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Abstrakt 

Bakgrund: Förordningar och riktlinjer ställer krav på sjuksköterskor i sin yrkesutövning. De 

förväntas kunna kommunicera med patienter och anhöriga på ett professionellt och empatiskt 

sätt, kunna utveckla professionen samt ha ett etiskt förhållningssätt. Som omvårdnadsansvarig 

har sjuksköterskor en central roll vid vård av döende patienter. Problemformulering: Vid vård 

av döende patienter kan det uppstå känslomässigt ansträngande situationer där coping-

strategier kan behövas för att bemästra omständigheterna. Syfte: Undersöka vilka coping-

strategier sjuksköterskor använder i sitt arbete med döende patienter. Metod: Denna 

litteraturöversikt bygger på en systematisk undersökning av tidigare gjord forskning. 

Översikten innehåller 12 granskade vetenskapliga artiklar med kvalitativ och kvantitativ 

ansats. Meningsbyggande enheter har tagits ur de granskade artiklarna. Dessa har i sin tur 

analyserats ned till kategorier. Sökningar samt exempel på analys finns redovisade i 

tabellform. Resultat: I resultatet återges åtta olika kategorier av coping-strategier. Under varje 

kategori beskrivs olika förfaringssätt som sjuksköterskor använder sig av för att bemästra de 

situationer som upplevs svåra i arbetet med döende patienter. Kategorierna är; distansering, 

professionellt förhållningssätt, lärande, stöd av kollegor, stöd av patientanhöriga, acceptans, 

religiositet och humor. Diskussion: Genom distansering skapar sjuksköterskor en väg runt 

känslomässig inblandning i döendeprocessen. Detta kan skapa förutsättningar för 

sjuksköterskor att tillhandahålla vård mer effektivt och professionellt. Sjuksköterskor finner 

stöd kollegor emellan. Både genom stöttning i svåra situationer kring döende patienter och 

genom lärande från en medarbetare till en annan. Slutsats: Litteraturöversikten visar att 

sjuksköterskor använder sig av en rad olika coping-strategier för att bemästra arbetet runt 

döende patienter. Förslag för vidare forskning handlar om tillgänglighet. Avsättande av tid 

och resurser för utveckling av kompetensområdet. Undersöka om ämnet kan introduceras i 

grundutbildningen till sjuksköterska. 

 

Nyckelord: Coping, coping-strategier, döende patienter, litteraturöversikt, omvårdnad, 

sjuksköterskor 
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Introduktion 

Omvårdnadsarbete kan te sig olika beroende på var i vårdkedjan sjuksköterskor arbetar, men 

det finns en gemensam nämnare. Döden och närheten till den. Människor avlider på sjukhus, 

på hospice, på särskilda boenden och i hemmen. Oavsett lokalisation för dödsfallet så är det 

sjuksköterskor som är huvudansvariga i omvårdnadsarbetet. De är därmed en naturlig del av 

kontexten runt döende patienter (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Bakgrund 

Det ställs många krav på sjuksköterskor i sin yrkesutövning. Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning (2005) förtydligar kraven på sjuksköterskor. Där står att läsa att 

sjuksköterskor förväntas kunna hantera kommunikation med patienter, anhöriga och kollegor 

på ett professionellt och empatiskt sätt, samt att självständigt kunna identifiera styrkor och 

svagheter i den egna professionella kompetensen och att engagera sig i personlig och 

professionell kompetensutveckling. 

Även i ICN:s etiska kod (2014) beskrivs sjuksköterskors arbetsuppgifter och förpliktelser. 

Bland annat nämns att sjuksköterskor har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket. 

Vidare beskrivs att sjuksköterskor skall medverka till en vårdkultur som främjar ett etiskt 

förhållningssätt och en öppen dialog. Sjuksköterskor skall även utarbeta riktlinjer för god 

omvårdnad, samt skapa förutsättningar för en arbetsmiljö som skapar god vård. De följer och 

främjar personalens hälsa och kompetens med målet att kunna göra ett bra arbete.  

År 2013 avled i Sverige 90505 personer och en stor del av dessa avled i samband med 

sjukvård och/eller omvårdnadsarbete, och hade därmed sjuksköterskor, runt omkring dem 

(Socialstyrelsen, 2013). Dödsfallen som inträffar kan vara plötsliga eller väntade. I de fall de 

är väntade, skall vården bedrivas palliativt (Socialstyrelsen, 2013). Enligt World Health 

Organisation (WHO, 2015) definition av palliativ vård, så ska sjuksköterskor exempelvis 

lindra smärta och andra plågsamma symptom, bekräfta livet och betrakta döden som en 

normal process, samt integrera de psykosociala och andliga aspekterna i patientvården.  

Anderson, Kent och Owens (2015) artikel tar upp sjuksköterskors första möte med döden på 

arbetsplatsen och hur de första dödsupplevelserna påverkar sjuksköterskor. Sjuksköterskorna i 

studien ställdes inför känslomässiga utmaningar, de kände sig otillräckligt förberedda och 
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uttryckte en brist på kunskap och färdigheter vid sitt första möte med döende patienter. Första 

mötet med döden i arbetet kunde föra med sig inlärningstillfällen, men sågs även som ett 

hinder vilket måste passeras eller som en övergångsrit till att bli sjuksköterska. De uttryckte 

ett behov av hjälp för att bearbeta dessa upplevelser. Det är därför intressant att undersöka hur 

sjuksköterskor utvecklas i arbetet med döden och vilka strategier sjuksköterskor tillskansar sig 

och utvecklar för att kunna arbeta med kraven som ställs på ett professionellt förhållningssätt. 

 

Coping 

Sättet att reagera och agera vid svåra situationer kallas coping. Coping “består av kognitiva 

och beteendestyrda ansträngningar för att hantera specifika, interna och externa krav som 

bedöms svåra eller överstiger resurserna som individen besitter” (Monat & Lazarus, 1991, s. 

210). Lazarus och Folkman (1984, s. 142-143) beskriver det som en föränderlig process som 

fluktuerar i takt med ständiga bedömningar och omvärderingar beroende på förändringar i 

förhållandet mellan individen och dess omgivning. 

Dessa kognitiva och beteendestyrda ansträngningar kan te sig på olika sätt beroende på 

individens personlighet och tidigare erfarenheter och val av tillvägagångssätt vid liknande 

händelser. Gemensamt för alla coping-strategier är att det är tillvägagångssätt för att bibehålla 

kontroll över situationen, finna mening i det som inträffat samt svara upp mot inre och yttre 

krav. Valen av coping-strategier delas in i två huvudkategorier beroende på i vilket avseende 

coping-strategin används. Positiv/problemfokuserad coping och negativ/känslofokuserad 

coping (Lazarus & Folkman, 1984, s. 149-150). 

Behovet av coping hos sjuksköterskor som kommer i kontakt med döden i sin yrkesroll och 

vad otillräckliga coping-strategier kring känslomässig bearbetning av döden i arbetet 

resulterade i tas upp i Marinos (1998) studie. Där framgick att otillräckliga coping-strategier 

kunde resultera i bristfällig kommunikation och konflikter i vårdteamet, minskad villighet att 

dela erfarenheter med kollegor, och en känsla av socialt och känslomässigt utanförskap. Detta 

kunde resultera i utbrändhet och uppsägningar bland sjuksköterskor. 

Hounks (2014) studie som undersökte sjuksköterskors coping för att bemästra 

arbetssituationer i närhet av patienters död, styrkte ovanstående studies slutsats att 

otillräckliga coping-strategier kunde leda till utbrändhet. Sjuksköterskor borde sträva efter att 

hitta balans i sin yrkesroll och för att uppnå detta skulle fokus ligga på strategier för ett 
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holistiskt välmående, det vill säga strategier som innefattar ett balanserat välbefinnande 

mellan kropp, sinne och själ. 

Paleses, Peteans och Cernes (2014) studie redogjorde för hur erfarna sjuksköterskor upplevde 

plötsliga dödsfall. Sjuksköterskorna i studien upplevde en känsla av förlorad självkänsla och 

minskat självförtroende. Vid påträffandet av döda patienter upplevdes det smärtsamt med en 

känsla av desperation och rädsla. Det sågs som ett misslyckande eller som att de fallerat i sin 

professionella yrkesroll. Studien visade att dessa upplevelser kunde påverka sjuksköterskorna 

negativt i sin yrkesutövning upp till två år efter det utspelade händelseförloppet om det inte 

bearbetades på ett tillfredställande sätt. Slutsatsen i ovanstående visar vikten av att utveckla 

och tillskansa sig fungerande coping-strategier för ett långt och tillfredställande yrkesliv som 

sjuksköterska.  

 

Problemformulering 
 

Närheten till döden är ett stort inslag i sjuksköterskors yrkesutövning, och det kan påverka 

sjuksköterskor att ha döden som ett ständigt närvarande faktum i vardagen. Ambitionen med 

denna litteraturöversikt var att undersöka hur sjuksköterskor går tillväga för att hantera svåra 

situationer i samband med patienters döende. Det är därför intressant att undersöka vilka 

strategier sjuksköterskor tillskansar sig och utvecklar. Detta för att kunna arbeta med kraven 

som ställs på ett professionellt förhållningssätt. Sjuksköterskors mentala hälsa kan påverkas 

av hur de hanterar känslomässigt utmanande moment i arbetet runt döende patienter (Andrews 

& Wan, 2009). 

Det är också av vikt att lära sig mer om detta för att utveckla omvårdnadsämnet. Exempelvis 

för att förbereda sjuksköterskestudenter på vad som väntar dem i arbetslivet. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vilka coping-strategier sjuksköterskor 

använder i sitt arbete med döende patienter. 

 

 

Metod/Material 
 

Design 

Denna uppsats är av typen litteraturöversikt. Litteraturöversikter används för att få en 

uppfattning om kunskapsläget inom ett begränsat område. Exempel där litteraturöversikter 

används är vid introduktioner i forskningsrapporter, vid undersökningar för att beskriva 

framtida forskning, samt vid fristående litteraturöversikter som denna. Det innefattar att 

undersöka befintlig forskning för att kontrollera vad som har studerats. Forskningen kan 

baseras på både kvalitativa och kvantitativa metoder samt den undersöker vilka teoretiska 

utgångspunkter som använts. Den befintliga forskningen som svarar mot litteraturstudiens 

syfte sammanställs systematiskt på ett sätt som skall kunna replikeras. Detta kräver att 

författarna tillskansar sig grundlig kunskap inom vald ämneskategori. Den valda forskningen 

kvalitetsgranskas och analyseras och resulterar i översikt över det valda forskningsområdet. 

Den fristående litteraturöversikten karaktäriseras av att den innefattar ett arbete från början till 

slut och de är normalt 15-25 sidor långa. De fristående litteraturöversikterna kan användas vid 

examensarbeten på kandidatnivå som sedan mynnar ut mot arbete på magisternivå, eller som 

självständigt examensarbete (Friberg, 2012, s. 133; Polit & Beck, 2012, s. 95). 

 

Inklusions/Exklusionskriterier 

Inklusionskriterier för denna litteraturöversikt var följande; undersökningspersonerna skulle 

vara sjuksköterskor. I vissa fall kunde studier med andra på sjukhus förekommande 

yrkeskategorier ingå i urvalet. Kravet var då att sjuksköterskor skall finnas representerade 

bland grupperna och att de skall kunna särskiljas från de andra yrkeskategorierna. 

Forskningen ska ha tagit plats inom somatisk slutenvård, på hospice/särskilt boende eller i 

patienters hem. 
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Exklutionskriterier till denna litteraturöversikt var artiklar som var sekundärkällor, det vill 

säga review-artiklar. Likaså har material som var skrivet på annat språk än engelska och 

svenska och som inte tillhandahölls avgiftsfritt från universitetets webbplats refuserats. 

 

Litteratursökning 

Sökvägar för information och forskning till denna litteraturöversikt har inhämtas från 

databaserna Cinah, PubMed och PsycInfo. Cinahl Headings. PubMed MESH och PsycInfo 

Thesaurus har använts för att ringa in sökningarna och få träffarna inom ramen för 

litteraturöversiktens syfte. Olika MESH och Headings-termer har kombinerats med hjälp av 

trunkeringen AND för att få en bredd och variation. Detta i syfte att inte förbigå intressant 

forskning att ha med i litteraturöversikten. I sökningarna har ord valts med avsikt att skapa 

bredd över hela vårdkedjan. Lista över sökord ses i tabell 1. Sökningar i databaser redovisas i 

tabell 2. 

 

Tabell 1. Sökord i databaserna 

Cinahl PubMed PsycInfo 

Headings: 
 
Child 
Death 
Nurses 
Hospices 
Coping 
Emergency Service 
Nursing Home 
 

Mesh: 
 
Child 
Death 
Nurses 
Hospices 
Coping 
Emergency service 
Nursing home 

Thesaurus: 
 
Coping behaviour 
Death and Dying 
Nurses 

 

Tabell 2. Översikt över databassökningar 
Datum Databaser Sökord Antal 

träffar 
Antal valda 
artiklar efter 
läst rubrik 

Antal valda 
artiklar efter 
läst abstrakt 

Antal valda 
artiklar efter 
granskad artikel 

2015-
09-14 

Cinahl Child (Heading) AND 
Death (Headig) AND 
Nurses (Heading) 

158 13 5 3 

2015-
09-14 

Cinahl Hospices (Heading) AND 
Coping (Heading) 

40 6 4 0 

2015-
09-14 

Cinahl Emergency Service 
(Heading) AND Death 
(Heading) AND Coping 
(Heading) 

12 4 2 2 
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Datum Databaser Sökord Antal 
träffar 

Antal valda 
artiklar efter 
läst rubrik 

Antal valda 
artiklar efter 
läst abstrakt 

Antal valda 
artiklar efter 
granskad artikel 

2015-
09-15 

Cinahl Nursing Home (Heading) 
AND Death (Heading) 
AND Coping (Heading) 

6 4 3 1 

2015-
09-15 

Cinahl Nurses (Heading) AND 
Coping (Heading) AND 
Death (Heading) 

80 7 6 2 

2015-
09-15 

Pubmed Child (Mesh) AND Death 
(Mesh) AND Nurses 
(Mesh) 

17 2 0 0 

2015-
09-15 

Pubmed Hospices (Mesh) AND 
Coping (Mesh) 

86 6 3 1 

2005-
09-15 

Pubmed Emergency Service 
(Mesh) AND Death 
(Mesh) AND Coping 
(Mesh) 

19 1 1 0 

2015-
09-15 

Pubmed Nursing home (Mesh) 
AND Death (Mesh) AND 
Coping (Mesh) 

4 0 0 0 

2015-
09-15 

Pubmed Nurses (Mesh) AND 
Coping (Mesh) AND 
Death (Mesh) 

124 3 2 2 

2015-
09-16 

PsycINFO Coping behaviour (TH) 
AND Death and Dying 
(TH) AND Nurses (TH) 

19 1 1 1 

 

Urval 
Urval skedde i flera steg med syfte att identifiera litteratur som svarade mot syftet. Först lästes 

artiklarnas titel, sedan abstrakt, för att avslutas med att läsa hela artikeln. Vid varje steg 

sållades litteratur som inte svarade mot syftet bort. Även litteratur som vid genomläsning inte 

visade sig hålla tillräcklig kvalitet, eller vara av fel typ, exempelvis review-artiklar, sållades 

bort. 

Granskning av artiklar 

De valda vetenskapliga artiklarna har granskats för att utröna graden av vetenskaplig styrka. 

Till hjälp för detta har valda granskningsmallar av Carlsson och Eiman (2003) används. 

Granskningsmallarna har reviderats för att passa artiklarna som skall granskas. Revideringen 

har bestått av att en fråga om patienter med lungcancerdiagnos har tagits bort. Detta på grund 

av att den saknade relevans i detta sammanhang. En typ av mall för kvalitativa och en typ för 

kvantitativa studier har använts. I granskningsmallarna besvaras ett antal frågor gällande 

studiens formalia och innehåll. Utifrån svaret på dessa frågor, ges studien sedan ett 

poängantal. Med hjälp av detta poängantal räknas en procentsats ut. Denna procentsats 

jämförs med gradskalan i mallens nedre del, där given grad på studien bestäms. Grad 1 och 2 
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är de högsta, respektive näst högsta graderna som ges efter denna typ av granskning. Dessa 

två grader har de artiklar som förekommer i litteraturöversiktens resultat (Carlsson & Eiman, 

2003). Artiklarna i resultatet har granskats av båda artikelförfattarna separat för att sedan 

jämföras. Vid olika bedömning har artiklarna granskats och diskuterats tillsammans, tills 

överenskommelse om åtgärd var uppnådd. 

 

Analys av artiklar 

Den valda vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera gånger med avsikt att få en förståelse 

av artikelns innehåll och sammanhang. Meningsbärande enheter ur artiklarna har lyfts fram 

genom datareduktion där delar i varje artikel som motsvarade litteraturöversiktens syfte 

valdes ut. Detta gjordes genom att vid genomgående noggrann läsning kontinuerligt jämföra 

texten i litteraturen mot litteraturöversiktens syfte. Meningsbärande enheter översattes sedan 

till svenska. De meningsbärande delarna har sedan med hjälp av kondensering mynnat ut i 

underkategorier och till sist kategorier. Artiklarna delades upp och kondenserades först enskilt 

av varje författare. Sedan granskade respektive författare den andres kondenseringar och 

godkände dessa. Vid meningsskiljaktigheter granskades kondenseringarna tillsammans tills 

samsyn om att rätt kategorier var valda. Kategorierna har framkommit löpande vid 

granskningen av de första fyra stegen i analysarbetet. Kategorierna representerar de 

förekommande coping-strategier som funnits vid granskningen. Dessa presenteras i resultatet. 

För att tydliggöra förfaringssättet vid analysarbetet, har en tabell infogats nedan (Tabell 3). 

Där redogörs för några av de meningsbärande enheterna som litteraturöversiktens resultat 

vilar på. (Friberg, 2012, s. 140-142) 

 

 

Tabell 3. Exempel på analysarbetet 

Meningsbärande 
enhet 

Översatt 
meningsbärande 
enhet 

Kondensering Underkategori Kategori 

Thoughts included 
rationalizing why 
patients had died; 
nurses in particular 
related checking 
through their minds 
whether everything 
had been done 
correctly. 

Tankar inkluderade 
rationalisering om 
varför patienten 
avlidit. Särskilt 
sjuksköterskor sökte 
igenom sina tankar 
om allt hade gått rätt 
till. 

Sjuksköterskorna 
tänkte igenom 
förloppet efter 
dödsfallet. Hade 
allt gått rätt till? 

Tillbakablick. 
Korrekt 
förfarande? 

Professionellt 
förhållningssätt. 
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Meningsbärande 
enhet 

Översatt 
meningsbärande 
enhet 

Kondensering Underkategori Kategori 

Many of the 
participants had 
people they talked 
to at work and from 
whom they received 
support. 
“I think you find your 
own support 
networks. I´ve got 
really good 
colleagues here” 

Många deltagare 
hade personer som 
de talade med på 
jobbet och som de 
sökte support från.  
“Jag tror att du 
finner dina egna 
nätverk. Jag har 
riktigt bra kollegor 
här” 

Kollegor viktiga 
för att finna 
support gällande 
döden. 

Samtal med 
medarbetare 
om sina 
upplevelser. 

Stöd av 
kollegor. 

The nurses 
identified the need 
to “switch off” after 
work. 
“It´s very sad really, 
you know when it 
comes to the end of 
their life it can hit 
you emotionally, but 
I don´t take it home 
and think about it 
for hours”. “I can 
switch off at the end 
of the day, I´ve 
always been able to 
do it because I 
don´t think you do 
your patients any 
good if you´re 
fretting too much 
and can´t do your 
job properly the 
following day”. 

Sjuksköterskorna 
identifierade ett 
behov av att stänga 
av efter jobbet. “Det 
är väldigt ledsamt 
verkligen, du vet att 
när det kommer till 
slutet på deras liv så 
kan det slå dig 
emotionellt, men jag 
tar det inte med mig 
hem och tänker på 
det i timmar”. “Jag 
kan stänga av i 
slutet på dagen. Jag 
har alltid kunnat 
göra det för jag tror 
inte att det gör 
patienterna gott att 
gå och grubbla. Det 
påverkar hur väl du 
utför ditt arbete 
kommande dag”.  

Sjuksköterskor 
behöver 
tillskansa sig 
förmåga att 
stänga av arbetet 
mentalt efter 
avslutat 
arbetspass. 

Förmåga att 
stänga av 
emotionellt.  

Distansering 

 

Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts i samband med skapande av denna litteraturöversikt. Endast 

artiklar som enligt anvisad litteratur har framställts med ett etiskt tillvägagångssätt har använts 

i studien. Vid misstanke om oetiskt tillvägagångssätt efter kontroll, har artikeln tagits bort från 

studien. Polit och Beck (2012, s. 152-156) beskriver ett etiskt korrekt förhållningssätt enligt 

Belmont rapporten. Där står att forskning som har ett etiskt tillvägagångssätt skall ha dessa 

principer inkluderade; den skall göra gott, den skall ha respekt för mänsklig värdighet och den 

skall vara rättvis. Dessa principer har tagits i beaktande vid den etiska granskningen. 
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Största möjliga vördnad har visats till författarna av studierna som innefattas av denna 

litteraturgranskning. Speciell hänsyn har tagits till att återge deras material så korrekt som 

möjligt. 

 

Resultat 

Efter analysarbetet av artiklarna har följande åtta coping-strategier framkommit som 

förekommande i sjuksköterskors arbete med döende patienter;  

 

Tabell 5. Förekomst av coping-strategier 
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Tunnnah et al. x x   x         

Spencer     x x         

Wilson x x x x       x 

Hopkinson et al. x x x x   x   x 

Hinderer x   x x   x x   

Scott x       x       

Yam et al. x     x     x   

Peterson et al. x       x x x   

Mak et al. x x x x x       

Gerow et al.   x x x x x     

Bailey et al. x               

Steen x   x x x x     
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Distansering 

Ett behov fanns bland sjuksköterskor att kunna “stänga av” efter jobbet. En teknik som 

användes var att lämna kvar svårhanterliga situationer kring döende patienter på arbetsplatsen. 

Även om patienters död kunde påverka sjuksköterskorna emotionellt, så togs inte känslorna 

med hem, utan lämnades kvar (Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). Andra sjuksköterskor 

uppgav att de kunde utföra en “känslomässig urkoppling”. Denna förmåga användes flitigt för 

emotionell distansering gentemot döden på arbetsplatsen. Den beskrevs också som en 

känslomässig “vägg”, som kunde byggas upp för att klara av att arbeta med döden över tid 

(Hinderer, 2012). 

Att ta sig tid att lämna det omedelbara patientområdet. Det vill säga, det fysiska rummet där 

patienterna befinner sig, beskrevs som en strategi för att distansera sig till ett inträffat 

dödsfall. Att ta sig tid att fundera igenom förloppet. Gärna under avslappnade former över en 

kopp te. Vidare beskrevs ett förfaringssätt som gick ut på att sysselsätta sig med andra 

arbetsuppgifter för att distrahera sig från tankar på den döende patienten (Hopkinson, Hallet 

& Luker, 2004; Wilson, 2014). 

Vissa sjuksköterskor beskrev hur de anammade en generell distansering till döende patienter. 

De blandade sig helt enkelt inte i för mycket i patientens tillvaro. Rädsla för de egna 

reaktionerna gjorde sjuksköterskor benägna att undvika inblandning i de döende patienterna 

(Bailey, Murphy & Porock, 2011). På så sätt undveks känslomässig påverkan (Peterson et al., 

2010). Även en avstängning mot patientens anhöriga förekom för att på samma sätt undvika 

känslomässig inblandning (Gerow et al., 2010). 

Objektifiering var en typ av distansering som användes av akutpersonal i prehospital vård. Att 

se på människan som en kropp som går igenom exempelvis återupplivning, var ett sätt att 

bemästra känslorna runt den döende eller döda personen. Vissa gånger så distanserade 

sjuksköterskorna sig så långt att fokus bara låg på den specifika kroppsdel som behövde akut 

åtgärd. På samma sätt distanserade sig sjuksköterskor i prehospital vård från den miljö där den 

döende eller döda personen befann sig. Om patienten påträffades i hemmet, så noterade inte 

sjuksköterskorna exempelvis fotografier på patientens familj. Samma sjuksköterskegrupp 

beskrev användandet av dramaturgi. Om ett återupplivningsförsök misslyckades, så valde 

sjuksköterskorna att se på patienten som om den sov (Scott, 2011). 
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Många sjuksköterskor nämnde att träning och promenader som distansering, hjälpte dem att 

stressa ner och koppla bort arbetet efter en jobbig dag (Steen, 2015; Tunnah et al., 2012). 

 

Professionellt förhållningssätt 

För att uppnå tillfredställelse i arbetet runt döende patienter hjälpte det att skapa en insikt i att 

arbetet utförs på ett korrekt sätt. Vetskapen om att förloppet för patienten var irreversibelt, 

men att kunna åstadkomma positiv skillnad för patienten, stärkte sjuksköterskor i sin 

yrkesutövning. När patienten sedan avlidit så hjälpte det enligt studierna att utvärdera 

dödsfallet och mentalt gå igenom om omvårdnadsprocessen för att verifiera att allt hade gått 

rätt till (Tunnah et al., 2012; Wilson, 2014). 

Sjuksköterskor förberedde sig mentalt genom att gå igenom olika möjliga utgångar av 

patientens död. Detta hjälpte sjuksköterskor att minimera påverkan på sig själva och andra i 

sin omgivning (Hopkinson et al., 2004). Vid samtal med den döende och dennes anhöriga 

hade sjuksköterskor stöd av att strukturera samtalet på ett professionellt sätt. Genom att sätta 

regler på hur samtalet skulle genomföras, så blev det lättare att veta vad som skulle sägas 

(Hopkinson et al., 2004). 

Att utföra professionell omvårdnad runt den döende patienten upplevdes enligt studien som 

stärkande för sjuksköterskorna. Att genuint bry sig om patienterna och till fullo utföra sitt 

uppdrag som sjuksköterska stärkte sjuksköterskorna i deras yrkesutövning (Mak, Chiang & 

Chui, 2013). Omvårdnadsrutiner som coping kunde exempelvis vara; att bädda rent i sängen, 

hjälp att äta samt hjälp med munvård (Gerow et al., 2010). 

Att utföra patientsamtal beskrevs som strategi för coping. En sjuksköterska beskrev ett samtal 

med en döende patient:  

“Jag pratade med min patient den dagen. Efteråt kände jag att han var mycket mer tillfreds, 

hade mindre smärta. Jag pratade med honom ungefär en timme och jag såg att han kände sig 

mycket mer tillfreds efter samtalet. Det fick mig att tänka; det spelar ingen roll om det är för 

patienten eller mig, jag kände mig gladare när jag fick hjälpa till på något sätt. Jag kände att 

det var det jag skulle göra som sjuksköterska” (Mak et al., 2010, s.427). 
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Lärande 

Erfarenheter och upplevelser tidigare i livet uttryckte vissa sjuksköterskor som bidragande 

faktor till att det klarade av att hantera situationen kring döende patienter. Dessa erfarenheter 

och upplevelser omsattes av sjuksköterskorna till färdigheter vilket hjälpte dem i arbetet kring 

döende patienter (Wilson, 2014). Tillskansade kunskaper som varje individuellt dödsfall förde 

med sig, gjorde att sjuksköterskorna hade lättare att hantera dödsfall fortsättningsvis (Steen, 

2015). Genom att hjälpa yngre kollegor att hantera deras känslor kring döden upplevde äldre 

sjuksköterskor att deras egna upplevelser kring vården av döende patienter blev lättare att 

hantera. De yngre sjuksköterskorna fann vägledningen från mer erfarna kollegor som ett stöd i 

hanteringen av känslor och frågeställningar som uppstod vid vård av döende patienter 

(Spencer, 1993). 

Många sjuksköterskor fann det också hjälpsamt gå kurser i bearbetning av känslor kring 

döende patienter. De nya kunskaperna och utbytet av erfarenheter med andra deltagare 

medförde ett förändrat synsätt på vad som händer vid vård av döende patienter och skapade 

andra vägar att tänka vilket gjorde det lättare att förlika sig med den oundvikliga utgången hos 

de döende patienterna. Sjuksköterskorna påtalade också att deras tänkande och agerande var 

en produkt av lärande. Det var i huvudsak experimentellt lärande och kunskap som inhämtats 

efter utbildningen till sjuksköterska som var till hjälp vid vård av döende patienter 

(Hopkinson et al., 2004). 

Erfarna sjuksköterskor med många års arbetslivserfarenhet beskrev att det blev lättare att 

hantera vården av döende patienter nu i jämförelse med när de var nyutexaminerade. Varje 

dödsfall de hade varit kontakt med i vården gav dem nya erfarenheter och upplevelser som 

gjorde det lättare att hantera känslor och tankar som uppstod vid vården av döende patienter. 

De beskrev det som att de blev mindre känslomässigt involverade och investerade mindre av 

sig själva i döendeprocessen (Gerow et al., 2010; Hinderer, 2012). 

Vissa sjuksköterskor beskrev förmedlandet av kunskaper för att skapa ett koncept kring 

avancerad omvårdsplanering och beslutsfattande kring vården av döende patienter och deras 

anhöriga som meningsfull. Genom att skapa föredömen och något bra att förhålla sig till 

medförde en trygghet kring vården av döende patienter som gjorde den lättare att hantera 

(Gerow et al., 2010; Hinderer, 2012). 
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Stöd av kollegor 

Att prata om sina upplevelser med kollegor eller andra yrkesgrupper inom vården upplevde 

många sjuksköterskor som viktigt för att kunna hantera sina upplevelser i arbetet kring döende 

patienter. Diskussionerna behövde inte vara formella. Ofta ägde diskussionerna rum på 

lunchraster. Diskussionerna med kollegorna medgav att sjuksköterskorna kunde möta döden 

utan att det påverkade deras känslomässiga tillstånd negativt (Gerow et al., 2010; Hopkinson 

et al., 2004; Mak et al., 2013; Steen, 2015; Tunnah et al., 2012; Wilson, 2014; Yam, Rossiter 

& Cheung, 2001;). 

I arbetet byggde sjuksköterskor upp egna nätverk med kollegor och andra medarbetare som de 

fått förtroende för, och kunde diskutera det som upplevdes svårt kring vården av döende 

patienter med (Wilson, 2014). Diskussioner med kollegor som hade delad erfarenhet och 

förståelse för vård av döende patienter upplevdes viktigt av sjuksköterskorna framför allt vid 

beslutsfattande kring vården av döende patienter. Sjuksköterskor upplevde att det blev lättare 

att fatta beslut om det fanns stöd för dessa bland kollegorna. Diskussion kunde också ske med 

andra yrkeskategorier kopplat till vården av den döende patienten. Känslan blev att bördan av 

ansvar vid svåra beslut blev delad och därmed lättare att hantera (Hopkinson et al., 2004). 

Även den fysiska närvaron av andra sjuksköterskor i samband med och efter dödsfall 

upplevdes av vissa sjuksköterskor som hjälp i hanteringen av situationen kring döende 

patienter (Hinderer, 2012). 

 

Stöd av patientens anhöriga 

Omvårdnaden runt den döende patienten beskrevs som ett ömsesidigt beroendenätverk mellan 

patient, sjuksköterska och anhöriga. Sjuksköterskor gav inte bara omvårdnad, utan mottog 

också stöd från den döendes närstående (Hopkinson et al., 2004). Sjuksköterskor noterade att 

givande av omvårdnad till patienten och dennes anhöriga var en källa till detta stöd (Peterson 

et al., 2010; Steen, 2015). Ett annat stöd kunde bestå av feedback angående omvårdnaden av 

patienten. Många gånger var anhöriga den enda källan på om de fattade omvårdnadsbesluten 

varit de rätta. (Hopkinson et al., 2004). Denna process beskrevs av (Peterson et al., 2010) som 

en omkastning av rollerna, där båda parter drog nytta av varandra. Detta styrks av Gerow et 

al., (2010), som beskrev ett skapande av band mellan sjuksköterska och patientens anhöriga. I 

relationen mellan sig, så stärkte de varandra. 



14 

  

Enligt studien nämnde flertalet sjuksköterskor att familjen till personen som hade dött, 

influerade deras förmåga att bearbeta händelsen. Om familjerna tagit dödsfallet på ett bra sätt, 

var det lättare för sjuksköterskorna att förlika sig med förloppet som hade lett till patientens 

död (Hinderer, 2012). 

En annan typ av strategi var att skapa uppskattning för sitt arbete i omvårdnadsprocessen. 

Genom att lyssna till positiv feedback gällande utfört arbete, behöll sjuksköterskor sitt 

välbefinnande i dödsituationer. Den mest använda uppskattningen var positiv feed-back från 

anhörig (Hopkinson et al., 2004). 

 

Acceptans 

Sjuksköterskor uttryckte enligt studierna att de var tvungna att acceptera döden som en 

naturlig och oundviklig del av livet, för att effektivt kunna vårda patienter i livets slutskede. 

Acceptans för detta tillät sjuksköterskorna att leva med döden närvarande. Det var tröstande 

för dem att tänka på detta som ett naturligt förlopp (Hinderer, 2012; Peterson et al., 2010).  

En annan strategi för acceptans beskrevs vara att sätta döden i perspektiv. Det kunde vara att 

se döden som det bästa utfallet i den givna situationen (Peterson et al., 2010). Dödsfallet 

ramades in i termer av patientens terminala fysiska tillstånd, och därmed nåddes acceptans att 

döden var det bästa och oundvikliga utfallet (Yam et al., 2001). 

 

Religiositet 

Sjuksköterskor kunde använda religion och tro samt spirituellt välbefinnande som en resurs 

för att hantera situationen kring vård av döende patienter. Det hjälpte sjuksköterskorna på en 

grundläggande nivå att rama in döden som en del av livet och att himlen väntade för 

patienten. Vissa sjuksköterskor bad en bön för patienter som dött på avdelningen i samband 

med att kroppen förbereddes för familj och anhöriga. Även om bön var vanligast postmortem 

kunde det även förekomma innan dödstillfället (Gerow et al., 2010; Mak et al., 2013; Scott, 

2011). 

Vissa sjuksköterskor vände sig till kyrkliga ledare eller andra medlemmar i församlingen för 

att underlätta bearbetningen av känslor och frågor kring vården av döende patienter. Andra 

sjuksköterskor valde att förlita sig på sin tro genom direkt konversation med högre makter för 

att stärka sig själva vid bearbetningen av döende patienter (Peterson et al., 2010; Steen, 2015). 
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“Jag tror att jag blev vägledd att jag var någonting mer än vad jag var i den situationen… 

mer än vad jag kunde ha gjort själv” (Gerow et al., 2010, s. 126). 

 

Humor 

Användandet av mörk humor, som kan uppstå kring svåra situationer, hjälpte enligt Wilson 

(2014) sjuksköterskor att bemästra upplevelser av patientdöd. En sjuksköterska uttryckte det: 

“Jag tror att det är skämtandet och förmågan att vänskapligt småretas mellan personal som 

gör att du klarar av det” (Wilson, 2014, s. 42). 

Sjuksköterskor använde sig också av situationsbaserad humor. Det vill säga humor som 

relaterar till den faktiska händelsen. Den mörka humor som kunde uppstå runt ett dödsfall, 

hjälpte sjuksköterskorna att arbeta vidare. Dessa skämt hölls för sig själva kollegor emellan. 

Bara undantagsvis delades de med patienter (Hopkinson et al., 2004). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 

Gällande inklusions och exklusionkriterier har litteraturöversiktsförfattarna valt att enbart 

inkludera somatisk vård. Psykiatrisk vård uteslöts på grund av svårigheter att finna adekvat 

forskning inom psykiatrin som motsvarade litteraturöversiktens syfte. Författarna har 

medvetet valt att inte tidsbegränsa studierna som finns med i resultatet. Detta för att coping 

som definition och teorin som den är baserad på är relativt ny (Lazarus & Folkman, 1984) Det 

är därför författarnas åsikt att tidsbegränsning kan leda till att adekvat forskning förbises. 

Vidare var det ett medvetet val att inte göra åldersbegränsningar. Detta för att inte förbise 

vårdinstanser där exempelvis barn förekommer som patientgrupp. Det stärker överförbarheten 

genom att en ökad bredd uppstår. Att större delar av vårdkedjan därmed inkluderas. 

Tillvägagångssättet med användandet av avsedd sökteknik har visat sig vara effektivt. 

Sökningar med valda Headings, Mesh och Thesaurus gör att sökningarna riktas in mot valt 

kunskapsområde. Likaså har granskningsmetoden varit tillfredställande att arbeta med. 

Carlsson och Eiman (2003) mallar var lättförståeliga och visade på ett effektivt sätt studiernas 

kvalitet. Artiklar som uppfyllde kraven för klass 1 och klass 2 inkluderades i resultatet, vilket 
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författarna anser styrker litteraturöversikten trovärdighet. Att granskningarna gjordes separat 

av båda författarna, för att sedan genom dialog och ytterligare gemensam granskning 

sammanställas, styrker även det litteraturöversiktens trovärdighet. Det största antalet artiklar 

som inkluderats i litteraturöversikten har varit av kvalitativ metod. Litteraturöversikten bygger 

också på två stycken kvantitativa studier. Polit och Beck (2012, s. 604) skriver att användande 

av både kvalitativa och kvantitativa studier i en litteraturöversikt, gör att dess resultat blir mer 

trovärdigt. Anledningen till användandet av till största del kvalitativ forskning i denna 

översikt, att det framgår tydligare vad sjuksköterskorna hade för strategier i situationer kring 

döende patienter med sådan metod. Användandet av till största delen kvalitativ metod medför 

även svårigheter att inkludera studier med ett stort deltagarantal. Detta kan påverka 

generaliserbarheten och överförbarheten negativt (Polit & Beck, 2012, s. 288, 584-585). 

Studierna som inkluderas i litteraturöversikten har stor geografisk spridning. Det saknar dock 

betydelse, då samma coping-strategier i stort sett återfinns i alla studier från olika delar av den 

industrialiserade världen. Den enda kategori där det uppstår noterbar skillnad är religiositet. 

Där utmärker sig amerikanska sjuksköterskor som större användare av denna kategori som 

coping. Sverige tillhör den industrialiserade delen av världen, vilket talar för att 

förekommande coping-strategier kan vara överförbara till svensk sjukvård. 

Förfaringssättet med kondensering av utvalt material från resultatartiklarna var ett effektivt 

sätt att sammanställa de 12 artiklarna. I analysarbetet så upptäcktes relativt snabbt att samma 

strategier återkom i flera studier. Det skapades en översiktlig bild av innehållet som senare i 

analyseringen blev kategorier. Det var det bitvis svårt att placera vissa meningsbyggande 

enheter under respektive kategori, eftersom de var snarlika andra meningsbyggande enheter 

som placerats i andra fack. Korsläsning av båda artikelförfattarna genomfördes då för att 

gemensamt kunna placera enheten i rätt kategori. Citat förekommer i stor utsträckning i 

studierna, och från dessa är en del av de meningsbyggande enheterna tagna 

Sammantaget kan litteraturöversiktens trovärdighet, hävdas genom följande; Materialet har 

granskats av båda författarna enskilt och sedan tillsammans, vedertagna granskningsmallar 

har använts för att bedöma materialets vetenskapliga styrka, både kvalitativa och kvantitativa 

studier har inkluderats i resultatet. Transparens av metoden har vistas genom söktabeller och 

genom visade exempel på tillvägagångssätt. Enligt Polit och Beck (2012, s. 584-585) så 

definieras hög trovärdighet av att författarna måste sträva efter att känna säkerhet i 
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forskningens resultat. Detta kan göras genom att använda sig av ovanstående tillvägagångssätt 

för ökad trovärdighet.  

Som kritisk punkt kan nämnas att litteraturöversiktens resultat hänvisar till forskning utförd i 

den industrialiserade delen av världen. Detta kan resultera i att forskning med andra kulturella 

och traditionella aspekter förbises (Polit & Beck, 2012, s. 584-585). 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet i denna litteraturöversikt, visar hur sjuksköterskor hanterar påfrestningarna i arbetet 

med döende patienter. Den största kategorin visade sig vara distansering, följt av 

professionellt förhållningssätt, lärande och stöd av kollegor 

Att just distansering, som är en negativ coping-strategi, placerar sig högst är enligt 

litteraturöversiktsförfattarna oväntat. Negativa coping-strategier ändrar inte något i den 

faktiska situationen för att göra den bättre, utan enbart ger sjuksköterskor en fri passage runt 

problemet (Lazarus & Folkman, 1984 s. 150-151).  

Det finns dock en förklaring till detta fenomen. Enligt Lazarus och Folkman (1984 s. 153) kan 

känslobaserad, negativ coping skapa förutsättningar för att orka ta sig an problemfokuserad, 

positiv coping genom att känslobaserad coping leder till att den objektiva situationen upplevs 

mindre påfrestande och därför lättare att ta sig an. Det kan få sjuksköterskor att framstå som 

känslokalla i sin kontakt med patienter och anhöriga, men den känslomässiga distanseringen 

som sjuksköterskor använder skapar förutsättningar att arbeta mer effektivt med andra 

arbetsuppgifter. Att känslobaserad coping är mest förekommande kan då vara av anledningen 

att det behövs för att de andra mer problemfokuserade strategier skall kunna ta plats och 

användas effektivt. 

Blomberg och Sahlberg (2007) diskuterar i sin artikel distansering och varför metoden 

används bland sjuksköterskor. Där menas det att strategin används för att “spara sig själv”, att 

inte använda sina känslor för att på så sätt hushålla med den emotionella energin. Att inte 

tillåta sig att bli för påverkad av patientens situation gör att sjuksköterskorna kan utföra det 

praktiska arbetet med de döende patienterna lättare. Sjuksköterskorna uttrycker också att 

distansering kan förekomma i form av prioritering på grund av tidsbrist. Sjuksköterskorna 

inleder exempelvis inte konversationer med patienter anhöriga av den anledningen att de vet 

att de inte har tid med samtalet. I den bemärkelsen används distansering i en mer negativ 
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bemärkelse. McCourt, Power och Glackin (2013) beskriver i sin artikel vikten av att ta sig tid 

och att samtala med de döende patienterna. Detta ses som essentiellt i omvårdnaden och som 

en viktig faktor för hur en döende patient får en mer positiv upplevelse av sin sita tid i livet. 

Den näst största kategorin som är professionellt förhållningssätt är en positiv coping-strategi. 

Alltså en problemfokuserad strategi. Genom att agera professionellt och i enlighet med 

skrivna yrkesbeskrivningar tillförs en problemlösande åtgärd i och med copingen. Med 

problemlösande i denna kontext menas att sjuksköterskor använder en inåtgående strategi för 

att bemästra det som känns svårt i vården av döende patienter (Lazarus & Folkman, 1984 s. 

152-153). En känsla av kontroll och försäkran att alla åtgärder som står till buds för patienten 

är utförda kan vara det som gör att coping-strategin fungerar och används i stor omfattning. 

Betancur (2015) menar att utföra professionell omvårdnad ligger i sjuksköterskors natur och 

att det är en del av den professionella identiteten. Sysslor måste utföras och det är 

sjuksköterskors skyldighet att se till att dessa utförs. Genom att utföra dessa sysslor kan 

sjuksköterskor känna tillfredställelse och meningsfullhet. 

Det finns stöd att tillgå för hur ett professionellt förhållningssätt uppnås i arbetet som 

sjuksköterska. Bland annat hos ICN:s etiska kod, samt hos Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Hos ICN nämns att sjuksköterskor har 

huvudansvaret för att utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, 

forskning och utbildning, samt att sjuksköterskor utvecklar aktivt en kärna av 

forskningsbaserad professionell kunskap som stöd för en evidensbaserad verksamhet. 

Kompetensbeskrivningen ger riktlinjer i agerande gällande att söka, analysera och kritiskt 

granska relevant litteratur/information, implementera ny kunskap och därmed verka för en 

omvårdnad i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Således finns det 

stöttepelare för sjuksköterskor i dennes strävan att agera med ett professionellt 

förhållningssätt och att leva upp till yttre krav i arbetet runt döende patienter. (ICN, 2014; 

Socialstyrelsen, 2005) 

I kategorin professionellt förhållningssätt beskrivs också förberedelser för möjliga utgångar 

av patientfallet som en viktig del för coping. För att tillgodose sig dessa förberedelser 

förutsätter det att det finns kunskap om hur reaktionerna hos sjuksköterskor blir vid olika 

typer av dödsfall, och vad den mest sannolika reaktionen är i vissa givna fall. Detta för denna 

litteraturöversikts diskussionsdel vidare mot den tredje största coping-strategin som är 

lärande. 
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Kategorin lärande är enligt Lazarus och Folkman (1984, s. 152-153) positiv coping. Lärandet 

i denna litteraturöversikt handlar till största del om att lära sig hantera känslor som 

uppkommer vid patientdöd. Lärande blir då ett sätt att “komma runt” känslorna, på samma 

sätt som förekommer i kategorin distansering, där många likheter mellan de två finns. Det 

nämns också att äldre sjuksköterskor “lär” de yngre kollegorna hur de känslomässigt skall gå 

tillväga för att bearbeta händelser kring döende patienter, och att de äldre i sin tur fick 

tillfredställelse av att lära ut. Det beskrivs också ett behov av att gå på kurser i känslomässig 

hantering av döden. Dessa två exempel visar på att något faktiskt görs för att lösa ett problem. 

Coping-strategin “lärande” förtjänar därmed att stå som egen kategori. 

Brisley och Wood (2004) beskriver att sjuksköterskor ej får utbildning för känslomässig 

coping med sig från grundutbildningen. Det saknades helt utbildningspunkter som beskrev 

hur sjuksköterskor kunde påverkas av patientdöd. Således stärks behovet av kollegialt stöd 

och lärande. Hildebrandt (2012) litteraturöversikt visar att det finns kurser gällande vård av 

patienter i livets slutskede, där ämnet coping ingår.  Det framgår även av denna artikel att 

sjuksköterskorna ej får denna del tillgodosedd i grundutbildningen och få fick utbildningen 

tillgodosedd i yrkeslivet.  

Stöd av kollegor är en kategori som nämns i flertalet resultatartiklar. Även den kategorin kan 

vävas samman med ovanstående av den anledningen att det är kollegor som interagerar. Men 

med denna kategori beskrivs ett utbyte av kollegialt stöd och förståelse utan den uttalade 

avsikten att lära varandra. Med det menas att sjuksköterskorna mer sökte bekräftelse om deras 

agerande i vissa situationer varit rätt, även om kunskapsläget hos båda parter är likartat.  

Shorter och Stayt (2009) skriver i sin artikel att det informella stödet kollegor emellan, är värt 

mer än det stöd som ges i formella sammanhang. Den är lättare att öppna sig inför kollegor på 

ett informellt sätt i till exempel fikarummet. Spontant stöd kollegor emellan kan således vara 

mer värt ur coping synpunkt, än dyra och tidskrävande formella interventioner i ämnet 

bearbetning av patientdöd. Hildebrandt (2012) beskriver vikten av att tillhandahålla en 

tillåtande arbetsplats där sjuksköterskor ges möjlighet att uttrycka känslorna som uppstår runt 

patientdöd. Artikeln beskriver även den att dela sina upplevelser kollegor emellan är av stor 

vikt för coping. Sjuksköterskor både lyssnar på andras berättelser och delar sina egna. 

Värt att nämna är att det finns forskning där formella samtal efter inträffad patientdöd anses 

behövas och också efterfrågas i hög grad. Keene, Hutton och Rushton (2010) undersöker i sin 
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artikel vad formella interventioner som utförs på sjukhus i samband med plötslig patientdöd 

kan erbjuda sjuksköterskor. Interventionerna som hölls i studien var inte obligatoriska, men 

de som deltog kände att de hade stor behållning av dessa. Upp till 97 procent hade stor 

behållning av interventionerna. De insåg vikten av att ta hand om sig själva som 

professionella utövare, samt att de såg vikten av interaktion med kollegor. 

I Huggard (2012) artikel nämns att om formella interventioner hålls, är det fördelaktigt att 

inkludera flera yrkeskategorier som arbetat runt patienten. Upplevelser under förloppet kan 

skilja sig åt och det går att dra lärdom av varandras olikartade upplevelser. Den som håller i 

interventionen bör också ha utbildning i grupprocesser. Detta för att lättare hantera dynamiken 

i gruppen och att det får deltagarna att känna sig trygga och öppna sig. 

 

Slutsats 

Denna litteraturöversikt visar att sjuksköterskor använder sig olika coping-strategier för att 

bemästra de svåra momenten i arbetet runt den döende patienten. Litteraturöversikten visar 

också att behovet av fungerande strategier är essentiellt för att omvårdnaden skall fungera 

under givna omständigheter. Att tillskansa sig dessa förmågor anser artikelförfattarna vara av 

högsta vikt för ett långt och hållbart yrkesliv. Framtida forskning inom detta område bör 

avhandla vilket utrymme utveckling av coping-strategier kan ges inom professionen. Inom 

vilka ramar som sjuksköterskor tillåts att utveckla coping-strategier och hur mycket tid och 

resurser det finns att avsätta för ändamålet. Det bör även forskas på om det finns möjligheter 

att implementera ytterligare moment i sjuksköterskeutbildningen gällande ämnet coping och 

coping-strategier. 
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Bilaga 3 

Översikt av inkluderade artiklar i resultatet 

 

Författare  
Årtal 
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Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare/Bortfall Metod 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Bailey, C & 

Murphy, R & 

Porock, D. 

2011. 

Storbritannien. 
 

Hur akutsjuksköterskor 

klarar av det känslomässiga 

belastningen av att arbeta 

med död och döende på 

akuten. Samt att presentera 

en modell för att utveckla 

expertis inom området. 

Kvalitativ Ospecificerat antal 

opservationspersoner. 

Därefter 

djupintervjuer. Av 

dessa var 10 st 

sjuksköterskor. 

Etnografisk metod. 

Observationer. 900 

timmar material. 28 st 

djupintervjer. Dataanalys.  

Tre steg av utveckling; 

(1)Investering av sig själv i 

relationen sjuksköterska-patient, 

(2)hantering av känslomässig 

börda och (3) utveckling av 

känslomässig intelligens. 

Grad 2. 

Gerow, L & 

Conejo, P & 

Alonzo, A & 

Davis, N & 

Rodgers, S & 

Williams-

Domain, E. 

2009. USA. 

Att beskriva de levda 

upplevelserna från 

sjuksköterskor omkring 

dödsfallen bland deras 

patienter. 

Kvalitativ 11 tillfrågade. 

11deltagande. 
Fenomenologisk design. 

djupintevjuer. 

Användande av semi-

strukturerad intevjuguide. 

Även frågeformulär 

användes. Analysering av 

text med hermeneutisk 

metod. Uttagande av 

teman. 

Fyra teman; (1) ömsesidigt 

förhållande är bättra än 

professionellt förhållande, (2) de 

första dödsfallen i karriären 

formar, (3) coping-strategier 

inkluderar spirituell åskådning 

och omvårdnadsritualer, (4) att 

behålla professionalitet kräver 

uppdelning av erfarenheter. 

 

Grad 2. 
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Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare/Bortfall Metod 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Hinderer, 

(2012) USA 
Att undersöka frågan: Vad 

är den levda erfarenheten 

hos akutsjuksköterskor som 

möter döda patienter.  

Kvalitativ 
 

6 deltagande. Inga 

bortfall. 
Semistrukturerade 

intervjuer 1-2 timmar, 

avidentifierade, 

analyserade med Colazzi’s 

metod. 

Fyra huvudteman: Coping, 

Personliga kval, Känslomässig 

frånkoppling och ofrånkomlig 

död.  
Patienters död hade signifikanta 

känslomässiga och personliga 

konsekvenser för alla 

akutsjuksköterskor i studien. 

Grad 1. 

Hopkinson, 

Hallet, Luker, 

(2005) UK 

Hur förhåller sig 

sjuksköterskor till 

patienters döende på 

sjukhus. 

Kvalitativ 32 tillfrågade. 28 

accepterade 

medverkan.  

Tvärsnitts-intervjuer. 

Transkribering av 

resultatet för att skönja 

mönster och gemensamma 

nämnare. 

Undersökningen visade på 

flertalet coping-strategier. 

Kategoriserades i följande; 

Relationer, resurser, lärande, 

jämförande, kontroll av grad av 

inblandning, utvärdering  

Grad 2.  

Mak, Chiang, 

Chui, (2013) 

Hong Kong 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

förväntningar och 

uppfattningar gällande 

omvårdnaden av döende 

patienter på en akut 

medicinavdelning. 

Kvalitativ 15 deltagare. Tydande beskrivande 

design. Individuella 

intervjuer. 

Semistrukturerade frågor. 

Kodning som ledde fram 

till underkategorier, vidare 

till kategorier. 

Fyra huvudteman; Brist på 

förberedelse för patientens död, 

reflekterande över egna roller, 

reflektion över meningen med 

döden, samt coping-strategier för 

att klara av omvårdnaden av 

döende patienter 

 

Grad 1. 

Peterson, 

Johnson, 

Halvorson, 

Apmann, 

Kershek, 

Scherr, Ogi, 

Pincon, (2010) 

USA 

 

Undersöka sjuksköterskors 

och 

sjuksköterskestudenters 

resurser att hantera 

patienters dödsfall. 

Kvalitativ 15 tillfrågade. Inga 

bortfall. 

 

 

Djupintervjuer, 

onlineundersökning, 

avidentifiering, 

transkribering, frivilligt 

deltagande, triangulering.  

Tre huvudteman: Interna källor, 

förlita sig på professionell 

distansering och externa resurser.  

Grad 1. 
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Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare/Bortfall Metod 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Scott, (2011) 

UK 
Att förstå akutpersonalens 

unika åsikter och 

värderingar i möten med 

plötsliga dödsfall hos 

patienter specificerat till 

övergången mellan liv och 

död. 

Kvalitativ   Tre akutavdelningar med 

tre fokusgrupper vardera. 

Semistrukturerade 

gruppintervjuer. 

Transkribering,  

Det framkom att det uppstår ett 

“mystiskt gap” i tiden. Mellan liv 

och död hos patienter där krafter 

som verkar åt båda hållen och får 

akutpersonal att pendla mellan 

engagemang till patienten och 

frigörelse från den döda kroppen.  

 

Grad 2.   

 

Spencer, (1993) 

UK 
Att undersöka hur 

sjuksköterskor hanterar sin 

egen sorg när patienter dör. 

Vad är mest effektivt för 

att komma över sorgen. 

Kvantitativ. 81 tillfrågade, 61 

deltagande. 
 

Anonyma frågeformulär 

och 
semi-strukturerade 

intervjuer. 

Strategier för sorgehantering 

utröntes. Ex; Support från 

kollegor, support från ledning, 

utbildning. 

Grad 1.  

Steen, (2015) 

USA, Spanien 
Att undersöka behov och 

bekymmer bland 

Amerikanska och spanska 

barnmorskor som arbetat 

med spädbarnsdöd och 

undersöka vilka strategier 

de använder för att hjälpa 

familjer med denna 

upplevelse. 

 

Kvantitativ 59 tillfrågade. 51 

deltagande. 
Kors-sektionell studie 

mellan USA och Spanien. 

Frågeformulär. 
Jämförelse mellan 

nationaliteterna. 

Jämförelse mellan 

sorgehanterings-

interventionerna. 

Stora skillnader fanns mellan 

grupperna gällande ex; behov 

gällande kunskap, 

kommunikationsfärdigheter och 

hantering av personliga känslor. 

Grad 2. 

Tunnah, Jones, 

Johnstone, 

(2012) Wales 

Sjuksköterskor som arbetar 

med palliativ vård i 

hemmet. Deras 

erfarenheter av stress, 

arbete och välbefinnande. 

Kvalitativ  
 

10 tillfrågade. 7 

deltagande. 
Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Förutsättningslös 

transkribering av data tills 

inga nya fynd gjordes. 

Fyra teman; Tillfredställelse, 

stressmoment, coping-strategier, 

stöd 

Grad 1.  
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Författare  
Årtal 
Land 

Studiens syfte Typ av 

studie 
Deltagare/Bortfall Metod 

Datainsamling 
Analys 

Huvudresultat Studiekvalitet 

Wilson (2014) 
UK 

Undersöka hur 

avdelningspersonal 

inklusive sjuksköterskor 

och vårdbiträden erfar 

patienters dödsfall i en 

medicinskt akut miljö.  

Kvalitativ 13 tillfrågade 13 

deltagande. 
Strategiskt urval. Två 

medicinska 

akutavdelningar, 

Individuella 

ostrukturerade intervjuer 

30-60. Avidentifiering, 

Transkribering, 

kondensering till vanligt 

förekommande begrepp. 

En andra intervju där 

deltagarna fick reflektera 

kring dessa begrepp. 

Ytterligare en 

kondensering av 

transkriberingen till 

huvudtema och 

underteman. 

Tre huvudtema med respektive 

underteman. Huvud tema 

Respons med underteman 

Beteende och tankar, Utsläpp av 

känslor genom beteende och 

rationalisering av tankar. 

Huvudtema Influenser med 

underteman Press, 

Livserfarenhet, förväntningar och 

typ av död. Huvudtema Stöd 

undertema tillgängligt stöd och 

önskat stöd. 

 

Grad 1.  

Yam, Rossiter, 

Cheung, (2001) 

Hong Kong 

Utforska 

neonatalsjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

barn yngre än 12 månader 

som inte svarar på 

medicinsk behandling och 

förväntas dö på 

avdelningen. 

Kvalitativ 
 

10 tillfrågade. 10 

deltagande. 
Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Avidentifiering. 

Transkriberade och 

oberoende översatt. 

Innehållsanalys. 

Triangulering.  

8 huvudkategorier: Misstro, 

ambivalens/hjälplöshet, 

personligt känslomässigt försvar, 

optimal vård av spädbarnet, 

känslomässigt stöd till föräldrar, 

uttrycka empati, brist på 

rådgivningsfärdigheter och 

motstridiga värderingar.   

Grad 1.  

 

 


