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ABSTRAKT 
 
Introduktion: Sjuksköterskor anses vara den yrkeskategori som genom frekvent omvårdnad 
ofta skapar en personlig relation till sina patienter. Ökade krav och ett holistiskt synsätt inom 
vården medför att denna relation blivit viktigare. Med bristande strategier för att hantera 
denna nära relation kan risken för utbrändhet öka. Syfte: Att ur ett sjuksköterskeperspektiv 
belysa upplevelser av negativa aspekter vid omvårdnadsarbete nära döden, samt att 
uppmärksamma hur sjuksköterskor hanterar omvårdnadsarbetet nära döden. Metod: En 
litteraturöversikt genomfördes där tolv vetenskapligt kvalitativa artiklar granskades och 
analyserades textnära genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: För sjuksköterskor innebar 
omvårdnadsarbete nära döden både negativa emotionella upplevelser samt negativt upplevda 
situationer såsom brist på stöd och tidsbrist. Genom användandet av olika 
hanteringsstrategier; beteendemässiga samt hantering genom bekräftelse, underlättades detta 
omvårdnadsarbete. Diskussion: Sjuksköterskor upplevde kommunikationshinder och oklar 
ansvarsfördelning, vilket skulle kunna undvikas med tydligare direktiv. Viljan att göra sitt 
bästa kunde medföra orimliga krav samt emotionell påfrestning och sjuksköterskor såg 
relationen med patienten som värdefull men samtidigt svår. Stöd genom kollegor ansågs 
underlätta arbetet men kunde p.g.a. tidsbrist vara något som prioriterades mindre, vilket kunde 
leda till minskat välbefinnande. Slutsats: Omvårdnadsarbete nära döden var påfrestande för 
sjuksköterskor och trots egna hanteringsstrategier ansågs detta arbete kräva mer stöd och 
resurser från organistationen. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: attityder hos hälsovårdspersonal, coping, litteraturöversikt, palliativ             
vård 
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Författarna i föreliggande arbete har under studietiden uppmärksammat att sjuksköterskor 

påverkas både positivt och negativt av omvårdnadsarbete nära döden. Det kan anas att det 

främst är de positiva upplevelserna som lyfts fram, trots att detta arbete samtidigt har visat sig 

vara påfrestande för sjuksköterskor. Genom att belysa det som upplevs som negativt med 

omvårdnadsarbetet nära döden, kan dessa påfrestningar komma att uppmärksammas och 

därigenom förhoppningsvis även kunna bemötas samt hanteras på ett mer tillfredsställande 

sätt. Med detta som grund har en litterturöversikt genomförts med fokus på sjuksköterskors 

negativa upplevelser av att vårda döende patienter samt hur sjuksköterskor hanterar detta 

omvårdnadsarbete.  

 

 
 
 
 
 

Var inte rädd, dina händer är varma 
Tag de kallnande fingrarna i dina varma händer 

du behöver inte göra någonting annat 
var medmänniska ända till slutet 

 
Döden tar dig inte med sig, var inte rädd 

var hos den döende med dina varma händer 
lämna honom inte ensam 
döden tar dig inte med sig 

du har varma händer (Sailo, 1993, s. 9) 
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INTRODUKTION 

Terminal vård var det begrepp som fram till slutet av 1980-talet användes, nationellt som 

internationellt, när man talade om vård gällande den döende människan. Efterhand har 

begreppet kommit att ändrats till palliativ vård. Palliativ kommer från latinets pallium och 

betyder mantel, vilket kan liknas vid de lindrande åtgärder som numera erbjuds inom den 

svenska sjukvården. Palliativ vård handlar inte bara om enskilda insatser, utan ska vara en 

aktiv helhetsvård med syfte att, då bot inte längre är möjligt, lindra symtom samt bidra till 

förutsättningar för en god livskvalitet (Beck-Friis & Strang, 2005, s. 13). 

 

Enligt Världshälsoorganisationen [WHO] (1990; 2002) definieras palliativ vård som ett 

förhållningssätt med mål att förbättra livskvaliteten vid livshotande sjukdom, både för 

patienten och för dennes familj. Man fokuserar på livet och ser döden som en normal process, 

samt lindrar smärtor och andra plågsamma symtom för att patienten ska kunna leva så aktivt 

som möjligt fram till sin död. Detta ska ske utan att varken påskynda eller uppskjuta 

patientens bortgång. WHO lägger även stor vikt vid teamarbete mellan olika yrkesgrupper, 

vilket menas vara en förutsättning för god palliativ vård där såväl fysiska, psykosociala som 

existentiella problem beaktas. 

 

Friedrichsen (2005, s. 377) menar att sjuksköterskans arbete inom palliativ vård kan se väldigt 

olika ut, beträffande sammanhang och omfattning. Arbetet bör genomföras i enlighet med 

WHO:s definition av palliativ vård, för att fullt ut klassas som palliativ yrkesutövning, och 

inte enbart vara vård av döende. Oavsett var sjuksköterskan bedriver sitt vårdarbete, krävs det 

specifika kunskaper för att på ett bra sätt kunna bemöta den palliativa patienten och dennes 

närstående. ”Centralt för den palliativa sjuksköterskan är att handla och agera i patientens och 

den närståendes intressen så långt det är möjligt” (Friedrichsen, 2005, s. 377). Hanratty och 

Higginson (1997, s. 14) skriver att sjuksköterskans omvårdnad av den döende patienten ska 

speglas av ett tankesätt där den sjuke ända fram till sin död, är en levande och älskad individ.  

 

 Enligt Cooper och Barnett (2005), Loftus (1998) samt Nordgren & Olsson (2004) anses  

sjuksköterskor vara den yrkeskategori inom den medicinska professionen som genom sin 

frekventa och nära omvårdnad ofta skapar en mer personlig relation till patienten. 
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Nursing provides a wide range of potential workplace stressors as it is a 
profession that requires a high level of skill, teamworking in a variety of 
situations, provision of 24-hour delivery of care, and input of what is often 
referred to as ‘emotional labour’ (Philips, 1996 i McVicar, 2003, s. 635). 

 

Enligt Lazarus och Folkman (1984, s.141) innebär coping de beteendemässiga och kognitiva 

ansträngningar som individen använder sig av för att hantera de krav, inre som yttre, som 

överstiger dennes förmåga. Lazarus och Folkman (1991, s. 201) menar vidare att definitioner 

av coping måste innehålla individens ansträngningar att hantera stressfulla situationer, oavsett 

vad dessa leder till. Med detta menar författarna att det är svårt att säga att en strategi är bättre 

än en annan för att kunna hantera dessa situationer.   

 

Dagens holistiska synsätt inom omvårdnad har medfört att relationen mellan sjuksköterska 

och patient har kommit att bli allt viktigare. Detta har vidare inneburit att större krav ställts på 

de som utför omvårdnaden, samtidigt som den nära relationen kan medföra minskad 

objektivitet i vårdsituationen (Williams, 2001). Sjuksköterskor som har svårigheter med att 

hantera patienters död löper större risk att inte kunna tillåta sig att emotionellt komma nära 

patienten i omvårdnaden. Detta kan resultera i minskad kontakt och omvårdnad av patienten 

(Hurtig & Stewin, 1990). Det har visats vara vårdsituationen i sig, och inte sjuksköterskans 

personliga relation till döden som skapar oro (Cooper & Barnett, 2005). Bristande strategier 

för att kunna hantera detta omvårdnadsarbete har även visat sig medföra en ökad risk för 

utbrändhet bland sjuksköterskor (Elliot, Schewchuk, Hagglund, Rybarczyk & Harkins, 1996; 

Loftus, 1998). Med tanke på de ökade krav som ställs på personalen, är det inte förvånande att 

det finns ett behov av att finna funktionella sätt för sjuksköterskor att hantera sitt arbete 

(McVicar, 2003). Genom att hjälpa sjuksköterskor hantera omvårdnaden av den döende 

patienten, kan kvaliteten på vården komma att förbättras samtidigt som risken för utbrändhet 

kan minskas (Furman, 2002). 

 

Föreliggande litteraturöversikt genomfördes utifrån två utgångspunkter; negativa upplevelser 

och hanteringsstrategier. Det som av föreliggande författare definieras som negativa 

upplevelser, är de känslor och situationer som i omvårdnadsarbetet nära döden uttryckts som 

negativa av sjuksköterskor. Hanteringsstrategier syftar på hur sjuksköterskor agerar för att 

klara av detta omvårdnadsarbete. Litteraturöversikten har som mål att ge blivande samt 

verksamma sjuksköterskor en fördjupad bild av valt område, i syfte att tillföra ytterligare 

kunskap och beredskap gällande omvårdnad av patienter i livets slutskede.  
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SYFTE 

Syftet med litteraturöversikten var att ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa upplevelser av 

negativa aspekter vid omvårdnadsarbete nära döden. Litteraturöversikten syftade även till att 

uppmärksamma hur sjuksköterskor hanterar omvårdnadsarbetet nära döden.   

 

METOD 

En litteraturöversikt utfördes, vilket enligt Friberg (2006, s. 115) innebär att tillgänglig 

kunskap inom ett visst område av sjuksköterskans vetenskapliga område sammanställs, för att 

redovisas och skapa en översikt av ett visst problem. Forsberg och Wengström (2008, s. 30) 

uttrycker att tillräckligt många studier av god kvalitet är ett krav, för att en systematisk 

litteraturöversikt ska kunna genomföras. Segesten (2006, s. 10-11) skriver att det ingår 

sjuksköterskans uppgifter att följa med i den ständiga utveckling som sker inom all hälso- och 

sjukvård gällande såväl organisation, ekonomi samt medicinsk forskning.  

 

Litteratursökning 

Sökningen av vetenskapliga artiklar, i form av primärkällor lämpliga för syftet, utfördes 

mellan 2011-04-13 och 2011-08-31 i databaserna Cinahl, PsycInfo, PubMed och SveMed. För 

att finna passande artiklar i de olika databaserna användes vedertagna MeSH-termer 

(PubMed) och Headings (Cinahl) som var relaterade till litteraturöversiktens syfte. En 

fritextsökning gjordes i databasen SveMed. De sökord och sökvägar som användes redovisas i 

bilaga 1, då antalet sökord var många för att försäkra en bredd i sökningarna efter lämpliga 

artiklar som svarade för syftet. Litteratursökning utfördes även i databasen PsycInfo, där 

sökresultatet visade att lämpliga artiklar redan var valda ur tidigare nämnda databaser. Under  

litteratursökningens process rådfrågades universitetets bibliotikarie.  

 

Urval och värdering av vetenskaplig kvalitet 

Inklusionskriterier för samtliga artiklar var följande: originalartiklar av kvalitativ design, då 

studiens syfte var att belysa upplevelser samt hanteringsstrategier. Artiklarna skulle vara 

skrivna på engelska eller svenska och publicerade mellan åren 2001-2011 för att få ett så 

aktuellt resultat som möjligt. Artiklarna skulle även vara godkända av etisk kommitté eller 

innehålla etiska överväganden. De skulle samtidigt innefatta ett sjuksköterskeperspektiv, med 
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fokus på omvårdnad av vuxna eller äldre patienter, relaterade till syftet. Vidare beslutades att 

främst inkludera studier utförda i Sverige eller Norden och därefter inkludera övriga 

västerländska studier. Artiklar som inte fanns i fulltext exkluderades. 

 

Då syftet var att se på sjuksköterskans upplevelser samt hanteringsstrategier vid 

omvårdnadsarbete nära döden inkluderades olika områden inom professionen såsom 

sjuksköterskor verksamma inom allmänna vårdavdelningar på sjukhus/akutsjukhus, 

intensivvårdsavdelningar samt sjuksköterskor verksamma inom hemsjukvård och sjukhem. 

Detta för att få möjlighet till att belysa området ur ett brett perspektiv, vilket 

sjuksköterskeprofessionen innebär. Fokus valdes att inte läggas på studier där samtliga 

deltagare är verksamma inom hospicevård p.g.a. deras specialistkunskaper inom palliativ 

vård. Däremot inkluderades två artiklar baserade på samma studie, där några av deltagarna 

varit verksamma inom hospice. Studier där omvårdnaden omfattade barn exkluderades, då 

detta område anses vara för specifikt och extra känslomässigt krävande.  

 

Tolv kvalitativa artiklar valdes ut, granskades och värderades sedan utifrån Carlsson och  

Eimans (2003) bedömningsmall för studier med kvalitativ metod (bilaga 2). Mallen 

bedömmer artiklarnas olika delar med ett poängsystem från 0-3 poäng, med en maxpoäng av 

48 poäng. Den del som berörde patienter med lungcancerdiagnos, valdes att exkluderas, vilket 

innebar en minskning av maxpoängen till 45 poäng. Totalsumman räknades sedan om till en 

procentsats som utgjorde grunden för vilken grad av vetenskaplig kvalitet artikeln höll, där 

grad I stod för hög kvalitet och grad III låg kvalitet. Den vetenskapliga kvaliteten beräknades 

enligt följande: 60-69 procent av maxpoängen innebar grad III, 70-79 procent innebar grad II 

och 80-100 procent innebar att artikeln ansågs ha hög vetenskaplig kvalitet, det vill säga grad 

I. För att artiklarna skulle komma att inkluderas i litteraturöversiktensns resultat, krävdes grad 

I eller grad II. De artiklar som endast uppfyllde grad III exkluderades. 

 

Litteraturöversiktens resultat omfattade tolv kvalitativa vetenskapliga artiklar, med studier 

utförda i England (n=4), Norge (n=1), Sverige (n=4) och USA (n=3). Sammanställning av 

inkluderade artiklar redovisas i bilaga 3, där även artiklarnas kvalitetsgrad presenteras. 
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Analys 

Analysprocessen ufördes enligt Graneheim och Lundmans (2004) innehållsanalys för studier 

med kvalitativ design. Analysförfarandet hade sin utgångspunkt i en enskild naiv läsning av 

materialet för att genom helheten gemensamt skapa en överblick av insamlad data. Då 

studiens syfte var att belysa både negativa upplevelser och hantering av  

omvårdnadsarbete, utfördes den fortsatta analysprocessen i två separata delar med samma 

förfaringssätt. Materialet lästes grundligt igenom ännu en gång, för att vidare kunna extrahera 

de meningsbärande enheterna som svarade för litteraturöversiktens syfte. Dessa 

meningsenheter innefattar enligt Graneheim och Lundman (2004) ord eller meningar 

relaterande till varandra, genom innehåll eller kontext. Enheterna översattes för att sedan rent 

textmässigt kortas ner utan att förlora sin innebörd; kondensering. För att finna likheter och 

skillnader bland de kondenserade delarna kodades dessa efter sitt innehåll. Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver koder som något som kan tilldelas olika objekt, fenomen och 

händelser, och ska förstås i förhållande till själva kontexten. Vidare kunde ett mönster av 

olika underkategorier utläsas. Underkategorierna sorterades in under två kategorier, vilka 

utgjordes av litteraturöversiktensns utgångspunkter;  negativa upplevelser och hantering. 

Slutligen framkom det genom underkategorierna och kategorierna ett övergripande tema. 

Tabell över analysprocessen redovisas i bilaga 4. Ambitionen var att arbeta så objektivt och 

textnära som möjligt med datamaterialet i samtliga steg av analysprocessen. 

 

Etiska överväganden 

En litteraturöversikt innebär enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77-78) att frågor ställs 

till litteratur och inte direkt till personer. Avsikten var därför att enbart utgå från studier 

godkända av etisk kommitté eller där etiska överväganden fanns. Samtliga utvalda artiklar 

presenterades objektivt i resultatet, oavsett resultatets innebörd.        
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RESULTAT 

Det som framkom i resultatet presenteras i två rubriker och fyra underrubriker utifrån de 

koder, underkategorier och kategorier som framkommit i analysprocessen, se tabell 1. 

 

Tabell 1: Översikt av tema, kategorier, underkategorier och koder 
Tema Att vårda patienter i livets slutskede 
Kategori NEGATIVA UPPLEVELSER HANTERINGSSTRATEGIER 
Underkategori Emotionella 

upplevelser 
Organisatoriska 

upplevelser 
Beteendemässig 

hantering 
Hantering genom 

bekräftelse 
Kod Frustration 

Maktlöshet 
Skuld 
Sorg 
Otillräcklighet 
Osäkerhet 
Närhet och distans 

Tidsbrist 
Brist på stöd 

Distansering 
Att göra sitt bästa 
Visualisering 
Acceptans 
Humor 
Tro 

Erfarenhet 
Informellt stöd 
Formellt stöd 
 
 

 

Negativa upplevelser 

De negativa upplevelser som framkom presenteras under rubrikerna emotionella upplevelser 

och organisatoriska upplevelser. De emotionella upplevelserna visade sig innehålla känslor 

som frustration, maktlöshet, skuld, sorg, otillräcklighet, osäkerhet samt svårigheten att finna 

en balans mellan närhet och distans. Upplevelser som tidsbrist och brist på stöd presenteras 

under rubriken organisatoriska upplevelser. 

 

Emotionella upplevelser 

Sjuksköterskor uttryckte upplevelser av frustration i sitt arbete, vilket visade sig ha olika 

grunder. Detta var något som yttrades tydligt i patientsituationer där läkare på ett eller annat 

sätt var inblandade (Badger, 2005; Espinosa, Young, Symes, Haile & Walsh, 2010; Karlsson, 

Roxberg, da Silva & Berggren, 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor 

upplevde läkaren som osäker och i vissa fall även rädd i mötet med den döende patienten. Vid 

upprepade tillfällen fick sjuksköterskor påpeka vikten av att vara tydlig i kommunikationen 

mellan läkare, patient och närstående, då information gavs gällande diagnos och behandling 

(Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

You have to keep on nagging the doctors that they should talk with the patients 
and talk with the relatives and maybe discontinue treatment (Wallerstedt & 
Andershed, 2007, s. 36). 
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Sjuksköterskor upplevde det frustrerande att patient och närstående genom brister i 

kommunikationen inte fick hela bilden, vilket ingav falska förhoppningar (Espinosa et al., 

2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). Det var inte enbart brister i kommunikationen som 

skapade frustration, utan även då situationen tvingade läkaren att vara rak i sin 

kommunikation, och på ett mer aggressivt sätt ge information angående patientens tillstånd 

(Badger, 2005). 

 

going forth causing discomfort to the patient when sometimes the physicians 
needed to be a little more aggressive in talking with the family and being honest 
on what the outcome will be (Badger, 2005, s. 67). 

 

Med tanke på att sjuksköterskorna var de som spenderade mest tid tillsammans med patienten, 

kände de sig frustrerade då de ansåg sig ha för lite inflytande i beslut gällande patientens 

fortsatta behandling (Espinosa et al., 2010). I motsats till detta uttrycktes även negativa 

känslor då sjuksköterskor kände att de gavs ett större ansvar än vad de yrkesmässigt var 

ålagda till, exempelvis då läkaren fattade beslut som till stor del grundade sig enbart på 

sjuksköterskans uppgifter (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Andra situationer som orsakade frustration hos sjuksköterskor var då patientens önskningar 

inte var möjliga att tillgodoses eftersom närstående hade en annan åsikt, eller då närstående 

inte kände fullt förtroende för sjuksköterskans handlingar (Karlsson et al., 2010). Olika 

åsikter bland kollegor eller bristande samarbete var ytterligare en källa till frustration (Hov, 

Athlin & Hedelin, 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 

Omvårdnadsarbete kring döende patienter medförde enligt sjuksköterskorna att de ibland 

kände maktlöshet, då patienten trots sitt terminala skede fortsatte att behandlas (Badger, 2005; 

Wengström & Ekedahl, 2006). Många sjuksköterskor kände det som att “you’re not 

prolonging life …but rather just prolonging misery” (Badger, 2005, s. 67). Då dagens teknik 

och resurser innebär stora möjligheter till livsförlängande behandling, upplevdes det av 

sjuksköterskorna som att viss medicinering och behandling inte längre gynnade patienten 

samt att livskvalitén inte alltid var i fokus (Badger, 2005; Espinosa et al., 2010; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Närståendes okunskap om det palliativa skedet och deras önskan om 

fortsatt behandling utgjorde hinder för sjuksköterskor att kunna ge patienten en värdig och 

god omvårdnad fram till dennes död (Espinosa et al., 2010). Maktlöshet upplevdes även då 

sjuksköterskors kunskap och information gällande patienter inte togs tillvara av läkaren, samt 

då de behövde argumentera för att kunna administrera ökad smärtlindring till patienten 



 
 

8 

(Karlsson et al., 2010; Hov, Athlin & Hedelin, 2009). I situationer då patientens önskan inte 

längre var möjlig att tillgodose, skapades känslor av maktlöshet hos sjuksköterskorna. De 

beskrev detta som situationer då patientens tillstånd medförde behandling mot dennes 

önskningar, exempelvis då vården inte längre gick att utföra i hemmet (Hopkinson, Hallett & 

Luker, 2003; Karlsson et al., 2010). 

 

Känslor av skuld uppkom då sjuksköterskor inte längre kunde hjälpa patienten, då de ansåg att 

arbetet inom omvårdnad innebar att göra gott och att ordna allt till det bättre (Espinosa et al., 

2010; Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers & Williams Domian, 2010; Karlsson et al., 

2010). När döden kom plötsligt kunde dessa skuldkänslor uppkomma genom att 

sjuksköterskorna ifrågasatte sig själva om de hade kunnat göra något mer för patienten 

(Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). Upplevelsen av skuld var också något som de kunde 

känna då behandling gavs mot patientens vilja (Hov, Athlin & Hedelin, 2009). 

 
Every day when I did it, it was hard. Because I felt I was doing something that he 
[the patient] did not wish, but I simply did it. I felt the work was meaningless, 
because the only purpose was to make him survive for a little while against his 
wishes. It gave me nothing. I thought it was unworthy that this treat- ment he 
didn’t want was forced upon him (Hov, Athlin & Hedelin, 2009, s. 655)  

 

Patientens bortgång innebar inte bara sorg för de närstående utan sjuksköterskor beskrev även 

att de själva i vissa fall sörjde sina patienter, till vilka de genom omvårdnaden skapat en nära 

relation (Gerow et al., 2010; Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Shorter & Stayt, 2010; Wallerstedt 

& Andershed, 2007). Det framkom också att de till fullo inte kändes sig ha rätt till att ge 

uttryck för sin sorg på grund av sin yrkesroll (Gerow et al., 2010). 

 

Otillräcklighet upplevdes vid tillfällen då patientens tillstånd snabbt försämrades eller då 

döden kom plötsligt och oförberett, då sjuksköterskorna inte hade möjlighet att göra 

patientens sista tid i livet värdig (Costello, 2006; Hopkinson, Hallett & Luker, 2003; Shorter 

& Stayt, 2010). Dessa situationer innebar att sjuksköterskorna även upplevde viss 

otillräcklighet då det inte fanns utrymme till att förbereda de närstående (Costello, 2006; 

Shorter & Stayt, 2010) eller att bistå patienten med eventuella religösa handlingar (Costello, 

2006). 
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 I hate it when the patient dies suddenly – everything seems just so disorganized. I 
always think that it just looks unprofessional in front of the relatives. It makes me 
feel awful when that happens. I like to feel that I have done everything that I can 
(Shorter & Stayt, 2010, s. 162).  

 

Bemötande och kommunikation med närstående angående patientens svåra tillstånd skapade 

osäkerhet hos vissa av sjuksköterskorna. Upplevelsen grundade sig på att de inte visste exakt 

hur de skulle hantera situationen, vilka ord som var mer eller mindre lämpliga, hur mycket 

information de kunde ge eller hur de skulle uttrycka sig för att hjälpa de närstående att 

acceptera situationen (Espinosa et al., 2010; Hopkinson, Hallett & Luker, 2003; Wallerstedt & 

Andersherd, 2007). Samtidigt upplevde sjuksköterskorna en känsla av osäkerhet då patienten 

själv ställde frågor kring sin kommande död, eftersom detta var något som de inte kunde ge 

ett rakt svar på (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). 

 

This is another hard thing. When you’ve got a patient and they say ‘Am I going to 
die?’...most times, you can’t say a definite ‘Yes’ or ‘No’. I mean, you know people 
are poorly, but you get it so often... The chap I’ve been specialing today...I don’t 
know if he’s going to die or not. I thought he would have gone [died] over the 
weekend (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003, s. 529) 

 

Olika åsikter inom arbetsgruppen gällande omvårdnad, synen på palliativ vård samt vad som 

var bäst för patienten medförde att sjuksköterskorna kände sig osäkra (Karlsson et al., 2010; 

Hov, Athlin & Hedelin, 2009). Avsaknaden av raka direktiv gällande patientens behandling 

innebar osäkerhet, då sjuksköterskan kände att det var svårt att vårda patienten på rätt sätt 

utan att göra misstag (Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Wengström & Ekedahl, 2006). Osäkerhet 

uttrycktes också hos de sjuksköterskor som ansåg sig ha för lite kunskap för att känna sig 

trygg i omvårdnaden av döende patienter (Espinosa et al., 2010; Hopkinson, Hallett & Luker, 

2005). 

 

Det framkom att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att finna en bra balans mellan närhet 

och distans i relationen sjuksköterska-patient. Sjuksköterskor såg en risk i att identifiera sig 

med patienterna, då detta medförde problem med att lämna tankar kring patienten och dess 

behandling på arbetet (Ekedahl & Wengström, 2006; Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Shorter & 

Stayt, 2010; Wallersted & Andershed, 2007). ”It requires training to leave this job behind and 

to put it aside” (Ekedahl & Wengström, 2006, s. 133). Trots att sjuksköterskorna var 

medvetna om att en nära relation till patienten kunde orsaka emotionella problem, såg de 

relationen som en förutsättning för god omvårdnad (Shorter & Stayt, 2010).  



 
 

10 

Organisatoriska upplevelser 

Upplevelsen av konstant tidsbrist med små utrymmen för plötsliga förändringar utgjorde 

hinder för god omvårdnad av både patienter och närstående. Små tidsmarginaler innebar 

enligt sjuksköterskor svårigheter att planera sitt arbete och medförde risker både på en 

individuell- och organisatorisk nivå (Wallersted & Andershed, 2007). “[The nurses] haven´t 

got the staff or the time to be able to provide the care that [dying people] may need” 

(Hopkinson, Hallett & Luker, 2003, s. 528). Vidare ansåg sjuksköterskor att bristen på tid 

skapade problem i att vårda kurativa och palliativa patienter samtidigt (Hopkinson, Hallett & 

Luker, 2003; Wallersted & Andershed, 2007). 

 

Det visade sig även att sjuksköterskor uttryckte brist på stöd i sitt arbete med döende 

patienter, vilket de ansåg att det svåra och känslomässiga arbetet krävde (Hopkinson, Hallett 

& Luker, 2003; Hov, Athlin & Hedelin, 2009; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 

We’ve always wanted to have this clinical supervision and support. And now this 
past winter she (the clinical supervisor) was supposed to come. But now it’s all 
come to nothing. And here we’re also bad at giving priority to things like that. 
They called her (the supervisor) and cancelled it because they (the staff) didn’t 
have time... they had something else to do. But the problem is that we’re not used 
to making this a priority (Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 37) 

 

Hanteringsstrategier 

Sjuksköterskors sätt att hantera omvårdnadsarbetet kunde delas in i två delar, där den första 

bestod av beteendemässig hantering, vilket innefattade distansering, att göra sitt bästa, 

visualisering, acceptans, humor och tro. Den andra delen utgjordes av hantering genom 

bekräftelse och stod för erfarenhet, informellt- och formellt stöd. 

 

Beteendemässig hantering 

För att hantera arbetet med människor i livets slutskede visade flera av studierna att 

sjuksköterskorna omedvetet eller medvetet emotionellt distanserade sig, vilket hjälpte dem att 

inte bli för djupt känslomässigt involverade och berörda av patientens situation (Gerow et al., 

2010; Hopkinson, Hallett & Luker, 2003; Hopkinson, Hallett & Luker, 2005; Shorter & Stayt, 

2010). 

 



 
 

11 

Because you can’t get too emotional about things really – it makes me sound 
really cold... but a lot of the time, you do have to keep a distance in a way, 
because death happens so often on our unit. You’d be an emotional wreck if you 
let it bother you or affect you all the time (Shorter & Stayt, 2010, s. 164). 

 

Vissa sjuksköterskor ansåg att en bristande förmåga att kunna distansera sina känslor, innebar 

att de negativa känslorna kunde påverka vården av övriga patienter (Hopkinson, Hallett & 

Luker, 2005). I motsats till detta upplevde andra sjuksköterskor att emotionell distansering 

utgjorde hinder för god omvårdnad av patienter och närstående (Hopkinson, Hallett & Luker, 

2003). Det visade sig också att sjuksköterskor såg en risk i att bli alltför känslomässigt 

distanserade eller avstängda, då detta kunde upplevas som känslokallt och opersonligt av 

patienter, närstående och kollegor (Espinosa et al., 2010). Distansering kunde enligt 

sjuksköterskor också innebära att fokus valdes att läggas på olika omvårdnadsrutiner för att 

koppla bort upprörande tankar kring patientens situation. Detta kunde bland annat vara 

munvård, byte av sänglinnen samt att förse patient och närstående med exemplevis dryck eller 

näsdukar (Gerow et al., 2010; Hopkinson, Hallett & Luker, 2005). Sjuksköterskor 

distanserade sig även genom att planera och strukturera samtal med patient och närstående på 

ett sådant sätt att de undkom oförberedda situationer (Hopkinson, Hallett & Luker, 2005). 

Distansering användes också i situationer då sjuksköterskor bad de närstående lämna rummet 

för att själva kunna få lite personligt utrymme och distans (Badger, 2005). Vidare framkom 

det att arbeta deltid, tidigarelägga sin pension samt att arbeta fram rutiner för att tydliggöra 

gränser i omvårdnadsarbetet, kunde vara till hjälp för sjuksköterskor (Ekedahl & Wengström, 

2006). 

 

Det framkom att känslan av att ha gjort sitt bästa för patienten hjälpte sjuksköterskorna att 

hantera förlusten av en patient. Detta kunde innebära att sjuksköterskan kände att hon/han 

hade situationen under kontroll genom att adminstrativt och omvårdnadsmässigt ha hunnit 

förbereda sig för patientens död (Hopkinson, Hallett & Luker, 2003; Hopkinson, Hallett & 

Luker, 2005; Shorter & Stayt, 2010). Att vara förberedd innebar även att tillgodogöra sig den 

information som fanns angående patienten samt delge denna till närstående som underlag för 

deras förväntningar gällande patientens tillstånd (Karlsson et al., 2010). Genom att fokusera 

på här och nu, och se till att patienten fick ut så mycket som möjligt av sin dag, underlättade 

för sjuksköterskorna att hantera sitt arbete (Ekedahl & Wengström, 2006). 

 
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 
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conscious, not your conscious, but it makes it easier for you if you know you’ve 
done everything that you could have done for them (Hopkinson, Hallett & Luker, 
2005, s. 130). 

 

För att underlätta ett empatiskt förhållningssätt gentemot patient och anhöriga, framkom det 

att sjuksköterskor visualiserade sig själv eller någon ur den egna familjen i patientens eller de 

närståendes situation (Badger, 2005; Gerow et al., 2010; Hopkinson, Hallett & Luker, 2005; 

Shorter & Stayt, 2010). “I just kept picturing my brother, my sister, my mother there [in bed] 

and it kind of gave empathy toward the family and the patient” (Badger, 2005, s. 66). Genom 

visualisering kunde sjuksköterskor skapa en meningsful relation med patient och anhöriga 

(Gerow et al., 2010; Hopkinson, Hallett & Luker, 2005; Shorter & Stayt, 2010) samtidigt som 

denna teknik användes då sjuksköterskor inte fick bekräftelse på utförda 

omvårdnadshandlingar från patient eller närstående (Hopkinson, Hallett & Luker, 2005). 

 

Genom att daglien arbeta nära döden uttryckte sjuksköterskorna en viss acceptans inför 

döden, vilket också underlättade för dem att släppa taget om patienten efter dennes död 

(Gerow et al., 2010; Shorter & Stayt, 2010). 

 

To discuss the concept of death, dying etc – it’s not that difficult, whereas other 
people can find it really difficult... I think if you work in an environment where 
you see death and dying all the time, it becomes easier. I don’t think you can 
avoid thinking about your own mortality, or what it would be like if you were in 
that situation – and, you know, you just accept it (Shorter & Stayt, 2010, s. 164). 
 

Några sjuksköterskor såg det som något naturligt att sörja patienter som dött och ansåg att 

detta var en bekräftelse på de verkligen hade brytt sig om en annan människa (Gerow et al., 

2010). 

 

Ett ytterligare sätt att ventilera känslor i svåra situationer var att mellan kollegor använda 

humor, såsom att skämta i allvarsamma och tragiska stunder (Badger, 2005; Ekedahl & 

Wengström, 2006; Espinosa et al., 2010; Hopkinson, Hallett & Luker, 2005). Sjuksköterskor 

uttryckte “we laugh a lot” (Badger, 2005, s. 66) och att de hade “sick sense of humor, making 

jokes out of what are in reality dreadful situations” (Badger, 2005, s. 66). Humor visade sig 

även i bland användas i relationen sjuksköterska-patient (Ekedahl & Wengström, 2006). 
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He was lying there in his own blood and suffering from diarrhoea and was in 
terrible pain, and he could actually treat himself to having a joke with me. That 
was huge for me (Ekedahl & Wengström, 2006, s. 134). 

 

Ett fåtal sjuksköterskor uttryckte att tro, genom religösa och exitentiella åsikter, var ett sätt att 

hantera det dagliga arbetet (Badger, 2005; Ekedahl & Wengstöm, 2006; Gerow et al., 2010). 

“I love the fact that there is life in nature. And I often think that life ends and comes back 

anew” (Ekedahl & Wengström, 2006, s. 135). I vissa fall hade sjuksköterkors tankar kring 

livet efter döden kommit att ändras med erfarenheten av olika dödsfall genom arbetet (Gerow 

et al., 2010).  

 

Hantering genom bekräftelse 

Den egna erfarenheten av död och döende visade sig ha betydelse för sjuksköterskors 

möjligheter att utvecklas professionellt samt för att kunna hantera sitt arbete (Gerow et al., 

2010; Hopkinson, Hallett & Luker 2005; Wallerstedt & Andershed, 2007). Erfarenheten 

kunde vara baserad på egna tidigare upplevda situationer (Gerow et al., 2010; Hopkinson, 

Hallett & Luker, 2005) eller erfarenhet förvärvad genom iakttagelser av andras sätt att hantera 

svåra situationer (Hopkinson, Hallett & Luker, 2005). Då sjuksköterskor i vissa situationer 

upplevde osäkerhet, tog de hjälp av egna antaganden i vad som var det rätta att göra. Det 

kunde vara att besluta om de anghöriga skulle se den avlidne eller inte (Hopkinson, Hallett & 

Luker, 2003). 

 
Att dela svåra beslut och att få informellt stöd av kollegor och ibland även av närstående, 

uttrycktes vara en viktig hjälp för sjuksköterskor att hantera det dagliga arbetet nära döden. 

Det var samtidigt av stor betydelse att få utförda omvårdnadsåtgärder bekräftade av patienten 

själv, dennes närstående eller av mer erfarna sjuksköterskor (Ekedahl & Wengström, 2006; 

Espinosa et al., 2010; Gerow et al., 2010; Hopkison, Hallett & Luker, 2003; Hopkinson, 

Hallett & Luker, 2005; Wallerstedt & Andershed, 2007). ”You sometimes need somebody to 

say ‘You did all that you could’, although it might not make the situation different” 

(Hopkinson, Hallett & Luker, 2003, s. 530). Vissa sjuksköterskor ansåg att en förebild kunde 

vara ett bra stöd och en god hjälp för att hantera det återkommande mötet med döden (Gerow 

et al., 2010). Att dela känslor och gråta tillsammans med närstående efter patientens bortgång 

upplevdes inte som något negativt, utan som en stor hjälp för sjuksköterskor att hantera den 

egna sorgen (Espinosa et al., 2010). 
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Stöd upplevdes även genom det dagliga umgänget som kollegorna hade med varandra. 

Sjuksköterskor såg detta umgänge som ett slags forum där de kunde reflektera över olika 

omvårdnadssituationer, utbyta erfarenheter samt dela känslor (Badger, 2005; Ekedahl & 

Wengström, 2006; Espinosa et al., 2010; Shorter & Stayt, 2010;  Wengström & Ekedahl, 

2006), vilket de inte ansåg var möjligt eller önskvärt med den privata umgängeskretsen 

(Badger, 2005; Ekedahl & Wengström, 2006; Espinosa et al., 2010; Shorter & Stayt, 2010). 

Det framkom även att sjuksköterskorna blev hjälpta av att själva vara ett emotionellt stöd för 

andra (Ekedahl & Wengström, 2006). 

 
The support you give each other, the other colleagues you work with, know 
exactly what you’re going through, so quite often an informal chat in the coffee 
room is just as therapeutic (Shorter & Stayt, 2010, s. 164). 
 

Formellt stöd i form av gruppsamtal uttrycktes vara något som hjälpte sjuksköterskor att 

hantera sina upplevelser (Ekedahl & Wengström, 2006), medan andra föredrog det informella 

stödet, då de ansåg att det var svårare att prata om sin känslor kring död och döende i formella 

sammanhang (Shorter & Stayt, 2010). 

 

DISKUSSION 

Syftet med litteraturöversikten var att ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa upplevelser av 

negativa aspekter vid omvårdnadsarbete nära döden. Litteraturöversikten syftade även till att 

uppmärksamma hur sjuksköterskor hanterar omvårdnadsarbetet nära döden. Resultatet visade 

att sjuksköterskor erfar flertalet negativa upplevelser; känslor som situationer i sitt arbete. Det 

framkom att det inte bara är existentiella frågor som medför negativa upplevelser. Dessa 

upplevelser utgörs även av organisatoriska och mellanmänskliga ansvars- och 

kommunikationshinder som sjuksköterskor möter i omvårdnadsarbetet nära döden. Vidare 

visade resultatet att sjuksköterskor använder olika hanteringsstrategier för att klara av detta 

arbete. De ansåg att omvårdnadsarbetet underlättades genom känslan av att ha gjort sitt allra 

yttersta för patienten, samtidigt som stor vikt lades vid att skapa en bra balans i relationen till 

patienten. Sjuksköterskor uttryckte även kollegor som en stor hjälp i hanteringen av 

omvårdadsarbetet nära döden.  
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Resultatdiskussion 

Resultatet visar att omvårdnaden av döende patienter är ett känslomässigt påfrestande arbete 

för sjuksköterskor. De negativa upplevelser som framkom i resultatet visade sig orsakas av 

olika situationer, och att vissa situationer kunde ligga till grund för flera olika negativa 

upplevelser. Något som tydligt uttrycktes var svårigheter i samarbetet mellan sjuksköterskor 

och läkare, där oklara gränser för ansvar samt brister i kommunikationen medförde att 

sjuksköterskor kände sig frustrerade och maktlösa. Dessa situationer är troligtvist vanligt 

förekommande oavsett kontext på grund av den outtalade hierarki som finns inom vården. I 

studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) har författarna studerat hur sjuksköterskor 

hanterar svåra situationer som uppstår i den dagliga vården av patienter med avancerad 

cancer. Även denna studie visar på att sjuksköterskor anser att hierarkin inom hälso- och 

sjukvården kan utgöra hinder för ett bra samarbete, vilket exempelfierades med situationer då 

sjuksköterskor upplevde det svårt att rådfråga läkaren. Det går dock att diskutera i vilken grad 

det påverkar sjuksköterskor i sitt arbete. I situationer där frågor och beslut berör en döende 

människa är det möjligt att dessa samarbetssvårigheter får en mer negativ inverkan.  

 

Sjuksköterskor är troligtvis många gånger de som utgör länken mellan patient/närstående och 

läkare. Detta medför troligen att sjuksköterskor är de som ifrågasätts, i de fall där bristande 

kommunikation drabbar patient eller närstående. I en studie av Hall (2004) där syftet var att 

identifiera faktorer som orsakade arbetsrelaterad stress hos sjuksköterskor i sjukhusmiljö, 

framkom det att ovan nämnda situation var en av de faktorer som orsakade stress hos 

sjuksköterskor. Vidare visade resultatet att detta även skapade känslor av frustration. Att 

dessa kommunikationsproblem har en negativ påverkan för de inblandade i den palliativa 

omvårdnadssituationen, bekräftas även av Johnson (1994), som studerat 

sjuksköterskestudenters uppfattningar och upplevelser av fenomenet död. Denna negativa 

påverkan kan bero på, som resultatet visar, att sjuksköterskestudenterna tydligt uttryckte att 

det fanns en strävan efter att alltid göra sitt bästa i den palliativa omvårdnadssituationen. 

Palliativ vård innefattar enligt Milberg (2005, s. 147) även att tillgodose de närståendes 

behov. Detta utökade ansvar för sjuksköterskor som även innefattar att involvera närstående, 

skulle kunna vara ytterligare en bidragande faktor till att dessa samarbetssvårigheter har en 

mer negativ inverkan när det gäller döende människor.  

 

Resultatet visade vidare på en oklar ansvarsfördelning mellan sjuksköterskor och läkare, där 

sjuksköterskor i flera fall ansåg sig få antingen för mycket eller för lite ansvar över patienten. 
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Detta problem borde kunna stävjas genom tydligare direktiv samt en prestigelös, rakare och 

mer öppen kommunikation mellan professionerna. Sjuksköterskor och läkare är ansvariga för 

olika delar gällande patientens vård, vilket ska respekteras och värdesättas, samtidigt som det 

är viktigt med förståelse för att det är dessa som tillsammans utgör patientens fullständiga 

vårdteam. Thorén Todoulos (2005, s. 373) beskriver att ett palliativ teamarbete kräver ett 

gemensamt synsätt på omvårdnaden oavsett kompetensområde där samtliga teammedlemmar 

respekterar varandras arbetsuppgifter. Kanske skulle ett arbetssätt mer likt det teamarbete 

Thorén Todoulus nämner, underlätta omvårdnadsarbetet samt tydliggöra ansvarsfördelning 

mellan proffesionerna.  

 

I resultatet framkom att sorg och skuld i samband med patienters död uttrycktes. Dessa 

känslor grundade sig på den relation sjuksköterskorna hade till patienten, samt i vilken 

utsträckning de kände att allt som var möjligt att göra för patienten var gjort. Det känns mer 

naturligt än onaturligt att som sjuksköterska och medmänniska bli känslomässigt berörd i 

vissa situationer, då yrket innebär att arbeta nära människor. Även känslor av otillräcklighet 

framkom i resultatet och kunde upplevas i situationer där döden kom plötsligt. Dessa känslor 

av skuld och otillräcklighet grundar sig sannolikt på sjuksköterskors vilja att göra gott. I 

studien av Cooper och Barnett (2005) har de aspekter i omvårdnaden av döende patienter som 

skapar oro hos  sjuksköterskestudenter studerats. Där framkom det att situationer där 

patientens tillstånd försämrades var svåra att hantera, då sjuksköterskestudenterna ansåg att 

sjuksköterskors uppgift var att hjälpa patienten att bli bättre. Det är troligtvis många gånger 

som sjuksköterskor ställer för höga krav på sig själva, i sitt syfte att lindra, och att detta skulle 

kunna vara en bidragande faktor till uppkomsten av dessa känslor. I resultatet går det tydligt 

att se att en önskan hos sjuksköterskor om att kunna tillgodose patientens behov så långt det 

är möjligt, är en viktig del för sjuksköterskor i omvårdnadsarbetet nära döden. Detta bekräftas 

i studien av Hall (2004) och även av Peterson et al., (2010a) som studerat de olika aspekter 

som bekymrar sjuksköterskor i omvårdnanden av döende patienter. 

 

Det kan antas att ett vanligt förekommande problem i dagens sjukvård är den konstanta 

bristen på tid, vilket bekräftas av sjuksköterskor i resultatet. Detta kan tänkas ställa stora krav 

på sjuksköterskors förmåga att kunna priotitera sin tid, då arbetet dagligen innebär att 

identifiera vårdbehov, prioritera samt utföra åtgärder. Det kan tänkas vara svårt att samtidigt 

vårda kurativa och palliativa patienter, vilket även framkom i resultatet. Detta skulle kunna 

innebära att ställas inför ett etiskt dilemma; var behövs sjuksköterskan bäst? Troligtvis hos 
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båda, även om dessa patienters behov ser olika ut. Den konstanta tidsbristen skulle kunna 

medföra att sjuksköterskor väljer att prioritera de omvårdnadsbehov som snabbt kan åtgärdas 

framför den palliativa patientens existentiella behov, vilka är mer tidskrävande men samtidigt 

lika viktiga att tillgodose. Detta bekräftas i studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) 

där sjuksköterskor uttryckte att de valde att inte se symtom som oro och ångest när tiden ändå 

inte räckte till för att lindra dessa. Fokus lades istället på de symtom där sjuksköterskorna 

snabbt kunde se att deras åtgärder gav resultat, exempelvis fysisk smärta. 

 

Det kan förstås att balansen mellan närhet och distans i relationen till patienten, är en viktig 

del i omvårdnadsarbetet, vilket också framkommer i resultatet. Samtidigt som det visade sig 

att relationen sågs som en förutsättning för god omvårdnad, kunde en allt för nära relation 

medföra svårigheter för sjuksköterskor att kunna släppa taget om patienten efter dennes död. 

Studien av Cooper och Barnett (2005) visar att det är denna relation som utgör kärnan i yrket, 

men som även kan orsaka emotionellt negativa känslor, vid patientens död. Birgegård (2005, 

s. 414) uttrycker att en emotionell distans till patienten är nödvändig för att klara av att se 

patientens lidande och död. I resultatet framkom att sjuksköterskor distanserade sig från 

patienten bland annat genom att fokusera på praktiska omvårdnadsrutiner, vilket också visat 

sig i studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007). Balansgången mellan närhet och 

distans är troligtvis en av yrkets största utmaningar, och något som sjuksköterskor ständigt 

ställs inför. Alla patienter är unika individer och påverkar sin omgivning på olika sätt, 

samtidigt som sjuksköterskor utifrån individ, tidigare erfarenheter och situation berörs mer 

eller mindre av mötet med patienten. Denna balansgång är vanligt förekommande (Blomberg 

& Sahlberg-Blom, 2007; Peterson et al., 2010a) och utgör ett orosmoment för sjuksköterskor 

(Peterson et al., 2010a). 

 

Resultatet visade också att sjuksköterskor såg en fara i att bli alltför distanserade, då detta 

kunde uppfattas som känslokallt av omgivningen. Spichiger (2008) har i sin studie studerat 

palliativa patienters och näståendes upplevelser av vård. Studien visade att sjuksköterskor 

som utförde arbetsuppgifter utan känslomässigt engagemang resulterade i svårglömda 

negativa upplevelser för patienten. Peterson et al., (2010b) har studerat hur sjuksköterskor 

väljer att inhämta stöd för att hantera patienters död. Denna studie visade dock på att ett 

professionellt förhållningssätt och avsaknad av emotionell kontakt med patienten, innebar en 

hjälp för sjuksköterskor att snabbt kunna glömma och fokusera på nästa patient. Dessa olika 

åsikter angående känslomässigt engagemang visar ännu en gång att det är svårt att veta var 
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gränsen i relationen mellan sjuksköterska och patient ska dras, för att främja välmående hos 

alla parter. Birgegård (2005, s. 414) stödjer detta genom att uttrycka att rätt balans i relationen 

till patienten inte är något som kan bestämmas på förhand, utan enbart i det praktiska mötet 

mellan vårdgivare och patient. 

 

Som det visat sig i resultatet spelar kollegor en väldigt stor roll för hur sjuksköterskor klarar 

av att hantera omvårdnadsarbetet nära döden. Liknande resultat har även framkommit i 

studien av Blomberg och Sahlberg-Blom (2007) samt av Iranmanesh, Häggström, Axelsson & 

Sävenstedt (2009) där studiens syfte var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

döende människor i hemmet och på särskild avdelning på sjukhus. Kollegor visade sig i 

resultatet, innefatta stödjande och bekräftande funktioner, samtidigt som sjuksköterskor med 

hjälp av humor tillsammans kunde hantera sina upplevelser. Dessa sätt att hantera svårigheter 

är antagligen inte specifika för vården, utan är förmodligen vanligt förekommande oavsett 

arbetsplats. I resultatet framkom det att sjuksköterskor även upplevde brist på stöd, vilket 

även bekräftas i studien av Tishelman et al., (2004) där författarna studerat hur 

sjukvårdspersonal resonerar kring cancerpatienters vård. Studiens resultat visade på att 

sjuksköterskor såg ett behov av vägledning och reflektion i sitt arbete. Det kan tyckas att 

organisationen har ett ansvar att identifiera samt tillhandahålla behovet av stöd, oavsett om 

det är informellt- eller formellt stöd som efterfrågas. Vidare visade resultatet på att 

sjuksköterskor valde att ventilera sina upplevelser på arbetet istället för i det privata livet. Det 

är mer troligt att sjuksköterskor upplever och får mer stöd, förståelse och bekräftelse av 

kollegor, än av de utanför yrket som därav inte besitter samma kunskap och erfarenhet. Den 

tidsbrist, som tidigare nämnts, skulle kunna innebära att sjuksköterskor inte har möjlighet att 

utnyttja det värdefulla stöd som kollegor innebär, vilket skulle kunna medföra ett minskat 

välbefinnande. Detta visar på vikten av att organistationen tar sitt ansvar att avsätter tid för 

stöd och reflektion.  

 

Metoddiskussion 

Då litteraturöversikten hade som syfte att belysa upplevelser samt hur sjuksköterskor handlar 

och agerar för att klara av omvårdnadsarbetet nära döden, föll det sig naturligt att enbart utgå 

från studier av kvalitativ design. En studie med kvalitativ design karaktäriseras enligt 

William, Stoltz & Bahtsevani (2006, s. 45) av att forskaren försöker fördjupa sin förståelse 

och ta del av människors erfarenheter, upplevelser och uppfattningar. Vidare syftar kvalitativ 
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forskning till att innefatta ett holistiskt synsätt där helheten framför olika variabler studeras, 

vilket ger beskrivande data.  

 

För att finna relevanta sökord, togs som tidigare nämnts den professionella hjälp som erbjuds 

via universitetets bibliotek tillvara. Detta förfaringssätt talar för litteraturöversiktens giltighet, 

dock kan det diskuteras om andra sökord, eller andra kombinationer av sökord samt fler 

fritextsökningar hade kunnat resultera i fler träffar. Trots mängd och variation av valda sökord 

visade det sig att flera olika sökningar gav liknande träffar, vilket borde tyda på att valt 

område sökts igenom på ett tillfredställande sätt. Med tanke på att littersturöversiktens fokus 

var omvårdnad valdes databaser därefter; Cinahl och PubMed, vilka har omvårdnad som 

inriktning. För att säkerställa en bredd i litteratursökningen utfördes även sökningar i 

PsychInfo och SveMed+.  

 

Samtliga utvalda artiklar granskades genomgående med samma granskningsmall och har 

därmed fått en likvärdig bedömning, vilket kan ses som en styrka i arbetet. Utvalda artiklar 

hade kravet att uppfylla grad I eller II. Resultatet hade troligen kunnat stärkts ytterligare om 

enbart grad I hade använts, dock var åtta av tolv inkluderade artiklar av grad I. Hänsyn skall 

dock tas till att en bedöming med denna mall blir subjektiv, vilket innebär att andras 

bedömning av samma artiklar eventuellt skulle kunna se annorlunda ut. Då samtliga artiklar 

var skrivna på engelska har dessa översatts efter egen förmåga, vilket ska beaktas. Det som 

dock talar för trovärdigheten av analysprocessen är att materialet till att börja med först lästes 

igenom enskilt, för att därefter gemensamt läsas, diskuteras och sammanställas. Ambitionen 

under analysprocessen var att arbeta så textnära och objektivt som möjligt för att uppnå det 

som Lincoln och Guba (1985, s. 290) benämner trustworthiness, med syfte att styrka 

litteraturöversiktens resultat. Läsaren bör dock ha i åtanke att viss förförståelse och tolkning 

eventuellt kan ha påverkat det slutliga resultatet.  

 

Samtliga utvalda artiklar har ett sjuksköterskeperspektiv, vilket var relevant med tanke på 

syftet. För att uppnå bredd av data har sjuksköterskor verksamma inom olika områden 

inkluderats. Fokus valdes att inte läggas på sjuksköterskor verksamma på hospice, då det kan 

antas att dessa har utvecklat en mer tolerant syn på död och döende, samt besitter djupare 

kunskap i området. Det kan samtidigt tros att en verksamhet som hospice har en mer 

utvecklad organisation gällande stöd för personalen. På samma gång finns en medvetenhet att 

denna verksamhet troligen skulle kunna vara en god informationskälla, med tanke på 
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litteraturöversiktens syfte. Valet att enbart inkludera studier utförda i vissa länder grundades 

på antagandet att dessa länder har en tämligen jämförbar sjukvård med Sverige. Samtidigt 

som synen på döden ur ett religiöst perspektiv, troligen är någorlunda likvärdig bland dessa 

länder. Det går dock att diskutera om sjuksköterskors upplevelser och sätt att hantera 

omvårdnadsarbetet skiljer sig beroende på land. Upplevelsen i sig kanske inte skiljer sig 

avsevärt, men hur den berör och sedan hanteras av sjuksköterkan kan förmodas påverkas av 

den kontext hon/han befinner sig i. Det bör noteras att det finns vetskap om att många länder 

idag är multikulturella och representeras av olika religioner, detta antas dock inte ha påverkat 

resultatet. Exkludering av vissa länder var även ett sätt att begränsa urvalet. 

Litteraturöversiktens reultat bör med avseende på dess trovärdighet till viss del kunna vara 

överförbart till sjuksköterskor verksamma inom samma kontext. 

 

Slutsats 

Då resultatet visade på att sjuksköterskor erfar flertalet negativa upplevelser i 

omvårdnadsarbetet nära döden samt använder sig av många olika sätt för att hantera detta 

arbete, kan det antas att personalen behöver mer stöd från organisationen än vad de idag 

erhåller. Det framkom att det inte bara var döden i sig som var orsak till dessa upplevelser, 

utan även situationer som med hjälp av tydligare riktlinjer borde kunna underlättas. 

Litteraturöversiktens resultat kan förhoppningsvis skapa intresse för vidare studier med syfte 

att identifiera de resurser sjuksköterskor anser sig behöva i omvårdnadsarbetet nära döden. 

Organisationen antas här besitta ett stort ansvar för att säkerställa personalens välmående och 

dämed skapa bättre förutsättningar för en god och säker vård.  
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att det inte gav någon effekt. 
Sjuksköterskorna kändes sig uppskattade, 
värdefulla och stolta i sin arbetsposition.  

Grad I 

Costello  
(2006) 
UK 

Att lyfta fram 
sjuksköterskors 
upplevelser av död 
och döende, med 
fokus på själva 
döden istället för 
dödsprocessen. 

Kvalitativ metod. 
Deltagarna fick 
under 40-50 
minuter, i 
individuella 
djupintervjuer 
berätta om sina 
upplevelser om död 
och döende på 
sjukhus.  

Sjuksköterskor på 
sjukhus. 
n=29 

Semiotisk analys 
inspirerad av 
Saussure. Istället 
för att fokusera på 
själva texten lades 
fokus på de 
omkringliggande 
faktorer som kan ha 
påverkat texten. 
Återkoppling till 
deltagare för 
reflektion. 

Sjuksköterskors upplevelse av döden 
baserades på huruvida de kändes sig ha 
kontroll över situationen eller inte. 
Upplevelserna delades upp i god och dålig 
död, med mindre fokus på patientens behov 
och dödsprocess, och mer på själva 
dödsögonblicket och sjuksköterskornas 
förmåga att hantera sin arbetssituation. 

Grad II 



Bilaga 3 

 

Tabell 3: Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(/bortfall) 

Analys Huvudresultat Kvalitetsgrad 
enligt 
granskningsmall 

Ekedahl & 
Wengström  
(2006) 
Sverige 

Att studera 
copingprocesser 
hos sjuksköterskor 
som arbetar med 
terminalt sjuka och 
döende cancer-
patienter, med 
fokus på stress och 
copingstrategier. 
Studien syftar till 
att svara på vilka 
funktionella- och 
dysfunktionella 
copingstrategier 
sjuksköterskor 
använder sig av för 
att hantera 
arbetsrelaterad 
stress. 

Kvalitativ och 
hypotesgenerande 
metod.  
Semistrukturerande 
individuella 
intervjuer i 60-120 
minuter. 

Sjuksköterskor på 
hospice, 
onkologavdelning 
samt inom 
öppenvård. 
n=15 

Analysmodell i två 
steg enligt Kvale, 
där steg ett är 
induktivt och 
kategorier och 
teman tas fram. 
Steg två är 
abduktivt och 
analysen rör sig 
mellan ett empiriskt 
och teoretiskt 
perspektiv. 
Återkoppling till 
deltagare för 
reflektion. 

Resultatet visar att sjuksköterskor använder 
olika copingstrategier, där klara 
avgränsningar på individ- och 
organistationsnivå var den mest 
förekommande. Andra strategier var att 
ventilera känslor, upprätthålla ett 
professionellt förhållningssätt samt att ta 
vara på sin fritid. Otillräckliga 
avgränsningar och brist på stöd försvårade 
arbetet. 

Grad II 

Espinosa et. Al  
(2010) 
USA 

Att undersköka 
intensivårds- 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
terminalvård på 
intensivvårdsavdel-
ning. 

Kvalitativ metod. 
Beskrivande 
fenomenologisk. 
Individuella 
intervjuer samt 
intervjuer i 
fokusgrupper. 

Sjuksköterskor på 
intensivvårds-
avdelning. 
n=18 

Analysmetod enligt 
Colaizzi. Materialet 
läses, signifikanta 
delar som kan 
härledas till feno-
menet extraheras, 
ges innebörd och 
kategoriseras i 
teman. Materialet 
integreras i en 
grundlig beskriv-
ning av fenomenet 
och återkopplas till 
några deltagare för 
reflektion och 
justering. 

Omvårdnaden av döende patienter på 
intensivvårdsavdelning upplevdes medföra 
personliga och professionella svårigheter. I 
resultatet framkom tre teman, vilka 
innefattade upplevda hinder för att kunna 
utföra optimal terminal omvårdnad, 
personliga känslor och önskningar hos 
sjuksköterskorna samt deras sätt att hantera 
döende patienter och dess närstående. 

Grad I 



Bilaga 3 

 

Tabell 3: Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(/bortfall) 

Analys Huvudresultat Kvalitetsgrad 
enligt 
granskningsmall 

Gerow et al.  
(2010) 
USA 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av att 
möta döende 
patienter. 
Undersökningen 
syftar också till att 
ge förståelse för 
sjuksköterskors 
känslor, sorge-
reaktioner och 
copingmekanismer 
i samband med 
patienters död. 

Kvalitativ metod.  
Fenomenologisk  
hermeneutisk enligt 
Heidiggerian. 
Semistrukturerade 
individuella 
djupintervjuer med 
fokus på 
uppfattningar, 
upplevelser, känslor 
och handlingar. 

Sjuksköterskor på 
akut/intensiv-
vårdsavdelning, 
inom palliativ 
vård, folkhälso-
vård, akademisk 
fakultet samt 
sjuksköterskor 
inom administra-
tion och personal-
utveckling. 
n=11 

Analys enligt 
Heidiggerian och 
van Manen. Två 
forskare, oberoende 
av varandra, läser, 
analyserar och 
tolkar data. 
Gemensam 
genomgång av 
materialet sker 
därefter 1 ggr/mån i 
6 månader, för 
reflektion och ny 
analys. 

Sjuksköterskornas upplevelse av att möta 
döende patienter karakteriserades av att de 
skapade en ”skyddande ridå” för att mildra 
sorg, kunna utföra omvårdnad och samtidigt 
vara ett stöd för patienterna. För att lyckas 
med detta skapade sjuksköterskorna en 
relation med patienten utöver den 
professionella. Tidigare erfarenheter spelade 
stor roll för synen på död och döende och 
personliga omvårdnadsrutiner hjälpte 
sjuksköterskorna att hantera sitt arbete. För 
att kunna vara professionell i sitt arbete 
ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att 
kunna lägga upplevelsen av sorg åt sidan. 
 

Grad I 

Hopkinson, 
Hallett & Luker  
(2003) 
UK 

Att belysa 
omvårdnaden av  
döende människor 
på sjukhus ur den 
nyutexaminerade 
sjuksköterskans 
perspektiv. Studien 
syftade till att 
framställa en teori 
om hur 
sjuksköterskor kan 
bli hjälpta i 
omvårdnaden av 
döende människor. 

Kvalitativ metod 
med fenomeno-
logisk ansats. 
Öppna intervjuer 
där deltagarna 
uppmanades att 
berätta om patienter 
som hade dött eller 
som de förväntade 
skulle dö. Det som 
ansågs viktigt i 
omvårdnaden 
undersöktes mer 
grundligt. 

Sjuksköterskor på 
medicinavdelning 
inom ett 
akutsjukhus. 
n=28 (/13%) 

Iterativ 
analysprocess enligt 
Wolcott och van 
Manen. Genom 
bearbetning av data 
framkom sex olika 
teman/essenser. 
Samband mellan 
dessa kunde ses 
genom tolkning 
som identifierade 
mönster i 
materialet.  

Sjuksköterskors upplevelse av omvårdnad 
kunde struktureras i olika essenser. Denna 
struktur bestod av sjuksköterskors 
personliga ideal och verklighet ang. 
omvårdnad av döende människor. 
Strukturen visade att då personliga ideal inte 
stämde överens med verklighteten kunde 
detta resultera i negativa upplevelser. 

Grad I 



Bilaga 3 

 

Tabell 3: Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(/bortfall) 

Analys Huvudresultat Kvalitetsgrad 
enligt 
granskningsmall 

Hopkinson, 
Hallett & Luker  
(2005) 
UK 

Att se på hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
hanterar 
omvårdanden av 
döende människor 
på en medicinsk 
avdelning på ett 
akutsjukhus. 

Kvalitativ metod. 
Tvärsnittsstudie 
med individuella 
intervjuer med 
ingångsfråga där 
deltagarna 
uppmanades att 
berätta om patienter 
som hade dött eller 
som de förväntade 
skulle dö. Det som 
ansågs viktigt i 
omvårdnaden 
undersöktes mer 
grundligt. 

Sjuksköterskor på 
medicinavdelning 
inom ett 
akutsjukhus. 
n=28 (/13%) 

Iterativ 
analysprocess enligt 
Wolcott och van 
Manen. Utifrån 
öppna frågor kring 
analysmaterialet 
samt en skriftlig 
sammanfattning 
framkom olika 
mönster bland 
upplevelserna. 

Relationen med kollegor, patient och 
närstående ansågs vara en hjälp, samtidigt 
som förberedelse, erfarenhet och emotionell 
kontroll också underlättade. Att få 
bekräftelse och se till sitt personliga 
välmående, uttrycktes också vara viktigt. 
Sjuksköterskors sätt att 
hanteraomvårdnaden kunde liknas vid ett 
nät bestående av dessa delar. 

Grad II 

Hov, Athlin & 
Hedelin  
(2009) 
Norge 

Att skapa en 
djupare förståelse 
för hur det är att 
vara sjuksköterska 
på ett sjukhem för 
patienter i livets 
slutskede. 

Kvalitativ metod 
med fenomeno-
logisk ansats. 
Deltagarna 
intervjuades 
individuellt vid två 
tillfällen, ca 60 
min/tillfälle. 

Sjuksköterskor på 
sjukhem. 
n=14  

Hermeneutisk 
fenomenologisk 
analys inspirerad av 
van Manen. En 
analysprocess i 
flera steg med 
holistisk ansats 
användes, för att 
finna subteman, 
huvudteman och 
essensen av 
deltagarnas 
redogörelser.  

Resultatet visar att sjuksköterskor som 
möter patienter i livets sluteskede utmanas 
både professionellt och individuellt som 
människa. Det framkom tydligt att 
sjuksköterskor ofta arbetar i tvetydiga 
situationer, vilket medför oväntade åtgärder 
och emotionell stress. Sjuksköterskorna 
strävade efter att göra sitt yttersta för 
patienten och samtidigt följa läkarens 
direktiv. Det framkom även att de upplevde 
svårigheter i arbetet gällande 
ansvarsfördelning samt att utföra 
omvårdnad som alla inblandade var nöjda 
med. 

Grad I 



Bilaga 3 

 

Tabell 3: Översikt av inkluderade artiklar 
Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(/bortfall) 

Analys Huvudresultat Kvalitetsgrad 
enligt 
granskningsmall 

Karlsson et al.  
(2010) 
Sverige 

Att belysa 
kommunsjuk-
sköterskors 
upplevelser av 
etiska dilemman 
inom palliativ vård.  

Kvalitativ metod. 
Deltagarna fick 
välja ut samt skriva 
ner en specifik 
upplevelse, hur de 
hanterade 
situationen, ev. 
förekomst av stöd 
och vem stödet kom 
ifrån. 

Sjuksköterskor 
inom kommunen. 
n=7 

Kvalitativ 
innehållsanalys. 
Texten lästes, 
delades in i 
meningsenheter, 
kategoriserades och 
delades in i 
subteman och 
teman. 

Sjuksköterskorna kände maktlöshet när de 
var ålagda att fortsätta påfrestande 
behandlingar, då patienten och dennes 
närståendes åsikter gick isär och då 
sjuksköterskan och läkaren hade olika 
uppfattningar gällande smärtlindring. 
Frustration uttrycktes då sjuksköterskorna 
kände att de närstående inte hade förtroende 
för dem, när de inte kunde hjälpa patienten 
och då de inte hade läkarens stöd. Det 
framkom även att sjuksköterskorna kände 
oro då de ansåg att kollegor inte gav 
patienten tillräcklig smärtlindring samt oro 
för att inte alla medarbetare hade samma 
syn på den palliativa omvårdnaden. 

Grad I 

Shorter & Stayt 
(2009) 
UK 

Att undersöka 
intensivvårds-
sjuksköterskors 
upplevelser av sorg 
och deras 
copingmekanismer 
när en patient dör. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod enligt 
Heideggerian. 
Individuella 
semistrukturerade 
intervjuer pågick 
tills datamättnad 
uppnåddes. 

Sjuksköterskor på 
intensivvårds-
avdelning. 
n=8 

Analys i sju steg 
under pågående 
datainsamling 
enligt Colaizzi. 
Texten lästes för att 
finna signifikanta 
delar som sedan 
delades in i olika 
grupper eller teman, 
för att kunna utläsa 
ett övergripande 
tema. Återkoppling 
till deltagare för 
reflektion. Dagbok 
för reflektion samt 
läsning av relevant 
litteratur under 
analysprocess. 

Resultatet visar att upplevelsen av patienters 
död berodde på om sjuksköterskorna ansåg 
sig ha kontroll över situationen eller inte. 
Sjuksköterskorna framhöll sin empatiska 
förmåga som en förutsättning för god 
omvårdnad, vilket var något de strävade 
efter. Sjuksköterskorna använde sig av en 
mängd olika copingmekanismer. De 
föredrog informellt stöd framför det 
formella stöd som erbjöds på arbetsplatsen. 
Sjuksköterskorna såg på döden som något 
naturligt och som en del av sitt arbete, men 
de uttryckte även att det var viktigt att 
kunna koppla bort arbetet för att inte låta det 
påverka deras privatliv. 

Grad I 
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Tabell 3: Översikt av inkluderade artiklar 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Syfte Design Deltagare 
(/bortfall) 

Analys Huvudresultat Kvalitetsgrad 
enligt 
granskningsmall 

Wallerstedt & 
Andershed  
(2007) 
Sverige 
 

Att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
vårda döende 
patienter utanför 
speciella palliativa 
vårdenheter. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
metod. Individuella 
intervjuer då 
deltagarna under 
60-100 minuter fritt 
fick berätta om sina 
upplevelser. 
Uppföljningsfrågor 
ställdes för djupare 
förståelse. 

Sjuksköterskor på 
sjukhus och inom 
hemsjukvård. 
n=9 

Analys enligt 
Giorgi. Materialet 
lästes i sin helhet 
för att skapa en 
översikt. 
Meningsenheter 
extraherades samt 
kondenserades, 
vilket sedan bildade 
en sammanställning 
av varje intervju. 
Intervjutexterna 
sattes i relation till 
varandra, 
resulterande i tre 
strukturer. 
 

Sjuksköterskorna var positivt inställda till 
omvårdnad i livets slutskede och ansåg att 
arbetet krävde kunskap, hängivelse, 
flexibilitet och ibland icketraditionella 
omvårdnadsmetoder. De såg det som ett 
stort ansvar att vårda döende patienter, och 
ansåg att deras rapporter till läkaren spelade 
stor roll för patientens fortsatta omvårdnad. 
Samarbetet mellan personal, patient och 
närstående uttrycktes vara en förutsättning 
för en värdig död. Arbetet gav 
sjuksköterskorna insikt och medvetenhet 
både på ett professionellt och personligt 
plan. Sjuksköterskorna uttryckte även 
känslor av frustration, otillräcklighet samt 
förlust. Tidsbrist upplevdes vara en 
riskfaktor i arbetet. 

Grad I 

Wengström & 
Ekedahl  
(2006) 
Sverige 

Att studera 
copingprocesser 
hos sjuksköterskor 
som arbetar med 
terminalt sjuka och 
döende 
cancerpatienter. 
Studiens fokus var 
stress och 
copingstrategier 
utifrån 
sjuksköterskors syn 
på livet, oavsett 
sekulär eller 
religiös syn, och 
hur denna livssyn 
används för coping. 

Kvalitativ och 
hypotesgenererande 
metod.  
Semistrukturerande 
individuella 
intervjuer i 60-120 
minuter. 

Sjuksköterskor på 
hospice, 
onkologavdelning 
samt inom 
öppenvård. 
n=15 

Analysproces enligt 
Kvale, där data 
analyserades under 
pågående 
insamling.  De 
transkribrerade 
intervjuerna 
analyserades latent 
av båda forskarna 
samt kondenser-
ades, kodades och 
delades in i olika 
kategorier.  

Resultatet visar flera olika faktorer som 
påverkar sjuksköterskors personliga och 
professionella utveckling, både på individ- 
och gruppnivå. Arbetsgruppen ansågs vara 
betydande för den professionella 
utvecklingen samt för stöd i och hantering 
av arbetet. Den personliga livssynen är 
grundläggande för att kunna utveckla 
egenskaper betydelsefulla för omvårdnad. 
Sjuksköterskors sekulära och religiösa syn 
spelar här en stor roll för kompetens-
utveckling, vilken möjliggör för 
sjuksköterskor att kunna förstå, analysera, 
klara av samt uppskatta det betydelsefulla 
arbetet som omvårdnad innebär. 
 

Grad II 
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Tabell 4: Översikt av analysprocess 
Författare Meningsbärande enhet Översatt  

meningsbärande enhet 
Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Espinosa et 
al. 
(2010) 

“Nurses noted that they often talk to 
other nurses about their 
experiences. Such conversations can 
provide reassurance and support” 
(Espinosa et al., 2010, s. 278). 

Sjuksköterskor uppmärksammade 
att de ofta pratade med andra 
sjuksköterskor om sina upplevelser. 
Sådana konversationer kan ge 
bekräftelse och stöd.  

Sjuksköterskorna 
upplevde stöd genom 
att dela arbetslivs-
erfarenheter med sina 
kollegor. 

Informellt 
stöd 

Hantering 
genom 
bekräftelse 

Hanteringsstrategier 

Hopkinson, 
Hallett & 
Luker  
(2005) 

“The nurses also spoke of adopting 
a variety of techniques for escaping 
from the difficulties of caring for 
dying patients. The most often 
mentioned was getting on with other 
tasks that distracted attention away 
from upsetting thoughts” 
(Hopkinson, Hallett & Luker, 2005, 
s. 128). 

Sjuksköterskorna uttryckte också 
olika variationer av tekniker för att 
fly från olika svårigheter i samband 
med omvårdnaden av döende 
patienter. Den mest omnämnda var 
att sysselsätta sig med andra 
uppgifter vilket distraherade 
uppmärksamheten från tankar som 
var upprörande.  

För att slippa tänka på 
det som vara 
upprörande gjorde 
sjuksköterskorna 
andra sysslor. 

Distansering Beteende  Hanteringsstrategier 
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Tabell 4: Översikt av analysprocess 
Författare Meningsbärande enhet Översatt 

meningsbärande enhet 
Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Hov, Athlin & 
Hedelin 
(2009) 

“Delayed decisions and 
the lack of clear goals 
added to the nurses’ 
uncertainty. At the same 
time, they felt constant 
pressure from enrolled 
nurses and assistants to 
give clear directives about 
the daily care of the 
patients Such 
circumstances drained the 
nurses’ energy as they 
might have to work in 
conflicting directions; 
give terminal care and 
life-sustaining 
treatment/care 
simultaneously to the 
same patient. The nurses 
often felt that whatever 
they did would be a 
mistake” (Hov, Athlin & 
Hedelin, 2009, s. 654). 

Försenade beslut och 
avsaknaden av klara direktiv 
ökade sjuksköterskornas 
osäkerhet. Samtidigt kände 
de en konstant press från 
inblandade sjuksköterskor 
och undersköterskor att ge 
klara direktiv gällande 
patientens dagliga 
omvårdnad. Sådana 
omständigheter tömde 
sjuksköterskorna på deras 
energi då de var tvungna att 
arbeta i motsatta riktningar; 
tillhandahålla terminal vård 
samtidigt som 
livsuppehållande behandling 
till samma patient. 
Sjuksköterskorna kände ofta 
att oavsett vad de gjorde, 
innebar detta ett misstag. 

Brist på beslut och 
klara direktiv gällande 
patientens omvårdnad 
innebar att 
sjuksköterskan kände 
att det var svårt att veta 
hur de skulle vårda 
patienten på rätt sätt. 

Osäkerhet Emotionella 
upplevelser 

Negativa 
upplevelser 

Karlsson et al. 
(2010) 

“Nurses were frustrated 
when the dying patient’s 
wish to be cared for at 
home was ignored by the 
family. The nurses 
experienced an ethical 
dilemma when the relative 
was satisfied, whereas 
they themselves, and the 
patient, were not” 
(Karlsson et al., 2010, s. 
227). 

Sjuksköterskorna blev 
frustrerade när den döende 
patientens önskan att vårdas 
hemma ignorerades av 
familjen. Sjuksköterskorna 
upplevde ett etiskt dilemma 
när närstående var nöjda, 
medan de själva och 
patienten inte var det. 

Sjuksköterskorna 
kände frustration av att 
inte kunna tillgodose 
patienternas önskan. 

Frustration Emotionella 
upplevelser 

Negativa 
upplevelser 

 


