
 

ABSTRAKT 
Palliativ vård innebär att ge stöd till patienter och lindra deras symtom. Vid denna 
typ av vård uppstår ofta tankar och känslor hos sjuksköterskor som kan vara svåra 
att hantera. Sjuksköterskor behöver då en strategi för att klara av det dagliga 
arbetet. Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård och 
vilka coping-strategier som kan användas för att hantera  känslomässiga 
påfrestningar som kan uppkomma inom den palliativa vården. Litteraturstudien 
utgick från vetenskapliga artiklar som analyserats med hjälp av manifest 
innehållsanalys. Resultatet visade att sjuksköterskor påverkades känslomässigt vid 
vårdandet av palliativt sjuka patienter. Sjuksköterskorna i de olika studierna 
beskrev olika känsloladdade situationer och vilka strategier de använde för att 
hantera dessa. En fungerande copingstrategi som sjuksköterskor använde inom 
vårdlaget var att stödja varandra när arbetet kändes svårhanterligt. Detta stöd 
ledde till att vården av patienten blev tillfredsställande för både sjuksköterskor och 
patienter. För att arbetet skulle upplevas som meningsfullt behövde  
sjuksköterskor lära känna sin professionella identitet och känna sig trygga i sin 
arbetsroll. 
 
  
Nyckelord: Coping, känslor, litteraturöversikt, professionell kompetens, stöd, 
terminalvård. 
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BAKGRUND 

Palliativ vård innebär vård för obotligt sjuka patienter, vanliga sjukdomstillstånd 

är hjärtsvikt, KOL, neurologiska sjukdomar och cancer (URL 1). World Health 

Organization (WHO) definierar palliativ vård som ett förhållningssätt som innebär 

att förebygga och lindra lidandet hos patienter för att öka livskvalitén hos både 

patienter och dess anhöriga. Detta genom att i tidigt skede i samband med en 

livshotande sjukdom upptäcka, bedöma och behandla smärta och andra fysiska, 

psykosociala och andliga problem (URL 2). I Sverige startade den palliativa 

vårdverksamheten med att vårda cancerpatienter som befann sig i livets slutskede 

men idag omfattar palliativ vård alla patienter som är beroende av aktiv 

helhetsvård oavsett diagnos (URL 3). År 1997 tillsatte staten en utredning som 

gick ut på att komma med förslag på hur livskvaliteten och ett ökat inflytande kan 

bli bättre för döende personer och deras anhöriga. Utredningen skulle även 

komma fram till forsknings och utbildningsbehov angående vård i livets slutskede 

och år 2006 kom författningen ”Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut” 

SoU 2001:6 (URL 3). Nationella rådet för palliativ vård bildades 2004 och 

omfattar yrkesföreningar och nätverk som arbetar med palliativ vård. De utgår 

från WHO:s definition av palliativ vård och målet är att sprida information till 

vårdpersonal, men även till allmänheten och de arbetar för att utveckla och 

förbättra den palliativa vården (URL 3). Intresset för forskning inom palliativ har 

ökat de senaste 10 åren och under åren 2000-2006 publicerades 22 avhandlingar i 

Sverige inom området (URL 4).  

 

Palliativ vård utgår ifrån fyra hörnstenar: 

• Symtomkontroll: personalen ska genom kunskap genomföra en 

symtomkontroll hos patienten, t.ex. smärta, ångest och illamående.  

• Teamarbete: arbeta i team för att på bästa sätt tillfredställa patientens behov. 

Teamet kan bestå av ex. sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och kuratorer. 

• Kommunikation och relation: Det är viktigt att kommunikationen mellan 

patient och anhöriga fungerar på ett bra sätt och att vårdpersonalen har en bra 

relation till både patient och anhöriga för att vården ska kännas 

tillfredställande. 
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• Stöd till anhöriga: Patientens anhöriga behöver stort stöd, någon som lyssnar 

och stödjer dem i deras sorg, både under sjukdomstiden och efter att patienten 

avlidit. De anhöriga har behov av att känna sig betydelsefulla och det är 

viktigt att de får bekräftelse på att deras medverkan har värde för patienten 

(URL 5). 

 

Ett palliativt vårdteam kan se ut på olika sätt. Det är en personalgrupp med olika 

professioner som arbetar tillsammans där alla har ett palliativt förhållningssätt. 

Läkare, sjuksköterska, undersköterska,  sjukgymnast och kurator är exempel på 

professioner som ingår i det palliativa vårdteamet, dessa olika professioner behövs 

för att kunna tillgodose patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella 

behov. Personalen i teamet är beroende av varandra och det krävs bra 

kommunikation dem emellan för att vården ska fungera på ett tillfredställande 

sätt. Det är av stor vikt att varje teammedlem förstår sin specifika roll för att 

arbetet ska bli så effektivt som möjligt. I läkar- , sjuksköterske- och 

undersköterskeutbildningarna ingår endast grundläggande kunskaper om palliativ 

vård och därför är kompetensutveckling  av allra största vikt (Milberg, 2005, 

s.371; URL 2).   

 

Sjuksköterskors arbetsuppgifter innefattar att hjälpa patienter, med fullständig 

autonomi i behåll, att acceptera den stundande döden och göra den sista tiden i 

livet så bra som möjligt (Román, Sorribes & Ezquerro, 2001). När sjuksköterskor 

träffar en patient första gången är det av största vikt att bygga upp en 

förtroendefull relation. För att detta ska kunna ske behöver sjuksköterskor försöka 

tänka sig in i patientens situation och detta underlättar för att skapa en bra 

relation. Både patient och anhöriga är i stort behov av stöd och här är 

sjuksköterskors uppgift att uppmuntra och finnas till hands. Sjuksköterskors stöd 

till patient och anhöriga  måste inte alltid handla om samtal eller aktiva handlingar 

utan många gånger räcker det  med fysisk närvaro som inger en slags trygghet för 

patient och anhöriga (Friedrichsen, 2005, s.378-379). Det kan vara stressande och 

något av en utmaning att veta vilket förhållningssätt som ska användas i vården av 

palliativt sjuka patienter, som tyvärr kan leda en oförmåga till att skapa en 

tillfredsställande vård. Fokus måste ligga på en professionell attityd gentemot 

patienterna för att denna relation skall kunna utvecklas och fungera som givande 
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för både patient och sjuksköterskor. Har sjuksköterskor bristande kunskap eller 

erfarenheter om palliativ vård kan det vara problematiskt för dem att bedriva den 

bästa möjliga vården (Penrod Hermann, 2001; Román et al., 2001). 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården möter dagligen lidande, sjukdom och 

död som väcker existentiella funderingar, detta kan leda till att sjuksköterskor 

upplever känslor som för dem är stressande och svåra att hantera. Här behövs 

copingstrategier för att sjuksköterskor ska kunna hantera känslomässiga 

påfrestningar som uppkommer inom den palliativa vården (Ekedahl & 

Wengström, 2006). 

 

Vid konfrontering med svåra känslor och problem måste sjuksköterskor finna 

olika psykologiska anpassningsstrategier för att kunna hantera känslomässiga 

påfrestningar. Det samlade begreppet för sådana strategier eller förhållningssätt 

kallas coping. Coping innebär inte bara att sträva och kämpa för att orka med utan 

även att göra det på ett framgångsrikt sätt (Rydén & Stenström, 2000, s.82). 

Copingstrategier indelas i två huvudformer: probleminriktade och emotionellt 

inriktade. Den probleminriktade strategin innebär att kognitivt försöka förändra 

uppfattningen om situationen istället för att försöka påverka den, att 

förnuftsmässigt analysera problemet och lösa det på egen hand eller med hjälp av 

andra. Hur pass bra en person klarar av detta beror på tidigare erfarenheter och 

individuell intellektuell förmåga. Om sjuksköterskor försöker slå undan, koppla 

bort eller glömma de svåra känslorna innebär det emotionella strategier. Coping 

innefattar alla ansträngningar, handlingar och emotionella strategier som används 

för att hantera eller för att minska yttre och inre krav. Hur pass väl 

copingstrategierna fungerar beror på vilka resurser som finns inom individen eller 

i omgivningen (Rydén & Stenström, 2000, s.81-82; Sverker, 2000). 

 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård och vilka 

coping-strategier som kan användas för att hantera  känslomässiga påfrestningar 

som kan uppkomma inom den palliativa vården. 
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METOD 

Litteratursökning 

Litteratursökningen utfördes i referensdatabaserna PubMed, Cinahl och Lippincott 

Williams & Wilkins and Health Professions premier Collection som valdes på 

grund av databasernas inriktning på omvårdnad. De sökorden som användes mest  

var: ”Palliative care”, ”Terminal care”, ”Experience”, ”Nurse-patient relations”, 

”Coping skills”. Dessa sökord uppkom vid sökning av engelska MeSH-termer. 

Kombinationen ”Palliative care” och ”Experience” gav gott resultat, se bilaga 1.  

 

Urvalet gjordes efter läsning av abstrakt i möjliga artiklar, som sedan valdes 

utifrån kvalitetsbedömning och relevans för litteraturstudien. Inklusionskriterier 

var: artiklar med abstrakt, engelska och /eller svenska, omvårdnad, åldersgrupp 

vuxna. Även inriktning på palliativ vård valdes där möjligheten fanns (Lippincott 

Williams & Wilkins and Health Professions premier Collection), se bilaga 1. 

Artiklar valdes bort som var inriktade på specifika sjukdomstillstånd. Få 

avgränsningar gjordes på grund av att sökningarna gav emellanåt begränsat antal 

artiklar, se bilaga 1. Utöver åtta artiklar från litteratursökning i referensdatabaser 

har vi använt oss av fyra artiklar som erhållits manuellt. 

                   

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

För att bedöma artiklarnas kvalitet användes tabell 1 och 2, med olika kriterier 

beroende på artiklarnas ansats. Resultatets kvalitetsvärderade artiklar presenteras i 

bilaga 2.  

Tabell 1. 
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvalitativ metod.  
I = Hög  III =  Låg 

Studie med kvalitativ metod. 
Väldefinierad frågeställning, relevant 
urval samt väl beskriven 
undersökningsgrupp och kontext. Metod 
och analys väl beskriven och 
genomförd, resultatet är logiskt och 
begripligt, god kommunicerbarhet. 

 Dåligt/ vagt formulerad frågeställning, 
undersökningsgrupp för liten/otillräckligt 
beskriven, metod/analys ej tillräckligt 
beskriven eller bristfällig 
resultatredovisning. 

                      (Hellzén, Johansson & Pejlert, 1999, s.49). 
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Tabell 2  
Kriterier för bedömning av vetenskaplig kvalitet, studier med kvantitativ metod. 
I = Hög  III = Låg 

Randomiserad kontrollerad studie Större, väl 
genomförd multicenterstudie med tydlig 
beskrivning av studieprotokoll, material och 
metoder inklusive behandlingsteknik. 
Patientmaterialet är tillräckligt stort för att 
besvara frågeställningen. 
 
Kvasi-experimentell studie 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt stort 
patientmaterial och adekvata statistiska 
metoder, reliabilitets- och validitetstestade 
instrument. 
 
Icke-experimentell studie 

Stort konsekutivt patientmaterial som är väl 
beskrivet. Lång uppföljning. 

 Randomiserad kontrollerad studie 

Randomiserad studie med för få patienter 
och/eller för många interventioner, vilket ger 
otillräcklig statistisk styrka. Bristfällig 
materialbeskrivning, stort bortfall av patienter. 
 
 
Kvasi-experimentell studie 

Litet patientmaterial, ej reliabilitets- och 
validitetstestade instrument. Tveksamma 
statistiska metoder 
 
Icke-experimentell studie 

Begränsat patientmaterial, otillräckligt 
beskrivet och analyserat med tveksamma 
statistiska metoder. 

(Forsberg & Wengström, 2003, s.120) 

 
Analys 

Vi läste igenom artiklarna på varsitt håll för att sedan tillsammans diskutera dess 

innehåll. Detta för att få en så objektiv syn på resultatet som möjligt. För att 

analysera artiklarnas innehåll använde vi oss av manifest  innehållsanalys i denna 

litteraturstudie. Texterna lästes igenom ett flertal gånger, meningsenheter 

extraherades, kondenserades och kodades för att sedan sorteras i teman och 

subteman. Detta utfördes först på varsitt håll, vi jämförde  resultatet och sedan 

genomförde vi denna procedur tillsammans igen. Detta tillvägagångssätt utfördes 

flera gånger. Vi använde även detta arbetssätt för de kvantitativa artiklarna där 

både texter och tabeller tolkades. Det analyserade resultatet lästes igenom och 

delades in i nya teman och subteman, se exempel i tabell 3. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) är manifest innehållsanalys en beskrivning av direkt synliga 

mönster i texter. Texternas meningsenheter består av ord och meningar som 

relaterar till varandra genom dess innehåll och sammanhang och att korta ned 

dessa meningsenheter utan att ändra dess innehåll kallas kondensering. För att 

sedan namnge de olika meningsenheterna används koder. Genom att använda 

teman kan kondenserade meningsenheter och koder länkas samman på en 

tolkande nivå. 
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Tabell 3 
Exempel på resultatets analyserade artiklar indelat i extraherade meningsenheter, 
kondenserade meningsenheter, koder, subteman och tema. 
Författare,  
År 
Land 

Extraherade 
meningsenheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Koder Subtema Tema 

Hopkinson, 
Hallett & 
Luker, 2003, 
England 

En del av det personliga 
idealet beskrivs vara värdet 
av att ge tid till att agera 
utifrån den döende 
personernas behov och 
önskningar. 

Idealet beskriver 
värdet av att 
uppfylla de 
döendes 
önskningar. 

Önskemål 
Ett 
personligt 
ideal 

Professionell 
identitet 

Ekedahl & 
Wengström, 
2006, 
Sverige 

Det krävs en viss 
ansträngning för att kunna 
lämna arbetet bakom sig och 
låta saker bero. Det är inte 
alltid möjligt att glömma 
eftersom individuella 
sjuksköterskor  berörs och 
påverkads av patienter. 

Svårt att lämna 
arbetet bakom sig 
eftersom 
patienterna har 
berört 
sjuksköterskorna. 

Gräns-
sättning 

Svåra 
känslor 
 

Faktorer som 
hindrar den 
personliga 
identiteten 

Åström, 
Norberg & 
Hallberg, 
1995, 
Sverige 

Alla sjuksköterskorna gav en 
blandad bild av källan till 
kraften för att fortsätta vårda; 
tala med kollegor, det 
positiva lagarbetet på 
avdelningen och att erhålla 
kraft från patienten och 
hennes eller hans familj. 

Sjuksköterskorna 
erhåller kraft till att 
fortsätta vårda på 
olika sätt. En del 
från patienten och 
en del från 
kollegor. 

Kraft, stöd 

Stödja 
varandra 
inom 
vårdlaget 

Faktorer som 
stödjer den 
professionella 
identiteten 

 

 
 
ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Artiklarna som inkluderats i denna litteraturstudie har granskats flera gånger för 

att fastställa att studierna i de olika artiklarna har utförts med etiska 

hänsyntaganden. Detta har åskådliggjorts i artiklarna under en fristående rubrik 

eller att det tydligt har beskrivits i metoden att deltagarna varit införstådda, 

anonyma och haft valet att ej medverka i studierna. Vi har inkluderat samtliga 

fakta som varit relevanta för denna litteraturstudie. Artiklarna har skrivits på 

engelska och vi har översatt innehållet efter bästa möjliga förmåga. Enligt 

Forsberg och Wengström (2003, s.73-74) ska innehållet återges sanningsenligt 

och artiklarna som används för att besvara syftet får inte undanhållas i resultatet 

oavsett innehåll. Artiklar som har inkluderas skall ha erhållit tillstånd av etisk 

kommitté eller visa på att noggranna etiska överväganden har gjorts.  
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RESULTAT 

Den professionella identiteten 

Målet för sjuksköterskor inom den palliativa vården beskrivs vara ett meningsfullt 

arbete, som utvecklar den professionella identiteten. Brist på denna professionella 

identitet kan leda till svårigheter i försök att uppnå en tillfredsställande vård. När 

sjuksköterskor brister i den professionella identiteten genom att inte inse 

betydelsen av sitt arbete, saknar mod till att hantera svåra situationer eller inte 

förstår vilken betydelse deras närvaro har för patienten kan detta skapa problem 

inom hela vårdlaget (Wengström & Ekedahl, 2006). 

 

You interpret your professional role in a personal way but it is a role 

you enter. But I think this has been positive. That you are more than 

yourself, you represent a body of knowledge and a tradition and a way 

of being that extends beyond yourself but exist within the profession 

(Wengström & Ekedahl, 2006, p.24). 
 

Ett personligt ideal 

Sjuksköterskor har ett personligt ideal, en egen föreställning, om hur de vill att 

vården av döende patienter ska vara. Idealet beskrivs av sjuksköterskor vara att 

bedriva god vård genom att lindra lidande och att göra det så bekvämt som möjligt 

för patienterna under den sista tiden i livet (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003; 

Mok & Chiu, 2004; Åström, Norberg & Hallberg, 1995). Sjuksköterskors 

personliga ideal varierar och influeras av upplevelser och erfarenheter från både 

arbetet och privatlivet. De anser det vara viktigt att lägga ner tid på den döende 

patienten, att se till dess individuella behov och önskningar (Hopkinson et al., 

2003: Mcilfatrick, Sullivan & McKenna, 2006). Det kan vara medicinska åtgärder 

som smärtlindring eller psykosociala behov som enskilda samtal med patienten 

om deras tankar och funderingar kring den stundande döden (Åström et al., 1995).  

 

…I should imagine if you’re dying it would be nice to feel that you’d 

died with somebody there that’s looking after you who cares about 

you, rather than somebody who’s dashing in and out of your room 

(Hopkinson et al., 2003, p.528). 
 

Viljan att arbeta med omvårdnad beskrivs av sjuksköterskor som anledningen till 

att de sökt sig till yrket. Denna vilja, i kombination med deras ideal om hur vården 

ska se ut, beskrivs av sjuksköterskor vara det som gör att de väljer att arbeta kvar 

inom den palliativa vården (Wengström & Ekedahl, 2006). 
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Faktorer som hindrar den professionella identiteten 

Ibland så misslyckas sjuksköterskor med att uppnå det personliga idealet av en 

god palliativ vård och upplever då känslor som hjälplöshet, osäkerhet, ilska och 

frustration. Det handlar oftast om att de inte hunnit tillbringa tillräckligt mycket 

tid med den döende patienten eftersom det funnits så mycket annat att göra på 

avdelningen (Hopkinson et al., 2003; Mcilfatrick et al. 2006). 

 

It was hard because she was so scared…She was a really anxious lady 

and she didn’t want to be left alone at all, at any time. It was hard that 

you didn’t have the staff on the shift [so] that you could sit with her 

constantly, all the time (Hopkinson et al., 2003, p.529). 
 

Konflikter 

Sjuksköterskor är viktiga för patienten och dess anhöriga i palliativa 

vårdsituationer men det kan upplevas som en börda med tanke på det stora ansvar 

som medföljer. Många sjuksköterskor beskriver att de hamnar i situationer som de 

inte är förberedda på och blir tvungna att lösa detta på bästa sätt (Hopkinson et al., 

2003; Weigel, Parker, Fanning, Reyna & Brewer Gasbarra, 2007). En sådan 

situation kan vara att sjuksköterskor måste reda ut en konflikt mellan patient och 

anhöriga, vilket ibland kan kännas omöjligt. Att medla i konflikter för att uppnå 

harmoni och kontroll upplevs som stressande för alla inblandade, och det gäller 

för sjuksköterskor att göra skillnad på patientens och de anhörigas behov. 

Misslyckas sjuksköterskor med att reda ut en sådan konfliktsituation, upplevs ofta 

en känsla av professionell otillräcklighet (Hart, Yates, Clinton & Windsor, 1998; 

Mok & Chiu, 2004).  

 

Kunskapsbrist 

Vid vård av döende patienter kan sjuksköterskor uppleva att de stöter på 

situationer när de ställs inför frågeställningar som de inte har kunskap om. Det 

kan bestå av existentiella frågor och det är vanligt att sjuksköterskor får sådana 

frågor från patienter och anhöriga som de inte kan eller vet hur de ska besvara. 

Detta kan bero på att det inte ligger inom sjuksköterskors kunskapsområde eller 

att de inte har tillräcklig erfarenhet av sådana situationer. Sjuksköterskor kan 

uppleva detta som en svår och känslofylld arbetsuppgift (Hopkinson et al., 2003).  
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It wasn’t sinking into her that he was actually dying. And I remember 

thinking ’Oh no, what do I say to this woman?’ (Hopkinson et al., 
2003, p.529). 

 

Svåra känslor 

Sjuksköterskor måste ha kontroll över sina känslor för att klara av att hålla en 

känslomässig distans till patienten. Om sjuksköterskor inte har kontroll över sina 

känslor klarar man till slut inte att arbeta med palliativt sjuka patienter (de Araújo, 

da Silva & Francisco, 2004; Hopkinson et al., 2003).  

 

Sjuksköterskor kan uppleva det svårt att inte bli för känslomässigt engagerad vid 

oväntade dödsfall. De finner att det inte finns tid till att hinna förbereda sig för 

vad som sker och känslorna blir svåra att hålla tillbaka. Oerfarna sjuksköterskor 

kan i situationer som de inte är förberedda på uppleva en känsla av ensamhet på 

grund av att de känner bristande stöd från kollegor. Exempel på detta är vid 

samtal med anhöriga (Hopkinson et al., 2003). Det är oftast på väg hem från 

arbetet som känslorna kommer fram, många sjuksköterskor mår dåligt och gråter, 

de känner att det inte alltid är möjligt att glömma och gå vidare eftersom att vissa 

patienter har berört och påverkat dem (Ekedahl & Wengström, 2006; Kedall 

2007). 

 

It is unavoidable that some patients stick with you…I am not a robot, 

but a human being. The patients that remain have usually touched me 

in a special way (Ekedahl & Wengström, 2006, p.133). 
 

Faktorer som främjar den professionella identiteten 

Tillgänglighet 

Relationen mellan sjuksköterskor och patienter är mångsidig och bygger på ett 

ömsesidigt engagemang. När sjuksköterskor visar genuint intresse i patienten, 

känner denne en känsla av tillit och relationen blir djupare. Med en holistisk vård 

upplever sjuksköterskor en större förståelse för patientens lidande, där fysiska, 

psykosociala och existentiella behov blir tillgodosedda (Mcilfatrick et al., 2006). 

Sjuksköterskor menar att med denna vård kan patienten känna stöd, tillit och 

tillgänglighet från sjuksköterskor. Relationen kan ge den sjuke energi till att 

fortsätta, att orka med vardagen. Patienter uppfattar sjuksköterskor som 

energigivande, som ger dem hjälp att känna trygghet, lindring och ro. Detta ger en 
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inre styrka för båda parter som ytterligare fördjupar deras relation (Mok & Chiu, 

2004). När sjuksköterskor upplever att deras arbete kan hjälpa patienten anser de 

att vården är tillfredsställande (de Araújo et al, 2004; Åström et al., 1995). 

 

In establishing the relationship, the nurse needs to be approachable, 

you need to know your patients, understand their needs. The patient 

welcomes the nurse because he/she knows you, they know you care 

(Mok & Chiu, 2004, p.480). 
 

Tillgodose behov 

Sjuksköterskor får ibland föra patienters talan, till både familj och övrig 

personal, eftersom de har kunskap om patientens unika behov. 

Sjuksköterskor som försöker uppfylla patientens önskemål upplever en 

känsla av välbefinnande. De har gjort det bästa för patienten och känner att  

vården gjort skillnad (Hart et al., 1998; Mok & Chiu, 2004).  

 

Helping them to make their death a comfortable one, helping to make 

it as easy as possible for them, I think helps you accept… I suppose it 

clears your own conscience, not your conscience, but it makes it 

easier for you if you know you’ve done everything that you could have 

done for them (Hopkinson et al., 2003, p.531). 
 

Tankar kring döden 

Det händer varje dag att en patients tillstånd hastigt försämras. Detta kan 

kännas svårt att hantera men att vårda döende patienter blir till slut en vana 

och sjuksköterskor känner att det är en del av det dagliga arbetet 

(Hopkinson et al., 2003). Ofta upplever sjuksköterskor tankar och 

funderingar kring döden, de vet inte hur de ska bemöta den döende patienten 

på bästa sätt. Då kan patienternas egna strategier för att skydda sin integritet 

och hantera sitt lidande inspirera, motivera och ge sjuksköterskor idéer om 

hur de ska bemöta patienterna och dess anhöriga (Mok & Chiu, 2004; 

Wengström & Ekedahl, 2006).  

 
I have learned from [his] attitude towards the difficulties of life. His 

whole perspective has influenced me personally (Mok & Chiu, 2004, 
p. 481). 
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Stödja varandra i vårdlaget 

Sjuksköterskor beskriver vikten av stöd inom vårdlaget. En kollega kan bekräfta 

att de tagit förnuftiga beslut och gjort det bästa möjliga av situationen (Hopkinson 

et al., 2003). Sjuksköterskor känner att när de har bedrivit en god vård och de har 

en gemensam vårdande attityd inom vårdlaget, upplever de respekt och stöd av 

varandra.  Att stödja varandra och att ha roligt tillsammans inom vårdlaget är en 

fungerande copingstrategi, där exempelvis humor kan användas som ett sätt att 

ventilera känslor (Ekedahl & Wengström, 2006).  

 

I can talk to my closest workmate about almost everything, that gives 

me strength (Åström et al., 1995, p.115). 
 

Minska den egna stressen 

När arbetet känns tungt uppskattar många sjuksköterskor när de får ett 

känslomässigt utlopp genom att samtala om det som upplevs som svårt eller 

stressande. De beskriver att när de får utrymme till att andas och känner tillåtelse 

till att gråta öppet minskar det stressen i det dagliga arbetet (Ekedahl & 

Wengström, 2006; Simoni & Paterson, 1997). Sjuksköterskor som använder sig 

av direkt aktiv coping, det vill säga att se det positiva i situationen och försöker 

förändra det som upplevs som stressande, löper mindre risk att drabbas av 

utbrändhet och de upplever större mening med sitt arbete (Simoni & Paterson, 

1997).  

 

En copingstrategi som används av sjuksköterskor för att minska stressen kan vara 

att skilja på den professionella identiteten och den privata. Detta är inte alltid så 

lätt men det behövs en tydlig gräns däremellan. Denna form av copingstrategi är 

vanligt hos sjuksköterskor för att kunna klara av känslomässiga påfrestningar 

(Ekedahl & Wengström, 2008). Sjuksköterskor beskriver att de ser upp till mer 

erfarna kollegor som sätter gränser och är trygga i sina professionella roller 

(Wengström & Ekedahl, 2006). Ett exempel på en klar gräns mellan den 

professionella identiteten och den privata är när sjuksköterskor kommer till arbetet 

och byter om till arbetskläder, likadant när de ska gå hem från arbetet och byter 

om till sina privata kläder. Här upplever sjuksköterskor att de lämnar sitt arbete 

för dagen och kan fokusera på sitt privatliv (Ekedahl & Wengström, 2006).  
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Professionell utveckling 

Den professionella utvecklingen inom yrkesrollen hos sjuksköterskor har tilltagit  

när de känner att de har en holistisk syn på vården och ser den individuella 

patienten (Åström et al., 1995). För att kunna ge en holistisk vård behöver 

sjuksköterskor tycka om sitt yrke, ha en känslomässig balans och vara försedda 

med tekniska och vetenskapliga kunskaper (de Araújo et al., 2004). Detta ökar 

tillfredsställelsen i arbetet och sjuksköterskor upplever att genom ökad erfarenhet 

av palliativ vård kan de lära sig gå vidare och finna glädje i sitt arbete (Kendall 

2007; Mok & Chiu, 2004).  

 

Through the relationship with the patients, I learned to let go  

(Mok & Chiu, 2004, p.481).  

 

Sjuksköterskor som arbetar med palliativt sjuka patienter känner att de borde 

erhålla ökade kunskaper om  vård i livets slutskede. Genom att kontinuerligt ta del 

av forskning kan sjuksköterskor öka sina kunskaper, som i sin tur får en positiv 

effekt för patienten (Mcilfatrick et al., 2006; Weigel et al., 2007).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

De utvalda artiklarna har övervägts och analyserats ett flertal gånger för att få det 

mest kompletta och sanningsenliga resultatet som möjligt. Vi anser att det 

slutgiltiga resultatet är hållbart och beskriver fenomenet på ett rättvist sätt. 

Resultatet grundas på fulltextartiklar. Vid sökning i referensdatabaser fanns 

många artiklar som verkade vara relevanta men ett flertal gick ej att få tillgång till 

på grund av referensdatabasernas begränsningar. Vi sökte efter dessa på flera 

olika sätt, exempelvis genom Google Scholar, dock utan framgång. Resultatets 

artiklar har bra spridning genom olika publiceringsår och studier har utförts i olika 

länder, med detta anser vi att artiklarnas resultat inte endast representerar ett 

specifikt land eller kultur. Ett fåtal av artiklarna saknar konkret beskrivning av 

studiens design och därför saknas den informationen i bilaga 2. På grund av den 

speciella inriktningen i flera artiklar där fokus låg på specifika sjukdomstillstånd 

och inte på sjuksköterskors erfarenheter, exkluderades dessa då vi ansåg att 

artiklarna inte besvarade syftet med litteraturstudien. Vi värderade artiklarnas 
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kvalitet utifrån tabellerna som är beskrivet under metoddelen, se tabell 1 och 2 

samt bilaga 2. På grund av det begränsade urvalet av artiklar har vi inkluderat 

artiklar med medelkvalitet. Valet av att använda manifest innehållsanalys gav ett 

bra resultat och vi anser att detta var ett bra tillvägagångssätt för att besvara syftet 

med vår litteraturstudie. Det var något av en utmaning att dela upp den 

analyserade litteraturen i tema och subtema, vi anser dock att resultatet delades in 

på ett passande sätt och resultatet blev tillfredsställande. 

 

Slutsats och allmän diskussion 

I början på denna litteraturstudie var vår förförståelse att fokus låg på hur 

sjuksköterskor bemöter patienter samt vilka copingstrategier som används. Under 

arbetets gång växte en ny förståelse fram där vi insåg vilken betydelse 

sjuksköterskor har för patienter. Att lyssna, stödja eller bara att finnas där är av 

allra största vikt. Patienterna i de olika resultatartiklarna talar om sjuksköterskor 

som en vän eller familjemedlem, som även har medicinska kunskaper. Detta var 

en aspekt som vi inte tänkt på tidigare men som nu känns självklar och 

grundläggande i relationen mellan sjuksköterska och patient. Vi anser att det är av 

stor vikt att relationen mellan sjuksköterskor och patienter är bra, eftersom 

patienten är beroende av stöd och att ha någon att tala med om svåra känslor och 

tankar. Relationen är mycket viktig för att patienten ska känna tillit, öppna sig och 

därmed erhålla en tillfredsställande vård.  

 

I resultatet beskrivs också att sjuksköterskorna strävar efter ett meningsfullt arbete 

och deras personliga ideal av hur en god palliativ vård ska se ut verkar betyda 

mycket för dem. Om sjuksköterskor känner sig misslyckade för att de inte klarat 

av att uppnå sitt ideal kan det kanske leda till nedstämdhet som då möjligtvis  kan 

påverka  dennes arbete med de andra patienterna. Vi anser att finna mening i sitt 

arbete är av allra största vikt där detta leder till att yrkesutövandet blir så fulländat 

som möjligt, oavsett profession. Det krävs vilja, intresse och engagemang för att 

vården av denna patientgrupp skall kännas meningsfull och tillfredsställande. 

  

En studie visar en tendens till en negativ inställning hos nyutexaminerade 

sjuksköterskor till vård av palliativt sjuka patienter (Román et al., 2001), men 

under litteraturstudiens gång har vi inte funnit något som styrker detta. Vi anser 
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att det istället kan bero på en känsla av obekvämlighet över att vårda döende 

patienter som kan misstas för en negativ inställning. Enligt vår mening kan detta 

härstamma från att inte veta vilket förhållningssätt som ska tillämpas eller en 

rädsla för det okända enligt vår tolkning. Vidare i samma studie (Román et al., 

2001) beskrivs det att en mer positiv inställning till vård av palliativt sjuka 

patienter observerades hos sjuksköterskor med många års erfarenhet. Detta tror vi 

grundas på att efter flera års arbete med vård av döende patienter blir det 

förmodligen en vana som dock inte ska förväxlas med en oberörd attityd. Det kan 

istället handla om att dessa sjuksköterskor lärt känna sin professionella identitet.  

Enligt Croona (2003) ses sjuksköterskor, som bidrar till att patienter upplever 

vården som omsorgsfull, som kompetenta och engagerade brobyggare. De 

sjuksköterskor som inte medverkar till en omsorgsfull vård på grund av bristande 

kunskap ses istället som murbyggare. 

 

Sjuksköterskor kan behöva inse sitt ansvar för patienterna och det kan många 

gånger kanske kännas tungt och påfrestande. Sjuksköterskorna i studierna ville 

helst ha svar på alla patientens och anhörigas frågor och i alla lägen kunna ge 

stöd. I resultatet framgår det att för att kunna vara ett stöd för patienter och 

anhöriga så måste sjuksköterskorna själva vara starka och hålla en känslomässig 

distans. Enligt Auerbach et al. (2005) har anhöriga ett behov av att känna sig 

delaktiga i familjemedlemmens vård, sjuksköterskor behöver framföra 

informationen på ett enkelt, ärligt och begripligt sätt för att de anhöriga ska känna 

sig informerade om vad som händer.  

 

Det är oerhört individuellt hur lätt/svårt sjuksköterskor har att hålla en 

känslomässig distans gentemot patienten, det verkar krävas erfarenhet för att lära 

sig att hantera sina känslor. Nyutbildade sjuksköterskor kan kanske ha en större 

tendens till att bli känslomässigt engagerade. Detta kan medföra att de ibland 

undantrycker sina egna känslor och efter ett tag kan det bli svårhanterligt att 

arbeta, det är då ytterst viktigt att de får stöd från sina kollegor enligt vår mening. 

Enligt Sverker (2000) kan sjuksköterskor finna stöd hos kollegor genom att 

exempelvis samtala om situationer som känns svåra och vilka känslor som 

upplevs. Sjuksköterskor kan behöva känna sympati och förståelse av både 

kollegor och övrig omgivning. Vi anser att sjuksköterskor och övrig vårdpersonal 
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blir starkare tillsammans när de stöttar varandra, då de klarar av att hantera svåra 

situationer och orkar arbeta med denna patientgrupp som kan medföra svåra 

känslor. Att känna denna form av stöd verkar vara det viktigaste för 

sjuksköterskorna i de olika studierna för att kunna hantera sitt arbete.  

 

Sjuksköterskor borde ha självdistans och självkännedom när problem uppstår. 

Även om sjuksköterskor gjort allt de kunnat måste de inse sina begränsningar och 

försöka göra det bästa av situationen med de tillgångar som finns till hands, både 

på en individuell nivå och inom vårdlaget. Att ta hjälp av varandra handlar inte 

om att erkänna sig svag utan hellre om självinsikt att de inte klarar av allt på egen 

hand. Finner sjuksköterskor en balans mellan  känslomässiga situationer och 

lösningar anser vi att det borde underlätta i arbetet med palliativt sjuka patienter. 

Det kommer alltid att uppstå nya händelser som sjuksköterskor inte är beredda på, 

det går inte att gardera sig mot främmande situationer.  

 

Sjuksköterskorna i de olika studierna anser att ökade kunskaper och utbildning 

inom området skulle vara mycket användbart. De anser att med ökad kunskap 

skulle den palliativa vården kunna bli bättre och sjuksköterskor skulle känna sig 

mer förberedda på att hantera svåra situationer. Enligt Román et al. (2001) har 

studier visat att adekvat utbildning inom den palliativa vården kan förbättra 

förhållningssättet gentemot döende patienter. Vi föreslår att det skulle vara 

gynnsamt för nyutbildade sjuksköterskor som börjar arbeta inom palliativ vård att 

få delta i någon form av utbildning för att förbereda sig mer inför denna typ av 

vård. Exempel på detta kan vara utbildningsdagar där funderingar kan besvaras 

och sjuksköterskor får en möjlighet till att reflektera över sitt arbete.  

 

Fortsatt forskning inom detta område kan vara fördelaktigt då det var begränsat  

med studier utförda angående sjuksköterskors erfarenheter av palliativ vård. Vi 

föreslår vidare kvalitativa studier för att belysa sjuksköterskors upplevelser, inte 

bara inom den palliativa vården. Detta skulle kunna leda till en ökad förståelse av 

sjuksköterskors dagliga arbete. 
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Bilaga 1 Litteratursökning i referensdatabaser. 
 
Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 
Förkastade Antal utvalda i 

resultatet 
Författare, år 

080121 PubMed - "Palliative care"  
- "Nurse-patient 

relations" 
- "Experience" 

- Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

19 18* 1 Mok, E, & Chiu P.C. (2004). 

080121 PubMed - "Palliative care" 
- "Experience" 

- Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

104 93* 
7** 
2*** 

1 Hart, G., Yates, P., Clinton, M., & 
Windsor, C. (1998). 

080121 PubMed - "Terminal care"  
- "Experience" 

- Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

112 95* 
14** 
1*** 

1 Hopkinson, J.B., Hallett, C.E., & Luker, 
K.A. (2003). 
 

080121 PubMed - "Coping skills" - Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

90 88* 
2** 

0  

080121 PubMed - "Coping Behavior" - Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

22 20* 
1** 

1 Simoni, P.S., & Paterson, J.J. (1997). 

080121 PubMed - Coping Strategies  
- "Palliative care" 

- Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

12 10* 
2** 

0  
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080121 PubMed - Coping Strategies  
- "Terminal care" 

- Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

19 14* 
3** 

2 Ekedahl, M., & Wengström, Y. (2006) 
 
Wengström, Y., & Ekedahl, M. (2006). 

080122 Cinahl - "Palliative care" 
- "Experience" 

- Abstract Available 
- Nursing 
- English 
- Age group: All adult 
- Special interest: 

Hospice/Palliative 
Care 

68 60* 
6** 
1*** 

0  

080122 Cinahl - "Terminal care" 
- "Experience" 

- Abstract Available 
- Nursing 
- English 
- Age group: All adult 
- Special interest: 

Hospice/Palliative 
Care 

33 29* 
4** 

0  

080122 Cinahl - "Palliative care"  
- "Nurse-patient 

relations" 

- Abstract Available 
- Nursing 
- English 
- Age group: All adult 
- Special interest: 

Hospice/Palliative 
Care 

22 18* 
4** 

0  

080122 Cinahl - "Terminal care" 
- "Experience"  

- Abstract Available 
- Nursing 
- English 
- Age group: All adult 
 

74 70* 
4** 

0  

080122 Cinahl - "Coping skills" - Abstract Available 
- Nursing 
- English 
- Age group: All adult 

115 111* 
2** 
2*** 

0  

080122 Cinahl - "Nurse-patient 
relations" 

- "Terminal care" 

- Abstract Available 
- Nursing 
- English 

61 56* 
5** 

0  
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Age group: All adult 
080123 Lippincott 

Williams & 
Wilkins and 
Health 
Professions 
premier 
Collection 

- "Terminal care" 
 
 

- Articles with 
abstracts 

- Original articles 

75 69* 
4** 
1*** 

1 Weigel., C., Parker, G., Fanning, L., 
Reyna, K., & Brewer Gasbarra, D. 
(2007) 

080123 Lippincott 
Williams & 
Wilkins and 
Health 
Professions 
premier 
Collection 

- "Palliative care" 
- "Experience" 

- Articles with 
abstracts 

- Original articles 

7 6* 
1** 

0  

080123 PubMed - "Terminal care" 
- "Nursing"  
- Challenge 

- Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

15 10* 
5** 

0  

080124 PubMed - "Patient care" 
-  "Experience" 

- Abstracts 
- English 
- Swedish 
- Nursing Journals 
- All Adult: 19+ years 

251 241* 
6** 
2*** 

1 Åström, G., Norberg, A., & Hallberg, I. 
R. (1995). 

*     Antal förkastade artiklar efter läsning av titel 
**   Antal förkastade artiklar efter läsning av abstrakt 
*** Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 
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Bilaga 2 Översikt över resultatets kvalitetsbedömda artiklar. 
 
Författare 
Årtal  
Land 

Syfte Design/ 
ansats 

Deltagare Analys 
metod 

Huvudresultat Kvalitet 

de Araújo et 
al. 
2004 
Brasilien 

Att verifiera 
omvårdnadsaspekter som 
sjuksköterskor anser som 
viktiga vid vård av patienter 
bortom terapeutiska 
möjligheter som inte är under 
intensivvård. 

Kvalitativ ansats. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer. 

14 
hematologisjuksköters
kor 
 

Bardins 
analysmodell 

Sjuksköterskor inom den palliativa vården 
borde erhålla psykologiskt och 
emotionellt stöd, detta för att ha en 
känslomässig balans i arbetet. 

I 

Ekedahl & 
Wengström 
2008 
Sverige 

Att jämföra sjukhusprästers 
och sjuksköterskors 
copingprocesser inom 
cancervård och att diskutera 
resultaten i relation till arbete 
och stress  i ett 
tvärvetenskapligt team. 

Kvalitativ ansats. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med hjälp 
av en intervjuguide. 

9 sjukhuspräster 
15 sjuksköterskor 
arbetande på hospice, 
onkologiavdelning och 
hemsjukvård. 

Kvale´s 
analysmodell. 

Båda professionerna behövde utrymme i 
sitt arbete för att kunna utföra det som 
kändes betydelsefullt. Den vanligaste 
copingstrategin var gränssättande. 

I 

Ekedahl & 
Wengström 
2006 
Sverige 

Studera registrerade 
sjuksköterskors coping-
strategier i arbete med 
obotligt sjuka och döende 
cancerpatienter. 

Kvalitativ ansats. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer med hjälp 
av en intervjuguide. 
 

15 svenska 
sjuksköterskor 
arbetande på hospice, 
onkologiavdelning och 
hemsjukvård med 
patienter med långt 
framskriden cancer.  

Kvale´s 
analysmodell. 

Genom att avgränsa arbetslivet från 
privatlivet blir sjuksköterskan inte lika 
personligt engagerad i patienterna.  

I 

Hart et al. 
1998 
Australien 

Undersöker teman konflikt 
och kontroll. 

Kvalitativ ansats. 
Diskussion i 
fokusgrupp. 

15 legitimerade 
sjuksköterskor. 

Rosenals 
analysmodell 

Sjuksköterskor känner ett ansvar över att 
lösa konflikter, med patientens bästa i 
åtanke. 

II 

Hopkinson et 
al. 
2003 
England 

Utifrån nyutbildade 
sjuksköterskors perspektiv få 
en förståelse för vård av 
döende patienter på sjukhus.  

Kvalitativ ansats, 
fenomenologisk 
design. Individuella 
öppna intervjuer. 

28 nyutbildade 
sjuksköterskor. 

Innehållsanalys. Jämnvikt mellan anspänning och icke 
anspänning skapar välbefinnande i 
sjuksköterskans arbete. 

I 

Kendall 
2007 
Australien 

Studera sjuksköterskors möte  
med patienters effekt på den 
kliniska praktiken. 

Kvalitativ ansats, 
fenomenologisk 
design. Enkäter. 

392 sjuksköterskor. Giorgis 
analysmodell. 

Sjuksköterskorna utvecklades genom 
möten med cancerpatienter och 
reflekterade med insikt över dem själva 
och deras  kliniska arbete. 

I 
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Mcilfatrick et 
al. 
2006 
Irland 
 

Att undersöka sjuksköterskors 
erfarenheter av en dags 
kemoterapivård på ett 
akutsjukhus i norra Irland och 
hur detta jämförs med deras 
erfarenheter av att arbeta med 
inneliggandevård.  

Kvalitativ ansats, 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
design. Individuella 
djupintervjuer. 

9 sjuksköterskor. Polkinghornes 
analysmodell 

Sjuksköterskorna upplevde sitt arbete som 
både positivt och negativt. En positiv 
aspekt var möjligheten till att utveckla 
sina kunskaper och en negativ aspekt var 
att de upplevde en minskning i sin 
omvårdnadsroll. 

I 

Mok & Chiu 
2004 
Kina 

Redogöra för en studie som 
undersöker aspekter av 
relationen mellan 
sjuksköterska och patient 
inom palliativ vård. 

Kvalitativ ansats. 
Hermeneutisk 
design. 
Ostrukturerade 
individuella 
intervjuer. 

10 sjuksköterskor som 
arbetar inom palliativ 
vård. 10 patienter med 
obotlig cancer. 

Hermeneutisk 
analys. 

Genom en holistisk vård kan 
sjuksköterskan se till alla patientens 
behov.  

I 

Simoni & 
Paterson 
1997 
USA 

Undersöka förhållandet 
mellan den personliga 
strukturen av svårigheter, 
coping-strategier och 
utbrändhet på sjuksköterskors 
arbetsplatser. 

Kvantitativ ansats. 
Enkäter. 

440 sjuksköterskor. Chi-2-test,  generell 
linjär modell med 
variabelkodning.  

Sjuksköterskor som använder direkt aktiv 
coping-strategier löper mindre risk att 
drabbas av utbrändhet. 

II 

Weigel et al. 
2007 
USA 

Undersöker sjuksköterskors 
attityder till vården för 
döende patienter. 

Kvantitativ ansats. 
Enkäter. 

151 sjuksköterskor 
arbetande på 7 
sjukhus. 

Envägsanalys av 
varians. 

Behov av ökad professionell exponering 
och övning för sjuksköterskor som vårdar 
döende patienter och dess anhöriga. 

I 

Wengström & 
Ekedahl 
2006 
Sverige 

Undersöker sjusköterskors 
coping-strategier i arbete med 
obotligt sjuka cancerpatienter.  

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
individuella 
intervjuer med hjälp 
av intervjuguide. 

15 svenska 
sjuksköterskor 
arbetande på hospice, 
onkologiavdelning och 
hemsjukvård med 
patienter med långt 
framskriden cancer.  

Kvale´s 
analysmodell. 

Vikten av att hitta sin professionella 
identitet. 

II 

Åström et al. 
1995 
Sverige 

Bidra till en bättre förståelse, 
betydelsen av omvårdnad, 
förmågor som behövs, 
upplevelser som gör vården 
givande och källan till styrkan 
som behövs för fortsatt vård. 

Kvalitativ ansats. 
Semistrukturerade 
individuella 
intervjuer. 

45 sjuksköterskor 
varav 15 arbetande på 
kirurgiavdelning, 15 
på medicinavdelning 
samt 15 inom 
långtidsvård. 

Innehållsanalys. Genom ökad erfarenhet ökar förmågan att 
se till hela patienten. 

II 

 


