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Sammanfattning    
Flertalet sjuksköterskor upplever svårigheter i att vårda döende patienter. Olika känslor 
uppkommer och varierar beroende på tidigare erfarenhet inom området. För att 
patienten ska dö med värdighet krävs det att livskvaliteten upprätthålls ända fram till 
dödstillfället. Problem i omvårdnaden synliggörs när sjuksköterskan upplever att egen 
erfarenhet, kunskap och förståelse inte är tillräcklig. Det kan resultera i 
kommunikationssvårigheter, osäkerhet och en otillräcklig helhetssyn av patienten. 
Syftet med studien är att undersöka hur sjuksköterskor utan erfarenhet inom palliativ 
vård upplever vårdandet av patienter i livets slutskede. Metoden som användes var 
allmän litteraturbaserad metod. Nio vårdvetenskapliga studier ingår i resultatet och tre 
teman kunde urskiljas: Erfarenhet av döden i vårdande kontext, kommunikation och 
sjuksköterskans upplevelse av döden. Ur dessa teman framkom sju subteman: att bli 
känslomässigt påverkad, erfarenhet av vårdande i livets slut, att kommunicera med 
patient och anhöriga, att kommunicera med kollegor, när kommunikationen är en 
utmaning, den goda döden, den dåliga döden. Resultatet påvisar vikten av 
kommunikation, erfarenhet, ärlighet och öppenhet i vårdandet av patienten i livets 
slutskede. Utifrån resultatet diskuteras utvalda upplevelser som vårdandet i livets 
slutskede medför. Detta gäller sjuksköterskans känslor, erfarenhet, förmåga att 
kommunicera samt sjuksköterskestudenter och handledares perspektiv. Genom 
reflektion kan ökad förståelse och därmed ökad kunskap uppnås. Sammantaget är det 
många faktorer som behövs för att vårdandet i livets slutskede ska vara av god kvalitet. 

Nyckelord: palliative care, nurses’ experience, dying, end of life-care, quality of life, 
nursing, hospital, death  

Examensarbetets 
titel:

Att vårda patienter i livets slutskede. En litteraturstudie om den 
oerfarna sjuksköterskans upplevelse 

Författare: Ida Bergqvist och Karolin Melander 

Huvudområde: Vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad 
 

Nivå och poäng: Kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Utbildning: Sjuksköterskeutbildning, GSJUK15V 

Handledare: Thomas Eriksson 

Examinator: Karin Högberg



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING  1 _________________________________________________________

BAKGRUND 1 __________________________________________________________
Palliativ vård i historien 2 _____________________________________________________
Sjuksköterskans ansvar 3 _____________________________________________________
Sjuksköterskan och den palliativa patienten 3 ____________________________________

PROBLEMFORMULERING 4 _____________________________________________

SYFTE 4 _______________________________________________________________

METOD 4 ______________________________________________________________
Val av metod 4 ______________________________________________________________
Datainsamling 5 _____________________________________________________________
Dataanalys 5 ________________________________________________________________

RESULTAT 6 ___________________________________________________________
Erfarenhet av döden i vårdande kontext 6 _______________________________________

Att bli känslomässigt påverkad 6 ______________________________________________________
Erfarenhet av vårdande i livets slut 7 ___________________________________________________

Kommunikation 7 ___________________________________________________________
Att kommunicera med patienten och anhöriga 8 __________________________________________
Att kommunicera med kollegor 8 _____________________________________________________
När kommunikationen är en utmaning 9 ________________________________________________

Sjuksköterskans upplevelse av döden 10 _________________________________________
Den goda döden 10 ________________________________________________________________
Den dåliga döden 10 _______________________________________________________________

DISKUSSION 11 ________________________________________________________
Metoddiskussion 11 __________________________________________________________
Resultatdiskussion 12 ________________________________________________________

SLUTSATSER 14 ________________________________________________________

REFERENSER 16 _______________________________________________________
BILAGOR  
 
Bilaga 1. Artikelöversikt 19____________________________________________________



INLEDNING  

För sjuksköterskan är det inte ovanligt att möta döden i samband med 
omvårdnadsarbetet. Oavsett var vården utspelar sig är döden ofta närvarande. För att ha 
förmåga att hantera patienter som befinner sig i livets slutskede behövs kunskap, 
förståelse och erfarenhet.  

Nationella rådet för palliativ vård (2016) beskriver att för en god palliativ vård krävs det 
att sjuksköterskan tillägnar sig en helhetssyn över patientens individuella behov. Detta 
eftersom vård i livets slutskede är en komplex process där flertalet faktorer ska 
uppmärksammas. Flertalet studier tyder på att vård i livets slutskede är en komplex 
situation. Döden kan upplevas som skrämmande och är nästintill tabubelagt i dagens 
samhälle. Hur upplever den oerfarna sjuksköterskan vårdandet av patienter i livets 
slutskede?  

Författarna till den här studien har genom sjuksköterskeutbildningen på grundnivå 
stundtals upplevt hur det är att vårda patienter i livets slutskede. En gemensam tanke är 
att det upplevs som komplicerat att vårda i detta sammanhang när egen erfarenhet och 
kunskap brister. Att undersöka hur sjuksköterskor utan erfarenhet upplever hur det är att 
vårda patienter i livets slutskede kan bidra till förbättrad förståelse för fenomenet samt 
ligga till grund för ökad kunskap och utveckling för den enskilda sjuksköterskan.   

BAKGRUND 

Innebörden av palliativ vård är att hjälpa patienten till bästa möjliga livskvalitet när 
livets slut närmar sig. Patienter som vårdas palliativt är ofta svårt sjuka och gemensamt 
är att en eller flera läkare förutser att vidare behandling av sjukdom eller tillstånd inte 
kommer att göra patienten frisk.  Döden är en naturlig process och den palliativa vården 
ska varken fördröja eller påskynda förloppet. Målet med vården är att lindra patientens 
lidande, smärta och diverse symtom som påverkar patienten såväl psykiskt som fysiskt. 
Patientens närstående ska få stöd och hjälp i sorgearbetet både under sjukdomsförloppet 
och efter dödsfallet (Regionalt cancercentrum 2012, ss. 9-10).   

Den palliativa vården delas upp i två faser, den tidiga fasen respektive den sena fasen. 
Patienter i den tidiga palliativa fasen kan ha sjukdomar som till exempel demens svår 
hjärtsvikt eller spridd cancer som växer långsamt. Behandling som strålning, 
kemoterapi eller läkemedelsbehandling ges i den tidiga fasen. För att upptäcka 
komplikationer till följd av sjukdomen görs undersökningar med syftet att kunna 
behandla och förlänga livet. Målet med palliativ vård i tidig fas är att patienten ska 
kunna leva så normalt som möjligt, genom att svåra symtom och obehag lindras. 
Fortsättningsvis följer den sena fasen, då målet med vården inte längre syftar till att 
förlänga livet. Det kan innebära allt ifrån patientens sista månader till de sista dagarna i 
livet. Syftet med vården i den sena fasen är att patienten ska uppleva så god livskvalitet 



som möjligt. Gemensamma symtom för patienter i den sena fasen är bland annat ångest, 
smärta, nedstämdhet och illamående (Vårdhandboken 2016). 

Vidare menar Li, Richardson, Speck och Armes (2014) att värdighet är ett begrepp som 
är betydelsefullt inom den palliativa vården. Att upprätthålla patientens värdighet kan ge 
ökad livskvalitet och välbefinnande för honom eller henne fram till det sista andetaget. 
För att öka känslan av värdighet kan sjuksköterskan föra en god kommunikation, ha ett 
gott bemötande och stötta patienten i dagliga aktiviteter. 

Fortsättningsvis kan sjuksköterskor ibland uppleva att det är emotionellt krävande att 
vårda patienter som befinner sig i livets slutskede. Känslor av stress och otillräcklighet 
kan lätt uppkomma eftersom det ofta krävs en omfattande omvårdnad för de palliativa 
patienterna och mycket stöd till deras anhöriga. För att kunna arbeta utifrån ett 
professionellt och humant förhållningssätt krävs det att sjuksköterskan har tid, vilket 
ibland kan vara svårt att få till. Arbetet med palliativa patienter kan upplevas som 
energikrävande och utmanande, speciellt om sjuksköterskan inte har någon tidigare 
erfarenhet. Då kan exempelvis känslor kopplade till existentiella frågor uppkomma 
vilket sjuksköterskan kan ha svårigheter i att hantera (Johansson & Lindahl 2012). 

Trots att döden är förväntad hos den palliativa patienten är det oförutsägbart exakt när 
dödstillfället kommer att ske. Brist på tid för att lära känna patienten och de anhöriga 
kan vara ett hinder för att sjuksköterskan ska kunna uppleva att de gör en fullständig 
bedömning av behoven patienten har. Därmed riskerar omvårdnaden att bli mer 
oförutsägbar. Dessutom kan erfarenhet av dåliga dödsupplevelser, exempelvis utlösta av 
faktorer som bristande kontroll eller oväntade situationer, orsaka sjuksköterskan 
stressrelaterade känslor (Costello 2006).  

Som sjuksköterskestudenter har författarna till denna studie mött död och döende 
patienter under praktikperioderna. Svårigheter har upplevts då det kan råda okunskap i 
det egna förhållningssättet och det praktiska vårdandet i livets slut. Osäkerhet och 
obekväma situationer har varit centrala upplevelser gällande bemötandet av såväl den 
döende patienten och dess anhöriga.   

Palliativ vård i historien 
Den palliativa vården utvecklades på 1950-talet i England då förståelsen för den döende 
patientens psykosociala och existentiella behov ökade. Även den farmakologiska 
aspekten utvecklades och förståelsen för smärtstillning och symtombehandling 
breddades. Sjuksköterskan som ligger till grund för den palliativa vårdens fortsatta 
utveckling hette Dame Cicely Saunders. Saunders jobbade på ett hospice i England 
under 1960-talet och insåg betydelsen av att göra anhöriga delaktiga i vården samt att ge 
dem stöd i sorgearbetet då patienten dött. Detta har präglat den svenska palliativa 
vården som utförs idag (Nationella rådet för palliativ vård 2016, ss. 9-10).   
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Genom åren har det uppmärksammats mer och mer att vården människan får i livets 
slutskede är lika viktig som all annan vård. År 2001 kom resultatet av en omfattande 
utredning av Socialstyrelsen gällande palliativ vård. Där uppmärksammades 
infallsvinklar som patientens behov av livskvalitet samt även anhörigas roll. Dessutom 
diskuterades samverkan mellan olika instanser i syfte att förbättra vården i livets 
slutskede för den berörda patienten (Nationella rådet för palliativ vård 2016, s. 10 ). 

Enligt Socialtjänstens utredning (SOU 2001:6, ss. 37-38) ska patienten erhålla en värdig 
vård i livets slut. En värdig vård är ett komplext och omfattande begrepp men ska 
innefatta respekt, värdighet och tillfredsställande vård utifrån ett patientperspektiv. 
Genom att uppmärksamma vad den enskilde individen har för önskningar och behov 
kan en värdig vård utformas. En essentiell aspekt är även att patienten och anhöriga ses 
som en enda enhet ur ett omvårdnadsperspektiv då anhöriga kan vara en trygghet och ha 
en stor betydelse för patientens välmående. 

Idag utgörs den palliativa vården med grund i en etisk utgångspunkt där patientens 
integritet och värdighet är i fokus och att vården ska ges med respekt för både patienten 
och anhörigas delaktighet. En värdig vård och ett gott välbefinnande är fortfarande 
aktuella hörnstenar och den palliativa vården skall utformas därefter (Nationella rådet 
för palliativ vård 2016, ss. 10-39). 

Som nyfärdig sjuksköterska kan det vara svårt att ha utvecklat de färdigheter som enligt 
tidigare forskning behövs för att kunna ge en värdig och trygg vård i livets slutskede. 
Döden är ett känsligt område för många och det finns många olika sätt att sörja på. 
Sjuksköterskan behöver kunna bemöta de olika människorna och deras känslor med 
öppenhet, utan förutfattade meningar. Med erfarenhet kan sjuksköterskan ha en trygghet 
och säkerhet som möjligtvis gör dessa möten mer hanterbara.  

Sjuksköterskans ansvar 
De ansvarsområden sjuksköterskan har i sin profession innefattar att främja och 
återställa hälsa, förebygga sjukdom samt att lindra patientens lidande. Vården ska 
grundas på respekt både för patientens integritet och för värdighet, för mänskliga 
rättigheter samt varje människas rätt till liv. Oberoende av sjukdom, social status, 
etnicitet, kön eller sexuell läggning ska vården ges på lika villkor till varje patient. 
Utöver detta ska sjuksköterskan kunna visa medkänsla och vara lyhörd i den 
evidensbaserade omvårdnaden för sina patienter. Genom att reflektera och diskutera 
med kollegor kan också omvårdnadsarbetet utvecklas för patientens bästa. Syftet med 
vården och med utvecklingsarbetet är att upprätthålla välbefinnande och god livskvalitet 
för alla patienter fram till livets slut (Svensk sjuksköterskeförening 2014, ss. 3-7).   

Sjuksköterskan och den palliativa patienten 
För sjuksköterskor med specialistkompetens inom palliativ omvårdnad gäller specifik 
vetskap om det palliativa förloppet. Detta innefattar fördjupad kunskap om de olika 
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faserna och omvårdnadsprocessen i palliativ omvårdnad samt läkemedelskunskap 
aktuella för området. Sjuksköterskan behöver också vara medveten om de psykosociala 
och existentiella aspekter som innefattar en palliativ vårdsituation. Fördjupad kunskap 
om eutanasi, livskvalitet samt livs- och religionsåskådningar är också ett krav (Svensk 
sjuksköterskeförening 2008, ss. 6-8). 

PROBLEMFORMULERING 

För att arbeta som sjuksköterska i omvårdnaden av patienter i livets slut är det viktigt att 
inneha en omfattande kompetens som inkluderar lyhördhet och uppmärksamhet 
gentemot patient och anhöriga. På grundutbildningen till sjuksköterska ges ingen 
specialistinriktning i något område. Omvårdnaden av patienter i livets slutskede kan 
därför kännas främmande och ovan. Trots liten eller obefintlig erfarenhet stöter 
sjuksköterskan på palliativa patienter i det dagliga omvårdnadsarbetet på alla sorters 
sjukhusavdelningar. För att kunna bedriva en god omvårdnad behöver sjuksköterskan ha 
kunskap och erfarenhet för den komplexa uppgiften att vårda patienter i livets slutskede. 
Omvårdnaden inkluderar flertalet viktiga aspekter som måste fungera optimalt, 
exempelvis god vård och gott bemötande till patient och anhöriga. Dessutom är det av 
stor vikt utifrån ett sjuksköterskeperspektiv att reflektera över och uppmärksamma vilka 
känslor som kan vara vanliga i de här komplexa vårdsituationerna.  På så sätt kan det bli 
mindre skrämmande och lättare för sjuksköterskan att hantera arbetet med patienter i 
livets slutskede. 

Med den här litteraturstudien vill vi undersöka hur sjuksköterskan utan erfarenhet inom 
palliativ vård upplever hur det kan vara att vårda patienter i livets slutskede. Detta för 
att öka kunskapen för kommande sjuksköterskor om hur det kan vara att vårda patienter 
i det här unika förhållandet.  

SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskan utan erfarenhet inom palliativ 
vård upplever vårdandet av patienter i livets slutskede. 

METOD 

Val av metod 
Författarna har som metod valt att använda en litteraturstudie enligt Axelsson (2012, ss. 
203-205). Genom att söka fram och noggrant analysera vetenskapligt material som 
passar in på den valda frågeställningen kan ett resultat sammanställas. Till en 
litteraturbaserad studie finns det flera källor till kunskap, exempelvis vetenskapliga 
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artiklar och rapporter. Vid informationssökning är det av stor vikt att förhålla sig 
källkritisk till materialet eftersom informationen ska vara evidensbaserad. Kvaliteten i 
både kvalitativa och kvantitativa artiklar kan säkerställas med hjälp av 
granskningsmallar. Att kvalitetsgranska och bedöma artiklar till en litteraturstudie är 
viktigt för att få inblick i om de valda artiklarna har hög evidens. 

Det finns en mängd forskning om sjuksköterskans upplevelser av vård i livets slutskede. 
Författarna till denna studie tyckte därför att det var lämpligt att sammanställa befintlig 
forskning för att undersöka valt syfte. 

Datainsamling 
Författarna till denna studie har sökt fram kvalitativa och kvantitativa vetenskapliga 
artiklar i databasen Cinahl. Den valda databasen är inriktad på vård och omsorg, 
omvårdnad och hälso- och sjukvård, vilket passade forskningsområdet för studien. 
Sökorden som har använts är palliative care, nurses’ experience, end of life, quality of 
life, hospital, dying, death och nursing eftersom dessa var relevanta för området som 
skulle undersökas. Alla artiklar har sökts fram med peer-reviewed, english language och 
research article som avgränsningar. Trunkering användes inte eftersom författarna ville 
ha de valda sökordens exakta form. Andra avgränsningar som har använts är årtal där 
artiklar publicerade tidigare än 2006 är exkluderade eftersom forskningen hela tiden går 
framåt. Att använda artiklar från nämnda årtal möjliggör en jämförelse av forskningen 
under dessa år. Artiklar inriktade på specialistsjuksköterskors upplevelse exkluderades 
eftersom det var sjuksköterskors upplevelse, utan erfarenhet i palliativ vård, som var 
intressanta för studien. En ytterligare exkludering var vård utanför sjukhusavdelningar. 
De artiklar som söktes fram har sedan blivit lästa, kvalitetsgranskats och analyserats. 
Från början valdes 14 artiklar ut, men efter analysering och jämförelse med studiens 
syfte valdes fem bort. Resterande nio ingår i resultatet. Av de nio artiklarna är två 
kvantitativa och sju kvalitativa. Två av artiklarna är gjorda i Sverige, en är gjord delvis i 
Sverige och delvis i Iran. Resterande artiklar är gjorda i Iran, Australien, Storbritannien, 
USA, Sydkorea och Tjeckien.  

Dataanalys 
Axelsson (2012, ss. 212-214) beskriver hur en analys av insamlat material till en 
forskningsstudie kan se ut. Genom att noggrant läsa igenom och sammanställa artiklar 
ges chans till en grundförståelse för artiklarnas syfte, metod och resultat. Här underlättar 
det om materialet ställs upp i en lättöverskådlig sammanfattning. Efter sammanställning 
sönderdelas artiklarna, samband och olikheter jämförs för att senare utmynna i ett nytt 
resultat som utgör grunden för en ny enhet och därmed en ny litteraturstudie. 

Författarna har upprepade gånger läst igenom framsökta artiklar för att få en inblick i 
deras innehåll. Sedan skrevs egna sammanfattningar om varje artikel för att ytterligare 
precisera innehållet. Därefter diskuterades sammanfattningarna för att se om 
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uppfattningarna stämde överens och för att underlätta i kommande analyser. Utifrån 
sammanfattningarna kunde meningsbärande begrepp och därefter teman urskiljas. För 
att få överblick över artiklarnas syfte, metod, resultat, författare och publiceringsår 
gjordes en artikelöversikt (se bilaga 1). Genom att göra en artikelöversikt kunde likheter 
och skillnader urskiljas. Därefter kunde subteman som var relevanta för studien tas 
fram. Analysen slutade till sist i tre teman och sju subteman.  Temat “ Erfarenhet av 
döden i vårdande kontext” bygger på sex studier, temat “Kommunikation” bygger på 
fem studier och temat “Sjuksköterskans upplevelse av döden” bygger på fem studier. 

RESULTAT 

I resultatet i den här litteraturstudien ingår nio vårdvetenskapliga artiklar varav två var 
kvantitativa och resterande kvalitativa. Tre teman framkom ur resultatet, med sju 
subteman. Se tabell 1. 

Tabell 1. Översikt teman och subteman 

 

Erfarenhet av döden i vårdande kontext 
Erfarenhet av döden i vårdandet beskrivs i studierna i samband med hur sjuksköterskan 
kan påverkas känslomässigt samt vilka fördelar som finns med att ha erfarenhet av 
vårdandet i livets slut. 

Att bli känslomässigt påverkad 

Enligt två studier (Johansson & Lindahl 2012; Boroujeni, Mohammadi, Oskouie & 
Sandberg 2009) finns det en risk att bli för engagerad och för nära den döende 
patienten. Det är därför viktigt att upprätthålla en balans i relationen till patienten. 
Relationen bör inte bli för privat och det krävs av sjuksköterskan att kunna bevara 
balansen mellan distans och närhet. Chansen att inte bli djupt känslomässigt påverkad 
då patienten dör minskar om balansen mellan distans och närhet upprätthålls, vilket är 
lättare om sjuksköterskan är erfaren. 

Erfarenhet av döden 
i vårdande kontext 

- Att bli känslomässigt påverkad  
- Erfarenhet av vårdande i livets slut

Kommunikation - Att kommunicera med patient och anhöriga 
- Att kommunicera med kollegor 
- När kommunikationen är en utmaning

Sjuksköterskans 
upplevelse av döden

- Den goda döden 
- Den dåliga döden
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Dessutom menar Johansson och Lindahl (2012) att sjuksköterskan kan uppleva 
osäkerhet i sin profession vid existentiella frågor. Sjuksköterskan kan då bli påverkad på 
ett personligt plan vilket kan drabba vårdandet. Det kan vara lättare att hantera dessa 
frågor och känslor om sjuksköterskan själv har reflekterat över sitt liv och sina 
existentiella frågor.  

Boroujeni et al. (2009) påvisar i sin studie att oerfarna sjuksköterskor sörjer sin avlidne 
patient mer och under längre tid än vad de erfarna sjuksköterskorna gjorde. De oerfarna 
sjuksköterskorna hade svårt att hantera sina känslor vilket påverkade dem fysiskt i form 
av sömnlöshet och avsaknad arbetslust. I motsats upplevde de erfarna sjuksköterskorna 
att de kunde hantera de olika känslorna och hålla en professionell distans till patienten. 
De kunde snabbt känna igen döendeprocessen och när patienten dog fann de tröst i att 
de gjort allt de kunde gällande lindring av smärta och lidande. De erfarna 
sjuksköterskorna kunde också bevara sin energi för att kunna vårda sina andra patienter. 

Erfarenhet av vårdande i livets slut 

I flera studier (Kisvetrová, Joanovič, Vévoda & Školoudík 2017; Bahrami & Arbon 
2012; Johnson & Gray 2013; Iranmanesh, Ghazanfari, Sävenstedt & Häggström 2011) 
uttryckte sjuksköterskorna vikten av att ha erfarenhet som sjuksköterska i vården av 
patienter i livets slutskede. De ansåg att erfarenheten krävdes för att vara bekväm i att 
prata om döden och hantera patientens ångest samt kunna göra en god och säker 
bedömning av patientens individuella behov. Dessutom uttryckte sjuksköterskorna att 
en annan positiv fördel med erfarenhet av vård i livets slutskede var att de lärde sig 
bemöta olika typer av människor. 

Tre studier (Johnson & Gray, 2013; Johansson & Lindahl, 2012; Iranmanesh et al. 2011) 
belyste vikten av att sjuksköterskorna reflekterar över sitt arbete och delar med sig av 
sina erfarenheter till andra. På detta sätt ökar möjligheten för sjuksköterskorna att bidra 
till utvecklingen av förbättringsarbetet i omvårdaden. 

Vidare lyfte en studie (Johansson & Lindahl 2012) fram att inte bara den yrkesinlärda 
kunskapen och erfarenheten är viktig utan även den tysta kunskapen. Ibland är det den 
tysta kunskapen som är viktig för patienten, vilket innebär att sjuksköterskan handlar 
instinktivt och oreflekterat. Den tysta kunskapen är integrerad i den levda erfarenheten, 
inte bara gällande yrket utan även i det egna livet.  

Kommunikation 
Kommunikation är ett något som sjuksköterskan står inför hela tiden i sitt 
omvårdnadsarbete. Det är lika viktigt att kommunikationen fungerar väl vare sig det 
gäller patienten, anhöriga eller kollegor. 

!  7
 



Att kommunicera med patienten och anhöriga 

Upplevelsen av på vilket sätt sjuksköterskan bidrar till en god kommunikation till 
patient och anhöriga beskrivs i fyra artiklar. 

Iranmanesh et al. (2011); Johansson och Lindahl (2012) och Costello (2006) klarlägger 
att för att kunna bedriva en god omvårdnad präglad av en helhetssyn av patienten är god 
kommunikation grundläggande. Att som sjuksköterska ha förmågan att kommunicera 
väl med patient och anhöriga öppnar upp för ett gott samarbete samt en betydelsefull 
vårdrelation. Vidare skildrar sjuksköterskorna vikten av att bevara en öppenhet, 
tydlighet och ärlighet gentemot patient och anhöriga. Att självreflektera regelbundet är 
värdefullt för ökad förståelse och förmåga till att kunna leva sig in i patientens situation.  
För att kunna bidra till att patientens sista tid i livet ska bli så bra som möjligt upplever 
sjuksköterskor att kommunikationen med både patient och anhöriga är viktig. Att 
förbereda dem på vad som komma skall kan ge chans till insikt och medvetenhet inför 
patientens öde. I sårbara tillstånd är det nödvändigt med en öppen och god 
kommunikation mellan sjuksköterska, patient och anhöriga. Genom att uppmärksamma 
patient och anhörigas tankar och ge fullständig information kan bygga trygghet och tillit 
i vårdrelationen. Med det kan en rad goda konsekvenser följa som exempelvis 
synliggörande av patientens behov, en känsla av delaktighet hos alla inblandade samt en 
effektiv och smidig omvårdnadsprocess.  

Vidare menar Johansson och Lindahl (2012) att relationen som utvecklas till patient och 
anhöriga kan upplevas av sjuksköterskan som en slags tacksamhet. Det beskrivs som ett 
privilegium att få chansen att träffa många olika människor samt få inblick i vad de går 
igenom. Att som sjuksköterska ibland nå upplevelsen och känslan av ”fullständighet” i 
omvårdnaden för att patient och anhöriga visat förnöjsamhet gör att hen kan gå hem 
belåten med sig själv samt arbetet. 

Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) belyser ytterligare en aspekt för att 
sjuksköterskan ska ha möjlighet att uppleva samt utföra en god och trygg 
kommunikation. Denna aspekt är att ha skickligheten i att bevara ödmjukhet inför 
patient och anhöriga. Sjuksköterskorna upplever det viktigt att lyssna, att våga vara tyst 
och att vara tillgänglig avseende patientens individuella behov. På så sätt kan patienten 
uppmärksammas fullt ut och en betydelsefull vårdrelation kan utvecklas. Vidare 
upplever sjuksköterskorna det som en konst att lyckas bevara patientens och anhörigas 
integritet vid omvårdnadshandlingar i vårdrummet.  

Att kommunicera med kollegor 

I tre artiklar belystes sjuksköterskans upplevelse gällande kommunikation med 
vårdteamet. 

Iranmanesh et al. (2011); Johansson och Lindahl (2012) och Andersson, Salickiene och 
Rosengren (2015) beskriver att en god kommunikation inom vårdteamet på sjukhus är 
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av stor vikt utifrån sjuksköterskans perspektiv. Genom att delge sina egna erfarenheter, 
att dela med sig av sina kunskaper samt att reflektera teammedlemmar emellan ges goda 
förutsättningar för att en vård i livets slutskede kan fortgå med goda utsikter. 
Exempelvis kan problemformuleringar uppmärksammas som eventuellt annars inte 
upptäcks och sjuksköterskans känslor får utrymme att synliggöras. Dessutom beskrivs 
ett värdefullt verktyg för att uppnå en trygg utveckling som sjuksköterska; att ta hjälp av 
kollegor som har mer erfarenhet. De kan då fungera som en slags coach och bidra till 
ökad kunskap hos den oerfarna sjuksköterskan. Genom att även våga fråga mer erfarna 
medarbetare utvecklas exempelvis en bättre kommunikation mellan sjuksköterskan och 
anhöriga. Då kan adekvata svar på eventuella frågor ges och sjuksköterskans upplevelse 
av att bemästra sin stödjande funktion i omvårdnaden utvecklas positivt. 
Omvårdnadsarbetet kan följaktligen underlättas och utföras med bättre kvalitet genom 
att sjuksköterskan kan utöka en grundläggande trygghetskänsla i sig själv, kunna 
hantera invecklade känslor och därmed bli mer säker i sin profession. 

När kommunikationen är en utmaning 

Två artiklar kommer fram till att det inte alltid är så lätt att som sjuksköterska behärska 
att nå fram i kommunikationen på ett adekvat sätt.   

Iranmanesh et al. (2011) skildrar svenska och iranska sjuksköterskors upplevelse av 
kommunikationen till patienten. Att våga säga som det är till patienten och anhöriga är 
inte alltid helt enkelt att genomföra eftersom olika omständigheter kan komplicera 
situationen. Därför kan kommunikationen mellan sjuksköterska och de inblandade i 
patientens vård bli lidande. De iranska sjuksköterskorna kände av en mer splittrad 
inställning än de svenska eftersom en svårighet upplevdes i att vara helt ärlig gentemot 
patienten. De beskrev det som att de ville ”skydda patienten” från ord som kunde bidra 
till en känsla av hopplöshet. I deras kultur ingick det nämligen att alltid inge hopp 
oavsett hur besvärlig och utsiktslös situationen än var.  

Lee, Choi, Kim, Kim och Kim (2013) redogör i sin tur för koreanska sjuksköterskors 
upplevelse angående goda respektive ogynnsamma faktorer som påverkar dem i mötet 
med patienter i livets slut. De faktorer som berörde dem mest negativt samt upplevdes 
som ett hinder i omvårdnadsarbetet och kommunikationen var hur familjens acceptans 
såg ut. När familjen inte accepterade patientens prognos var det komplicerat för 
sjuksköterskan att nå fram. Det framkom att sjuksköterskorna tyckte att det var 
obehagligt och svårt att ta itu och kommunicera med upprörda familjemedlemmar. 
Dessutom upplevde de en utmaning i att hantera diskussioner när anhöriga önskade 
livsförlängande åtgärder men när patienten själv inte ville. Att följa familjen i patientens 
kontinuerliga vård fram till livets slut kan därmed vid olika tillfällen upplevas 
komplicerat. 
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Sjuksköterskans upplevelse av döden 
Vid vård i livets slutskede arbetar sjuksköterskan nära döden varje dag. Sjuksköterskans 
upplevelser av när patienten avlider varierar från fall till fall. Olika faktorer påverkar 
om sjuksköterskan upplever dödsfallet som gott eller dåligt. 

Den goda döden 

Costello (2006) och Johansson och Lindahl (2012) belyser sjuksköterskans perspektiv 
gällande deras upplevelse när patientens död känns bra. Att omvårdnaden motsvarar 
patientens behov är en grundförutsättning för att sjuksköterskorna ska uppleva känslan 
av att patientens död sker kontrollerat. En gemensam reflektion från sjuksköterskornas 
sida är att det är viktigt att informera och involvera patient och anhöriga kontinuerligt i 
omvårdnadsprocessen.  Att visa öppenhet leder till att deras medvetenhet förstärks om 
vad som ska hända. Det ger goda förutsättningar för att sjuksköterskan ska få en känsla 
av omvårdnad präglad av fullständighet och kontroll.  

Costello (2006) påpekar att sjuksköterskor upplever det som positivt när döden är 
förväntad. På så sätt ökar chansen för att känna kontroll och avdelningens dagliga 
rutiner kan fortgå utan plötsliga avbrott. Sjuksköterskorna får också ökad chans till att 
prioritera patientens behov och önskningar eftersom övrig omvårdnad känns 
kontrollerad. Dessutom minskar risken för att sjuksköterskorna ska drabbas av extra 
nedslående känslor vid dödsfallet eftersom de har ställt in sig på att döden snart kommer 
att inträffa. 

Den dåliga döden 

Costello (2006) beskriver förhållanden som bidrar till att sjuksköterskan upplever 
känslan av att dödsfallet inte känns bra. Bristfällig information, kommunikation samt 
kontroll över dödsförloppet är exempel på negativa faktorer. Konsekvenser av detta är 
att sjuksköterskans involvering av anhöriga och patient brister, patienten blir inte 
tillräckligt sedd samt att omvårdnadsprocessen dessutom blir oförutsägbar och osäker. 
Patientens behov i livets slut blir svåra att urskilja och sjuksköterskan kan uppleva en 
känsla av frustration och otillräcklighet.  

Johansson och Lindahl (2012) och Andersson, Salickiene och Rosengren (2015) skildrar 
sjuksköterskans upplevelse av att inte ha tillräckligt med tid. Att som sjuksköterska ta 
sig tid att vårda patient och anhöriga i omvårdnadsprocessen är en utgångspunkt för att 
allt ska fungera optimalt. Det är viktigt för att uppnå en god vård och för att känna 
tillfredsställelse i vårdandet. Flertalet sjuksköterskor upplever att de ibland inte har 
möjlighet att ta sig tid vilket medverkar till känslor av otillräcklighet i sin profession, 
osäkerhet, en känsla av att inte ha kontroll samt frustration. De berättar exempelvis att 
de hoppas att stressen inte syns i deras ögon. 
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Lee et al. (2013) förstärker tidsaspekten med att upplevelsen av att ha tid är en stark 
anledning till att sjuksköterskan upplever att omvårdnadsarbetet underlättas. 
Exempelvis ges möjligheten till att ha mer tid för att förbereda anhöriga inför patientens 
död. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Författarna till den här studien har valt att göra en allmän litteraturstudie. Den typen av 
metod passade bra eftersom den var möjlig att genomföra under aktuell tidsram. 
Dessutom fanns det gott om tidigare forskning som gjorde det lämpligt att göra denna 
form av studie. 

De vetenskapliga artiklar som användes i studien var av både kvalitativ och kvantitativ 
karaktär vilket kan ses som en styrka. Att analysera kvalitativa artiklar ger en bred 
inblick i vad deltagarna upplever eftersom intervjuer ger möjlighet till exempelvis 
reflektion och mer text. Kvantitativa undersökningar, exempelvis genom enkäter, kan i 
sin tur bidra till ett bredare omfång av upplevelser eftersom de artiklarna ofta har en 
ökad mängd deltagare. 

Artiklarna söktes fram i databasen Cinahl på grund av att den var inriktad på vad 
författarna till denna studie ville fördjupa sig i. En svaghet kan ses i att artiklar inte 
söktes fram i fler databaser, exempelvis i Pubmed. Anledningen till detta var att de urval 
av lämpliga artiklar som söktes fram i Cinahl ansågs vara av hög kvalitet. 

Avgränsningarna som fylldes i var peer-reviewed, engelsk text och research article. De 
användes för att uppnå den vetenskapliga kvalitet som författarna i den här studien 
sökte. Årtal som angavs var artiklar mellan år 2006-2017 vilket kan ses som både en 
styrka och en svaghet. Styrkan är att vid sökning av cirka 10 år gamla artiklar kan 
aktuell forskning ges inom forskningsområdet. Vidare har de slutliga artiklarna haft 
likheter vilket tyder på att forskningen inom detta tidsspann inte har skiljt sig åt 
märkbart. Svagheten anses vara att tidsspannet skulle kunna ha minskats ner till 
förslagsvis fem år eftersom mycket forskning kan ske och förändras under vald tid.  

För att söka fram relevanta artiklar i överensstämmelse med den här studiens syfte 
formulerades lämpliga sökord fram. Om funktionen trunkering hade använts skulle 
böjningar på orden kunna resultera i fler sökträffar. De artiklar som exkluderades 
handlade om specialistsjuksköterskors upplevelse och artiklar som var skrivna utanför 
ett sjukhusperspektiv. Således utökades chansen att finna forskning som stämde överens 
med syftet. Emellertid slutade sökresultatet i endast 14 artiklar, vilket kanske hade 
kunnat utökas om sökningen hade breddats.  
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Författarna till den här studien gjorde en grundlig granskning av artiklarna, först var för 
sig och sedan tillsammans för att stämma av uppfattningen om innehållet.  Det kan ses 
som en styrka eftersom varje artikel grundligt blir genomsökt och därmed kan risken 
minska gällande missuppfattningar av texterna. Vissa artiklar valdes bort då de inte 
överensstämde med den här studiens syfte.  

De nio artiklar som slutligen valdes ut till resultatet innefattar perspektiv från flertalet 
länder och dessutom från olika kulturer. Det kan anses som en styrka eftersom det ger 
läsaren till den här studien ett vidgat perspektiv. Eventuellt kan det också ses som en 
svaghet på grund av att det kan skilja sig i hur omvårdnaden ser ut samt upplevs av 
sjuksköterskor i olika länder. Däremot upptäckte inte författarna av den här studien 
någon nämnvärd skillnad mellan de olika ländernas perspektiv. Alla artiklarna är 
skrivna på engelska vilket kan uppfattas som en svaghet ur en språklig synpunkt. 
Författarna till den här studien har svenska som modersmål och det kan därför bli 
missuppfattningar eller svårigheter under översättning av texterna. 

Friberg (2017, ss. 46-47, 183, 187-188) belyser vikten av att tillägna sig en form av 
överblick och kontroll av framsökta artiklars innehåll. Genom att använda oss av en 
grundläggande och kritisk artikelanalys kunde innehållet i varje artikel klargöras och 
kvaliteten kritiskt granskas. Det kan med fördel användas i forskning för att öka 
kvaliteten på studieinnehållet. Vidare användes granskningsfrågor samt en 
granskningsmall i syfte att kvalitetsgranska både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Resultatdiskussion 
Resultatet i litteraturstudien visar att olika faktorer påverkar sjuksköterskans upplevelse 
av att vårda patienter i livets slutskede. Erfarenhet var en viktig faktor i vårdandet och 
resultatet visar att erfarenhet behövs för att kunna hantera egna känslor för patienten. 
Det krävs dessutom för att våga prata om döden med patienten och anhöriga. Utan 
erfarenhet upplevdes osäkerhet gällande bedömning av patientens behov samt 
ångesthantering hos patienten. Det upplevdes betydande att som oerfaren sjuksköterska 
inom området få handledning och utbildning. Det ansågs även viktigt att reflektera samt 
höra kollegors erfarenheter.  

I en studie (Edo-Gual, Tomás-Sábado, Bardallo-Porras & Monforte-Royo 2014) 
uttryckte studenterna att första mötet med döden har stor inverkan på dem. De uttryckte 
känslor av okunskap och frustration då de inte visste hur de skulle hantera sina känslor 
framför patienten och anhöriga. De kände sig osäkra i hur de skulle framföra dåliga 
nyheter. Studenterna uttryckte att de lättare kunde förstå dödsprocessen samt patientens 
och anhörigas behov genom att lära sig ur sjuksköterskans perspektiv. Därför var 
önskemålet från studenterna starkt om att få handledning i svåra situationer.  

Sjuksköterskor som har en handledande roll till sjuksköterskestudenter uttrycker att 
behovet av handledning, utbildning och reflektion inom den palliativa vården är viktig. I 
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en studie av Jeffers (2014) framgår det att handledarna uttryckte oro för hur 
sjuksköterskestudenter deltog i vårdandet av en patient i livets slutskede. Fokus 
upplevdes ligga på fysiska behov och därmed uppmärksammades eller tillgodosågs inte 
patientens psykosociala och spirituella behov. Då studenterna tycktes sakna kunskap i 
hur döende patienter bör vårdas delade handledarna med sig av sina erfarenheter. 
Handledarna ansåg att olika erfarenheter formar det egna vårdandet av patienten. 
Dessutom ville de ge studenterna den kunskapen de själva saknat som oerfarna 
sjuksköterskor. 

Författarna till den här studien uppmärksammar att mer kunskap för oerfarna 
sjuksköterskor behövs för att kunna vårda döende patienter. Detta styrks i att erfarna 
sjuksköterskor uttrycker vikten av kunskap och erfarenhet. Samtidigt rapporterar 
handledare och studenter att mer kunskap behövs om vårdandet av patienter i livets 
slutskede. 

När det gäller emotionell påfrestning visar resultatet i litteraturstudien att en balans 
mellan att vara personlig och privat är viktig att hitta. För att sjuksköterskan ska klara 
av sitt arbete och kunna vårda alla sina patienter är det viktigt att inte komma för nära 
en patient. Det underlättar också för sjuksköterskan att kunna släppa arbetet efter 
arbetsdagens slut. I en artikel (Wallerstedt & Andershed 2007) uttryckte 
sjuksköterskorna att särskilt mötet med patienten de sista dagarna i livet var rörande. 
Olika typer av känslor som kluvenhet, frustration, förlust och otillräcklighet väcktes 
samt känslan av att inte kunna hantera sorgen. Om sjuksköterskan blev berörd av 
patientens öde fanns en risk att identifiera sig med patienten. Då sjuksköterskan kom så 
pass nära patienten kunde det bli svårt att hantera sina känslor då patienten dog och 
risken var stor att sjuksköterskan tog med sig tankarna hem. 

Vidare påvisar resultatet i litteraturstudien att kommunikationen är ett viktigt verktyg 
för att relationen mellan sjuksköterskan, patienten och anhöriga ska fungera väl. En 
öppen och ärlig attityd hos sjuksköterskan är viktig för kommunikationen. Det är också 
viktigt att ha förmågan att våga vara tyst och finnas fysiskt vid patientens sida. På så vis 
kan en professionell hållning bevaras och dessutom ökar chansen att vinna förtroendet 
hos de inblandade. Det framkommer i en studie (Boucher et al. 2010) att anhöriga 
upplevde stöd i situationer då sjuksköterskan behandlade patienten med respekt och 
värdighet. Vidare framfördes av anhöriga att de uppskattade den verbala 
kommunikationen med patienten men även att tystnad i närhet hos patienten värderades 
högt. 

I litteraturstudiens resultat påvisades vikten av att vara öppen och ärlig mot patienten, 
men att det ibland upplevdes svårt på grund av sjuksköterskans religiösa åskådningar 
eller kultur. I en studie (Iranmanesh, Dargahi & Abbaszadeh 2008) angav 
sjuksköterskorna att de troligtvis inte skulle ge den döende patienten ärliga svar om sitt 
tillstånd, eller prata om och utbilda anhöriga om döden. Vidare trodde de flesta av 
sjuksköterskorna att de inte skulle involvera den döende patienten och anhöriga 
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vårdandet eller för beslutstagande om vården. Detta relaterades till egna kulturella 
uppfattningar eller personliga erfarenheter om döden. I Sverige har patienten enligt lag 
(SFS 2014:821, 3 kap. 1§) rätt att bli informerad om sitt tillstånd och sin prognos samt 
vilka metoder som finns för undersökningar och behandlingar. Patienten har också rätt 
att få information om det förväntade vård- och behandlingsförloppet med tillhörande 
biverkningar och komplikationer.  

I litteraturstudiens resultat framkommer att sjuksköterskan har både positiva och 
negativa upplevelser av döden. En positiv upplevelse innefattar kontroll över situationen 
och att både patient och anhöriga är införstådda med vad som blir sjukdomstillståndets 
utgång. I motsats beskrivs den negativa upplevelsen som att kommunikationen kan ha 
brustit, patient och anhöriga har inte förstått att döden är nära eller inte känner att deras 
behov är tillfredsställda. Möjligheten till att döden blir ”god” ökar om rätt 
förutsättningar finns. I en studie av Edo-Gual et al. (2014)  beskrev 
sjuksköterskestudenter att en god död innebär att patienten är smärtfri och inte känner 
sig ensam. Studenterna uttryckte att essentiellt var också att patienterna hade tagit farväl 
till sina anhöriga och kunde känna inre frid. Vidare redogjorde studenterna att en god 
död innebar att vara tillåten att dö. Tillåtelsen skulle komma genom att både patienten 
själv och anhöriga var medvetna om och hade accepterat situationen. 

I en studie av Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) framkom att det 
krävs olika förutsättningar för god vård i livets slutskede. Dessa är att bemöta patient 
och anhöriga med respekt och ärlighet samt att ha synen på varje patient som en unik 
individ. Sjuksköterskorna betonade vikten av att ibland vara tyst och lyssna aktivt på 
patienten utan att lägga fokus på den fysiska omvårdnaden. Denna typ av 
kommunikation kunde ge patienter och anhöriga tröst samtidigt som sjuksköterskan fick 
god insyn i vad patientens behov inför döden var. Ibland blev sjuksköterskan varse om 
konflikter inom familjen om huruvida patienten skulle vårdas och dö på sjukhus eller 
hemma. Sjuksköterskornas roll i sådana situationer var att erbjuda stöd till anhöriga för 
att förbereda den kommande döden. En svårighet var då kommunikationen brustit och 
varken patient eller anhöriga förstod att döden närmade sig. Det kunde resultera i 
frustration och olustiga situationer. 

SLUTSATSER 

Resultatet i den här studien visar att det upplevs som en komplex uppgift att vårda 
patienter i livets slutskede. Det finns också olika faktorer som påverkar sjuksköterskans 
upplevelse av vårdandet. För att sjuksköterskan ska få en helhetssyn och kunna göra en 
bra bedömning av patienten krävs god kommunikation. Det är viktigt ur patientens och 
anhörigas perspektiv för att känslan av trygghet och delaktighet ska uppstå. God 
kommunikation och känslan av kontroll över situationen kan i sin tur ge en god 
vårdrelation för alla inblandade.  
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Med erfarenhet av vårdande i livets slut kan sjuksköterskan uppleva en trygghet och 
säkerhet i sin roll. Risken att bli emotionellt påverkad minskar då sjuksköterskan bättre 
kan hantera sina känslor för patientens situation. Detta bidrar till att sjuksköterskan 
vågar bemöta patientens såväl fysiska som psykosociala behov.  

Genom att reflektera regelbundet kan sjuksköterskan själv komma underfund med svar 
på sina existentiella frågor, vilket underlättar bemötandet av patientens existentiella 
funderingar. Reflektion är dessutom viktigt för att bidra med kunskap till kollegor och 
studenter samt för att bidra till förbättringsarbetet inom gällande omvårdnadsområde. 
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