslor kollegor emellan under gruppmöten beskrev det som en värdefull resurs. 

Det hjälpte sjuksköterskorna att förstå och bli medvetna om att de gick igenom liknande 

händelser vilket gjorde att de inte kände sig ensamma (Cohen & Bumbaugh, 2004). Det 

beskrevs att stöd inom arbetsteamet var ett organisatoriskt ansvarsområde som bestod 

av introduktion, mentorskap och klinisk handledning, detta var något som värderades 

högt (Whittaker, Kernohan & McLaughlin, 2014). En annan studie visar 

sjuksköterskornas behov av stöd från kollegor och beskrev att spontana samtal under 
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arbetsdagen gav bäst stöd. Behovet av professionellt stöd var nödvändigt vid svårare 

situationer. Sjuksköterskorna använde strategier vilka kunde vara att medvetet ta 

avstånd och be om hjälp med en specifik patient samt ‘suga åt sig’ de positiva relationer 

och situationer som de mött för att klara av kommande svårigheter (Holst et al. 2003). 

Det grundbegrepp som medlidande utgör i vården kräver mod att offra något av sig 

själv, inte för egen vinning utan för patientens skull då önskan om att hjälpa denne finns 

(Eriksson, 1994). Utifrån ovanstående resultat anser författarna att vilken strategi som 

än används för att hantera de känslor som upplevs är irrelevant så länge denna strategi 

hjälper en att hantera sina känslor. Det viktiga är att känslorna och det egna lidandet 

som vården av döende kan medföra på något sätt uttrycks och bearbetas.  

 

Metoddiskussion 

Författarna gjorde en kvalitativ litteraturstudie för att svara på syftet. En litteraturstudie 

innebär att en sammanfattning och översikt av det vetenskapliga material som finns 

görs inom det område som syftet vill belysa (Segesten, 2006, s. 11). För att förstå 

människans upplevelser har kvalitativa studier granskats då dessa studier blir 

berättande och personliga (Polit & Beck, 2008). Samtliga utvalda studier hade 

intervjuer som datainsamlingsmetod vilket är en bra metod för att ta reda på individers 

erfarenheter. Det innebar att dessa studier var relevanta för syftet. Polit & Beck (2008) 

beskriver att genom att ställa frågor till individer framkommer mycket information och 

genom intervjuer får deltagarna i studien möjlighet att beskriva de företeelse som ska 

studeras. Det finns fyra kriterier för att kvalitativa studier ska ses som trovärdiga; 

trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet samt anpassningsbarhet.  

 

Sökningarna skedde i tre databaser, Cinahl, Pubmed och Scopus efter relevant underlag 

till litteraturstudien. Enligt Östlundh (2006) är ingen enskild databas heltäckande 

(s.53), därför valdes tre databaser som grund till sökprocessen för att bredda 

underlaget. Enligt Friberg (2006) är kravet för att göra en litteraturstudie att det ska 

finnas publicerad litteratur inom det valda ämnet. Antalet sökträffar visar hur studerat 

ett ämne är (ss. 117–119). För att hitta studier motsvarade syftet i litteraturstudien har 

flera sökord noggrant valts. Den booelska söktermen OR användes aldrig då Willman et 

al. (2011) beskriver att den vidgar sökningen. För att ytterligare begränsa sökresultatet 

gjordes avgränsningar vilka var att studierna skulle vara kvalitativa, ur ett 

sjuksköterskeperspektiv, skrivna på engelska och inte vara publicerade efter år 2002. 

Det visade sig att sjuksköterskors erfarenheter av att vårda döende patienter var ett väl 
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forskat ämne och relevanta studier hittades med hjälp av sökorden och de valda 

begränsningarna. 

 

Urvalet redovisas tydligt och genomfördes i fyra steg som visar hur artiklarna genomgått 

granskningen. I slutändan blev nio studier utvalda. Dessa kvalitetsgranskades med hjälp 

av Olsson och Sörensens bedömningsmall (se Bilaga 2) för att ta reda på studiens 

kvalitet. Detta för att kunna hålla en hög kvalitet på litteraturstudien som möjligt 

(Olsson & Sörensen, 2011). Ett flertal granskningsmallar fanns att tillgå, denna valdes 

då den ansågs ha en tydlig struktur. Då författarna har en begränsad kunskap i att 

kvalitetsgranska vetenskapliga studier kan kvaliteten på dessa bedömts felaktigt.  

 

Studierna som valdes ut kom från ett flertal olika länder, Sverige, USA, England, 

Sydafrika och Kina och innehöll en stor spridning i ålder och yrkeslivserfarenhet på 

deltagarna. Urvalet gav en hög grad av transferabilitet då resultaten har likheter trots 

olika sammanhang. Det är läsaren själv som bedömer utifrån egna tolkningar om en 

studie är överförbar eller inte och därför finns svårigheter med denna bedömning (SBU, 

2014). Det som ska finnas i åtanke är att de flesta deltagarna i litteraturstudien är 

kvinnor vilket kan medföra svårigheter att överföra resultatet till män. 

De utvalda studiernas resultat lästes ett flertal gånger och textenheter som stämde 

överens med litteraturstudiens syfte klipptes ut och sorterades i grupper utifrån likartat 

innehåll under olika arbetsrubriker. Textenheterna översattes därefter till svenska med 

hjälp av olika översättningsmetoder. Detta kan medföra att textinnehållet påverkas trots 

att ett kritiskt tillvägagångssätt använts under processen. De översatta textenheterna 

sammanställdes därefter och slutligen växte kategorier och subkategorier fram. Att 

benämna dessa utifrån de olika textenheterna var svårt då en del av textenheterna 

kunde passa in under flera av rubrikerna. Rosner (2012) förklarar att trovärdigheten 

kan öka genom att använda triangulering och hjälp av andra iakttagare för att få fler 

infallsvinklar (s.31). När flera personer analyserar samma resultat kan både 

noggrannheten och trovärdigheten ökas (Carlsson, 2012, s. 46). Författarna har 

analyserat samma resultat och sedan diskuterat det med varandra, litteraturstudien har 

dessutom under seminarier och handledning fått nya infallsvinklar vilket vi anser 

bidragit till en ökad noggrannhet och trovärdighet. 

 

Förförståelse 

Författarna har en förförståelse om vården av döende från tidigare erfarenheter av att 

arbeta på en palliativ vårdavdelning. Förförståelsen har i stora delar bekräftats under 
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litteraturstudiens gång men med nya infallsvinklar. Förförståelsen är något vi haft i 

åtanke under arbetsprocessen som vi försökt bortse från för att den inte ska speglas i 

resultatet. 

 

Forskningsetisk diskussion  

För att kunna bedriva forskning är det viktigt att hänsyn tas till fyra olika punkter. Att 

den insamlade data endast får användas i forsknings-ändamål, att informationen och 

deltagandet ska i största möjliga mån vara konfidentiell, att medverkandet i studien ska 

vara självbestämmande samt att forskaren ska informera om forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla studier som ingår i urvalet har haft ett etiskt tankesätt 

och varit godkända enligt regler de olika länderna har för etiskt granskning av 

forskning. Författarna menar därför att den etiska aspekten på detta arbete bevarats då 

samtliga studier haft ett väl beskrivet tankesätt och att även författarna har skrivit och 

tänkt ur ett etiskt perspektiv. Författarna har ingen förkunskap av att skriva en 

vetenskaplig litteraturstudie vilket innebär att kvaliteten på studien kan ha blivit 

påverkat.  

 

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda döende 

patienter vilket besvaras av resultatet i litteraturstudien. Resultatet har gett en 

omfattande beskrivning av deras tankar och upplevelser. 

 

 

Betydelse för omvårdnad och konklusion 

Litteraturstudien visar att sjuksköterskorna kan ha bristande kunskap om palliativ vård 

och hur kommunikation och bemötandet till patient och anhöriga kan ges på bästa sätt. 

Att ha en nära relation med patient och anhörig visade sig vara grunden för en god 

kommunikation. Relationen är en förutsättning för att kunna identifiera och behandla 

den unika patientens symtom och tillfredsställa omvårdnadsbehoven utifrån ett 

personcentrerat förhållningssätt. Det är viktigt att sjuksköterskan ser personen som en 

partner. Sjuksköterskan strävar efter att eliminera patientens och anhörigas lidande. Att 

möta lidande kan vara emotionellt krävande och kan skapa en stort lidande för 

sjuksköterskan. Det är därför viktigt att sjuksköterskan får stöd i sitt eget lidande för att 

inte tappa förmågan att känna medlidande då detta utgör grunden för den vård som 

bedrivs (jfr Eriksson, 1994). För att klara av situationerna de möter i vården av döende 

uttrycks ett behov av stöd framförallt från kollegor och användning av olika 

hanteringsstrategier. Detta kan hjälpa dem att klara av att vårda döende patienter och 
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stödja deras anhöriga. Vården av döende är även givande och att få delta i vården och 

göra skillnad ses som ett privilegium. Att få bekräftelse på det arbete som utförts hjälper 

sjuksköterskorna att känna tillfredsställelse.  

 

Fortsatt forskning 

En studie beskriver ett ökat palliativt vårdbehov då livslängden förväntas stiga i världen 

(Raphael, Waterworth & Gott, 2014). Fortsatt forskning inom palliativ vård behövs för 

att förhoppningsvis kunna öka sjuksköterskors kunskap om vilken hjälp såsom stöd, 

kunskap och tid sjuksköterskorna behöver för att hantera svårigheter de möter i vården 

av döende. Det kan göras med hjälp av interventionsstudier som skulle kunna visa om 

en implementering av antingen en stödresurs, exempelvis mentorskap, kan påverka 

sjuksköterskans förmåga att hantera vården av döende eller hur ett mindre antal 

patienter per sjuksköterskerska påverkar känslan av tidsbrist och stress. Fortsatt 

forskning kan hjälpa sjuksköterskorna att arbeta efter ett evidensbaserat 

förhållningssätt vilket bör öka vårdkvaliteten. 
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