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Abstrakt

Sjuksköterskor kommer i kontakt med många människor i livets slut, 
patienter och även dess anhöriga. För människor som snart inte har någon 
tid kvar, finns många behov att tillgodose och här har sjuksköterskor en 
viktig roll. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda människor i livets slut. Elva vetenskapliga artiklar 
analyserades med en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.  
Analysen resulterade i sex kategorier: att ha känslomässigt engagemang, att 
göra allt för att ge välbefinnande åt patienten, att undvika emotionell stress, 
att känna tidsbrist, att arbeta i team, att bli berikad av sina erfarenheter. 
Sjuksköterskor hade ett känslomässigt engagemang eftersom de ställdes 
inför många olika känslosamma stunder. De beskrev även att de gjorde allt 
de kunde för att ge välbefinnande åt patienten. Det framkom att 
sjuksköterskor för att klara av det ofta krävande arbetet undvek emotionell 
stress. Deras tidsbrist kunde leda till missnöjdhet. Teamets betydelse 
beskrevs som en viktig del i den palliativa omvårdnaden. Sjuksköterskor
beskrev hur deras liv berikades av att vårda patienter i livets slut. Vår 
slutsats är att sjuksköterskor behöver få stöd genom handledning och 
möjlighet att planera sitt arbete för att bättre kunna ta hand om människor i 
livets slut.

Nyckelord: Sjuksköterskor, erfarenhet, döende, kvalitativ studie
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Ungefär 3 procent av världens population är i behov av palliativ vård och vård i livets slut 

varje år. I och med att så många människor involveras kommer frågor som kvalitet på 

omvårdnaden för dessa människor att bli en global folkhälsofråga. De flesta med kronisk 

sjukdom, förutom cancer, kommer att sluta sina liv på sjukhus och inte på palliativa 

vårdenheter eller hospice (Skilbeck & Payne, 2004). Palliativ vård är den vård som ges då det 

inte längre finns någon kurativ behandling (Sandman & Woods, 2003,s.11). Statens offentliga 

utredningar (SOU 2001:6, s.55) beskriver att den palliativa omvårdnaden ska beakta 

patienters och närståendes fysiska, psykiska, sociala och existentiella/andliga behov. Alla ska 

få bestämma var de vill dö (SOU 2006:6, s.63). 

Människor i livets slut vårdas på akuta vårdavdelningar, palliativa vårdenheter, hospice och i 

hemmet. Människor kan befinna sig länge inom den palliativa vården som i huvudsak ska se 

till att människan symtombehandlas och att god livskvalitet uppnås när den kurativa 

behandlingen avslutas, palliativ kommer från latinets pallium som betyder kappa/mantel. 

Begreppet palliativ står för att lindra, vilket är en viktig del av all omvårdnad (Henoch, 2002). 

Genom att använda ordet palliativ kan människan ledas bort från tanken på att dö. Hospice är 

en vårdform för svårt sjuka och döende människor baserat på respekt för människan, god 

omvårdnad för människan och dennes familj. Vidare ska god symtom lindring erhållas 

(Henoch, 2002). Wu och Volker (2009) menar att det finns en vanlig negativ mening om att 

hospice är slutet på medicinsk vård och ett tecken på att ”ge upp” istället för en form av 

bekväm vård som beaktar livskvalitet för döende människor. Att få dö hemma är för många 

människor viktigt (Wu & Volker, 2009). Detta medför att omvårdnaden sker i människans 

hem med hjälp av distriktssköterskor eller sjuksköterskor inom den kommunala omsorgen. 

Målet med denna vård är också god livskvalitet och symtomlindring, men att de sker i den 

döende människans hem. Regelbundna besök i hemmet av sjuksköterskor är betydelsefullt för 

att skapa trygghet och ge stöd till den döende människan och dennes familj (Karlsson & 

Sandén, 2007).

Den palliativa omvårdnaden består av en tidig fas och en sen fas. Den tidiga fasen är 

tidsmässigt lång och den sena fasen kort, som innebär dagar, veckor eller någon månad. 

Döendet kan vara en lång eller en kort process, det kan röra sig om timmar eller dagar (SOU

2001:6, s.25). Tecken på att döden är nära förestående kan uppträda flera dagar före 

dödsögonblicket. Oavsett ålder, kön, sjukdom uppträder dessa tecken ungefär på samma sätt 
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hos döende människor (Kide, 2003, s.38). Existentiella frågor ställs ofta på sin spets när livet 

går mot sitt slut. Människan ses som en meningssökande varelse och sökandet efter mening 

och sammanhang blir därför naturligt. Känsla av meningsfullhet har visat sig vara central för 

människors livskänsla och livskvalitet. Meningsfullhet och hopp är nära relaterade begrepp. 

Att vara eller leva i hoppet innebär att tryggt vila i känslan att allt kommer att utvecklas till 

det bästa (Beck-Friis & Strang, 2005, s.55-58). Hoppet skiftar för människor som lever med 

en sjukdom. Hoppet skiftar mellan från att bli botad till att få leva längre för att slutligen 

övergå till att hoppas på en god död (Periyakoil et al, 2005). Esbensen, Swane, Rahm-

Hallberg & Thome (2008) menar att hoppet är en källa till styrka, en tro på livet. Vidare 

beskriver de att hopp kan vara att få dö om förhållandena blir outhärdliga eller hopp om att få 

leva länge, tills ouppklarade affärer hinner avslutas.

Carter, MacLeod, Brander och McPherson (2004) beskriver att för människor med 

livshotande sjukdom är det viktigaste att ta kontroll. Att ta kontroll betyder att döende 

människor spelar en aktiv roll i att ha kontroll över vad som sker. Detta kan dock skifta från 

egen total kontroll till att lämna över kontrollen till andra. Vidare visar Carter et al. (2004) att 

värdighet är beroende av hjälp från andra fysiskt och psykiskt. För att kunna ha kontroll måste 

värdigheten bevaras. Ökat behov av hjälp som till exempel med personlig hygien godtas av 

människor i livets slut, då de istället kan spara på krafterna till att orka göra något som de 

anser vara viktigare (Carter et al., 2004; Sahlberg-Blom, Ternestedt & Johansson, 2001). När 

det gäller framtidsfrågor fokuserar patienter på osäkerheten kring de förändringar som skulle 

följa deras död, särskilt personliga begränsningar och relationer. De funderar om slutet 

kommer komma fort, eller vara långsamt, utdraget och smärtsamt. (Carter, 2004).

Det finns en bred förståelse av begreppet omvårdnad men ingen enkel definition (Stockdale & 

Warelow, 2000). Virgina Henderson (1897-1996) var en av de första sjuksköterskor som 

försökte beskriva omvårdnadens speciella ansvarsområde. Hendersons tankar har haft stort 

inflytande på många av de senare omvårdnadsteorierna (Kirkevold, 2000, s.115). Henderson 

hävdar att alla människor har vissa grundläggande behov. Om omvårdnaden ska uppnå vad 

patienten uppfattar som god hälsa, tillfrisknande eller en fridfull död, måste den ta 

utgångspunkt i vederbörandes egen upplevelse av sina behov och av hur dessa bäst kan 

tillgodoses (Henderson, 1982, s. 9-10). Det bör noteras att hon konsekvent framhåller vård i 
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livets slutskede som en speciell omvårdnadsuppgift, även om hon inte går närmare in på vad 

detta innebär (Kirkevold, 2000,s.117). 

En av sjuksköterskans omvårdnads handlingar är symptomkontroll och utifrån detta se till att 

patienten har det bra (Socialstyrelsen, 2001, s.7). Hos sjuksköterskor måste det finnas en 

helhetssyn på patienten, där fysisk, psykisk, social och andlig dimension beaktas. Det 

viktigaste för sjuksköterskor är att öka medvetenheten om andliga värden och hjälpa patienten 

till försoning med livets ändlighet (SOU 2006:1, s.54). De praktiska uppgifterna går alltid att 

lära sig, men den trygghet och omsorg döende patienter behöver handlar inte om teknik, utan 

om närvaro (Henoch, 2002). Dunn, Otten och Stephens (2005) menar att ju mer erfarenhet 

sjuksköterskor får av döende människor desto positivare blir omvårdnadserfarenheten. Vidare 

beskriver Dunn et al. (2005) att oavsett hur sjuksköterskor ser på döden är det viktigt att 

omvårdnaden är professionell och av god kvalitet för patienter och deras familjer.

I sin yrkesroll möter sjuksköterskor döende patienter och det är deras uppgift att se till att 

dessa människor får en värdig död. Oavsett var sjuksköterskan arbetar, i kommunen, på 

allmän vård avdelning, hospice, palliativ vårdenhet eller inom hemsjukvård är det viktigt att 

omvårdnaden fungerar på ett tillfredsställande sätt. Att få förståelse för sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda människor i livets slut kan öka kunskapen inom detta område och 

medföra att omvårdnaden i livets slutskede kan utvecklas och förbättras.   

Syfte

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda människor i livets 

slut.

Metod

Litteratursökning

Sökord identifierades som ansågs vara relevanta utifrån studiens syfte. Initialt valde vi nurse*, 

terminal care, cope, palliative care, qualitative, death och dying. Sökorden kombinerades på 

olika sätt i de bibliografiska databaserna Cinahl, Pubmed och Academic Search (Tabell 1). 
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Booleska operatorn AND användes för att öka precisionen i träffarna. Inklusionskriterierna 

var att artiklarna skulle handla om sjuksköterskor som kommer i kontakt med döende 

människor. Vårdande i kommunal omsorg, i hemmet, på allmän vårdavdelning, palliativ 

vårdenhet och hospice inkluderades. Dessutom skulle artiklarna vara vetenskapligt granskade 

och publicerade under 2000-talet. Artiklar inriktade på barn exkluderades. Sökningarna gav 

ofta samma resultat. I slutet av vår systematiska litteratursökning gav sökningarna ofta samma 

träffar. Om en sökning gav över 100 referenser så hade vi redan kontrollerat en del av dessa. 

Abstrakten till de artiklar som vi ansåg svara mot syftet lästes igenom och utifrån detta valdes 

elva artiklar ut till analysen.

Tabell 1 Översikt av litteratursökning_____________________________________________

Syftet med sökningen: Sjuksköterskors upplevelse av att vårda människor i livets slut.

Söknr.         *)                         Söktermer                                                                          Antal referenser

CIHNAL 20090301

__________________________________________________________________________________________

1.                FT                      Death AND terminal care AND cope                                                      18

2.                FT                      Nurse* AND dying AND caring                                                             156

3.                FT                      Palliative care AND hospital AND qualitative                                      101

Pubmed  20090301

__________________________________________________________________________________________

1.                MSH            Palliative AND nurse AND hospital AND qualitative                                 85

2.                MSH            Palliative care AND hospital AND nurse* AND perspective                        33

3.                MSH            Dying AND qualitative                                                                                211

4.                MSH            Nurse* AND dying AND qualitative                                                           357

Academic search 20090315

1.                FT                 Nurse* AND dying AND hospital                                                              188

2.                FT                 Nurse* AND perspective AND palliative                                                     89

      FT- fritext sökning, MSH-  MESH termer i databasen PubMed.

Elva artiklar valdes ut (Tabell 2) från litteratursökningarna och kvalitetsgranskades enligt 

Willman, Stoltz & Bahtesvani (2006) med avsikt att granska problemformulering, urval, 

metod, huvudfynd samt resultat. Granskningen genomfördes med hjälp av ett poängsystem;   
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1 poäng hög kvalitet, 0 poäng låg kvalitet. Artiklarna kunde få max 5 poäng och lägst 0

poäng. Poängen räknade sedan om i procent och utifrån detta procenttal värderades artiklarna 

enligt följande, 80 – 100% hög kvalitet, 70 – 79% medel och 0 – 69 % låg kvalitet (Willman 

et al., 2006, s.96). Utifrån detta bedömdes artiklarna som hög, medel eller låg kvalitet (Tabell 

2).   

Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen, (n=11)

Författare/ År/ 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

Georges, et al. 
(2002)
Kanada

Kvalitativ 10 
sjuksköterskor

Semistrukturerade 
intevjuer och 
observationer.
Konstant jämförande 
metod inspirerad av 
Strauss.

Strävan efter att 
införa ett 
välorganiserat och 
målmedvetet 
bemötande.
Strävan att förbättra 
patientens 
välbefinnande.

Hög

Mok & Chiu. 
(2004)
Kina

Kvalitativ 20 
sjuksköterskor 
och patienter

Ostrukturerade intervjuer.
Hermeneutisk-
fenomenologisk analys 
inspirerad av van Manen. 
Resultatet redovisat 
ssk/pat var för sig.

Forma en relation av 
tillit. Vara del av 
familjen. 
Att bli berikad av 
erfarenheten i form 
av personlig växt.

Hög

Barnard, et al.
(2006)
Australien

Kvalitativ 10 
sjuksköterskor

Intervjuer.
Fenomenologisk ansats.

Göra allt du kan och.
utveckla närhet till 
patient och anhöriga.
Att arbeta i ett team.
Att inte låta arbetet 
påverka livet utanför 
arbetet.

Hög

Dalgaard, & 
Delmar,
(2008)
Danmark

Kvalitativ 33 
sjuksköterskor

Intervjuer och fältstudie.
Innehålls analys. 

När verklig tid 
upplevs som 
otillräcklig.
När verklig tid 
upplevs som 
tillräcklig.

Hög

de Araújo, et al.
(2004)
Brasilien

Kvalitativ 14 
sjuksköterskor

Semistrukturerade 
intervjuer.
Bardins kvalitativa metod, 
liknande innehållsanalys.

Sjuksköterskor har 
behov av stöd i sitt 
omvårdnads arbete.
Vikten av fungerande 
kommunikation med 
patienter och 
anhöriga
Utvecklande av 
distanstagande 
mönster till 
engagemang.  

Hög

Mohan, et al.
(2005)
Australien

Kvalitativ 25 
sjuksköterskor

Enkäter och intervjuer.
Konstant jämförande 
metod inspirerad av 
Glaser och Strauss.

Känslomässigt 
engagemang.
Tidsbrist. Stöd åt den 
döendes familj.

Hög
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Fortsättning Tabell 2 Översikt av artiklar ingående i analysen, (n=11)
Författare/ År/ 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet

Evans & Hallet, 
(2007) 
Storbritannien

Kvalitativ 15 
sjuksköterskor

Semistrukturerade 
intervjuer.
Hermeneutisk-
fenomenologisk analys.

Göra allt för att skapa 
komfort och lindring 
fysiskt, psykiskt och 
andligt.
Hjälpa patienter och 
anhöriga att se 
mening i situationen.

Hög

Johnston, & 
Smith.
(2006)
Storbritannien

Kvalitativ 44
sjuksköterskor 
och patienter

Djup intervjuer.
Fenomenologisk analys.
Resultatet redovisat 
ssk/pat var för sig.

Effektiv/ineffektiv 
mellan mänsklig 
kommunikation. 
Relationen med 
patient och anhöriga.
Att arbeta i ett team.
God symtom 
lindring.

Hög

Wallerstedt & 
Andershed. 
(2007) 
Sverige

Kvalitativ 9 sjuksköterskor Intervjuer. 
Fenomenologisk ansats 
inspirerad av Giorgi.

Ambition –
engagemang att ge 
god omvårdnad.
Dagliga möten 
bestående av ansvar, 
samarbete, 
erfarenhet/kunskap
tid och resurser.
Tillfredsställelse över 
att kunna ge god 
omvårdnad.
Missnöje över 
tidsbristen och hur en 
del patienter och 
anhöriga 
behandlades.

Hög

Hopkinson, et 
al.
(2003) 
England

Dunne et al.
(2005)
Storbritannien

Kvalitativ

Kvalitativ

28 
sjuksköterskor

25 
distriktsskötersk
or

Öppna intervjuer.
Fenomenologisk ansats.

Intervjuer.
Fenomenologisk ansats 
inspirerad av Husserl.

Det personliga idealet 
till god död.
Den 
faktiska/egentliga 
döden.
Det okända/dolda –
det som ssk inte 
klarade av eller kände 
till.
Det ensamma –
känslor som ssk 
trodde att andra inte 
upplevde.
Spänning när döden 
inte överensstämde 
med ssk erfarenhet.
Antispänning när ssk 
utvecklade relationer 
till anhöriga och 
kollegor. 
Kommunikation med 
patient och anhöriga.
Utmaningar i att 
tillgodose bra 
symtomlindring.

Hög

Medel
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Dataanalys

Vi har genomfört en litteraturstudie som beskriver sjuksköterskors upplevelse av att vårda 

människor i livets slut. Internationellt publicerade vetenskapliga studier har analyserats enligt 

en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Kvalitativ forskning används när forskaren 

är intresserad av att fånga individers eller gruppers känslor, upplevelser och tankar och skapa 

förståelse för andras livsvärld (Holloway & Wheeler, 2002, s.12, 21). Enligt Down-Wambolt 

(1992) är innehållsanalys en forskningsmetod med syfte att genom systematiskt och objektivt 

analysarbete av talad, synlig eller skriven data, komma fram till detaljerade beskrivningar av 

det fenomen som studerats. Med manifest ansats menas att bara det faktiska innehållet ska 

tydliggöras tillskillnad från den latenta ansatsen som är mer tolkande (Down-Wambolt, 1992). 

Vi har genomfört en kvalitativ litteraturstudie med manifest ansats inspirerad av Burnard 

(1991) i syfte att skapa ett detaljerat och systematiskt protokoll av teman i datan som länkades 

samman i ett kategoriseringssystem. 

Analysen startade med att vi läste igenom de elva utvalda artiklarna till analysen flera gånger 

för att få en känsla av innehållet. Under tiden gjorde vi anteckningar om teman i innehållet så 

att vi blev mer fördjupade i materialet (jmf. Burnard, 1991). Textenheter valdes ut som 

motsvarade syftet i studien och dessa sorterads i de teman vi gjort anteckningar om vid 

genomläsningen. Textenheterna försattes med koder så att vi lättare skulle kunna identifiera 

vilken artikel textenheterna tillhörde. Vi översatte textenheterna till svenska utan att innehållet 

ändrades. Vi valde att inte kondensera textenheterna eftersom att vi ansåg att det fanns risk att 

relevant information kunde gå förlorad. Istället delade vi upp långa textenheter i flera delar.

Textenheterna kategoriserades. Efter den första kategoriseringen fann vi ett stort antal 

preliminära kategorier, allt eftersom analysen fortskred fördes de preliminära kategorierna 

samman i fem steg så att kategorier med liknande innehåll bildades. Slutligen framkom sex

kategorier som i innehåll uteslöt varandra. Textenheterna lästes om igen och jämfördes med 

kategorierna för att se om dessa täckte alla aspekter av materialet (jmf. Burnard, 1991). 

Genom att gå tillbaka till originaltexterna och jämföra kategorierna med dessa, validerades 

resultatet. 
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Resultat

Analysen resulterade i sex kategorier ( Tabell 3) vilka beskrivs i löpande text och valideras 

med citat.

Tabell 3 Översikt av kategorierna, (n=6)________________________________________

Kategorier_______________________________________________________________

Att ha känslomässigt engagemang

Att göra allt för att ge välbefinnande åt patienten

Att undvika emotionell stress

Att känna tidsbrist

Att arbeta i team

Att bli berikad av sina erfarenheter

___________________________________________________________________________

Att ha känslomässigt engagemang

Flera studier visade att sjuksköterskor kände olika känslor i omvårdnaden av patienter i livets 

slut. Sjuksköterskorna uttryckte sig ofta i termer som ledsen, smärtsamt, emotionell 

utmattning, utmanande, frustration, känsla av otillräcklighet och hjälplöshet (Araùjo, da Silva 

& Francisco, 2004; Barnhard, Holingum & Hartfiel, 2006; Dunne, Sullivan & Kernohan, 

2005; Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 2002; Hopkinson, Halett & Luker, 2003; 

Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005; Wallerstedt & Andershed, 2007).

Sometimes feel helpless because there is nothing you can do personally to stop the 
cancer and or its progress. Other times I feel good if I have made the patient 
laugh even just a little bit because you feel you have made their day a better one   
( Mohan et al., 2005, s. 259).

Sjuksköterskor kände sig både frustrerade och maktlösa när patienternas problem inte 

lyckades lösa, som att uppnå tillräcklig smärtlindring (Georges et al., 2002; Mohan et al., 

2005). När en patient dog kunde sjuksköterskor känna känslor av otillräcklighet, frustration, 

sorg och förlust, liksom känslan av att inte längre ha styrkan att tackla (Barnhard et al., 2006; 

Wallerstedt et al., 2007). Oplanerat slut av en relation med en patient kunde kännas som extra 

betungande (Hopkinson et al., 2003; Wallerstedt et al., 2007). Vid förväntad död ansåg 

sjuksköterskor att de gjort vad de kunnat. Vid oväntad död beskrev sjuksköterskor att de 
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lämnades i en känsla av skuld, och att de inte gjort allt de hade kunnat göra (Hopkinson et al., 

2003). 

Sjuksköterskor kunde utsättas för olika situationer som gjorde att de kände att det inte blev så 

optimalt som möjligt för patienten på grund utav att verkligheten inte matchade idealet av död 

och döende. Det fick dem att lämnas i känslor som hjälplöshet, skuld, osäkerhet, frustration 

och ilska. Ett exempel på detta visade en sjuksköterska ur studien som beskrev hur hon kände 

sig när hon slets mellan att ge tid åt den döende patienten och de andra patienterna 

(Hopkinson et al., 2003).

It was hard that you didn`t have the staff on the shift so that you could sit with her 
constantly, all the time. And we the (nurses) were with her when she died, but is 
hard because you are constantly thinking at the back of your mind I`ve got 28 
other ladies on the ward and the need me as well”. You feel bad that you can`t be 
with them in person continuously and that`s the hard bit, I think. (Hopkinson et 
al., 2003 s. 529).

Situationer där familj och patient ansågs lida i onödan framkallade mest ilska hos

sjuksköterskor, till exempel när patientens önskan om att dö och familjens accepterande av 

detta, inte respekterades (Hopkinson et al., 2003).

It just annoyed the hell out of me really. It`s like there was no need for the man to 
have been put through all that.. although he probably wasn`t aware of it…From 
the family`s viewpoint, I thought we healthcare professionals put them through a 
lot (Hopkinson et al., 2003 s. 530).

Sjuksköterskor beskrev hur de kunde känna sig ensamma, i första hand för att de blev särskilt 

viktig för en patient och dess familj. Det medgav även en känsla av isolering från de andra 

genom det ansvar som det innebar för dem. De kände sig också ensamma när de fann sig i en 

situation som de inte var förberedda för och var tvungna att hitta deras egen väg genom, som 

att tackla samtal med anhöriga (Hopkinson et al., 2003).

Sometimes you can feel that it`s all on you and you`re the only person that they`ll 
ask, because you`ve looked after them for quite a while if you`ve been on for a 
long stretch without having any time off (Hopkinson et al., 2003 s. 529).

Sjuksköterskor kunde också känna sig otillräckliga och hjälplösa i hanteringen av barn och 

tonåringar i en familj. Ett resultat av detta blev att de tenderade att stängas ute från 
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konversation och pågående vård av deras patient. Den emotionella involveringen kändes svår 

att hantera (Dunne et al., 2005). Sjuksköterskor fick hantera emotionella frågor och 

emotionella reaktioner när de befattade sig med familjemedlemmar, det fann det stressande 

och svårt att tackla död och frågor kring döden med patienten och familjen. Vissa frågor hade 

de inga svar på, för det var om det mänskligt okända (Hopkinson et al., 2003) Ibland kunde 

familjerna uppvisa ilska, som sjuksköterskor beskrev var svårt att hantera (Dunne et al., 2005; 

Mohan et al., 2005).

Sjuksköterskor upplevde både positiva och negativa känslor och den emotionella 

involveringen var oundviklig. De kunde känna sig emotionellt utmattade när de vårdade 

döende patienter, speciellt när patienten var nära i ålder eller andra speciella specifika 

omständigheter till sjuksköterskan som berörde (Dunne et al., 2005). När överväldigande 

känslor av ledsamhet uppstod, kunde sjuksköterskor ta med sig det hem, men att samtala med 

en nära familjemedlem om sina känslor kunde få dem att känna sig bättre (Hopkinson et al., 

2003; Barnhard et al., 2006).

Att göra allt för att ge välbefinnande åt patienten

I flertalet studier framkom hur sjuksköterskor på olika sätt strävade efter att patienten skulle 

få uppleva stunder av ökat välbefinnande (Araújo et al., 2004; Barnhard et al., 2006; Evans &

Halett, 2007; Georges et al., 2002; Johnston & Smith, 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

De uttryckte detta mål för patienten i omvårdnaden genom att bland annat ge hygienvård, 

symtombehandling, smärtlindring och emotionellt stöd till patienten och dess familj 

(Barnhard et al., 2006). 

Lets make this day the best day that we can for you (patient), so if there is 
something we can do for you we will (Barnhard et al., 2006, s 8).

Ett viktigt mål för sjuksköterskor var att ge smärtfrihet för att kunna ge välbefinnande till 

patienten (Araújo et al., 2004; Evans & Halett, 2007; Johnston et al., 2006). 

Patients come in "wrecked” in pain, they are frantic. They just “don`t know what 
to do with themselves". If you get the pain under control that will bring comfort in 
itself. If you are good at symptom control (and I think we are), you will see the 
results in their increased comfort. This is often our first goal ( Evans & Halett, 
2007,s.746 ).
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Sjuksköterskor kände att friheten från smärta och minimiseringen av fysiska symtom var 

otillräckligt för patientens totala välbefinnande (Evans & Halett, 2007). Holistisk vård kändes 

vara nödvändigt för att behålla en bättre livskvalitet med fysisk komfort och emotionella och 

andliga behov tillgodosedda (Araùjo et al., 2004). Kroppslig förstörelse till följd av 

sjukdomens progress innebar obehag för patienterna. Sjuksköterskor beskrev att deras 

huvuduppgift var att reducera och neutralisera dessa symtom (Evans & Halett, 2007).

Sjuksköterskor beskrev värdet av god kommunikation, för att få patienten att må bättre. De 

använde sig också av små gester som, en förstående blick, en gest av solidaritet, en klapp på 

handen för att visa förståelse (Araújo et al., 2004), hur de lyssnade och hur de ville lära känna 

patienterna för att på bästa sätt kunna hjälpa dem att känna välbefinnande (Johnston & Smith, 

2006). De uppgav känslighet för patientens känslor eftersom de ansträngt sig att upptäcka och 

förstå deras upplevelser (Georges et al., 2002). 

One nurse, unlike her colleagues, found an explanation for the silence of a 
patient. She was not disturbed by this silence as she helped her. She realized that 
the patient wanted to preserve her energy to speak with her family when they 
came to visit her (Georges et al., 2002, s. 789).

Sjuksköterskor beskrev hur patienter upplevde en hemsk terror när de förstod att slutet skulle 

komma. För dessa sjuksköterskor var det viktigt att ta med sig lugn till denna storm av känslor 

och minska rädsla så att patienten kunde känna sig mindre isolerad och övergiven. 

Sjuksköterskor visade medkänsla för patienter genom att de förstod att det var viktigt för 

patienters välbefinnande att finna syftet med sitt liv. Detta tröstade trots patienters försämrade 

fysiska kondition (Evans & Halett, 2007).  

It comfort, is about a person having a sense of rightness about himself as he is 
now and making him feel that he “matters” and that his life had purpose ( Evans 
& Halett, 2007, s 748).

För alla sjuksköterskor var målet att patienten skulle må så bra som möjligt och ge dem ökad 

livskvalitet. De nämnde hur viktigt det var att den sista tiden vara fokuserad på den unika 

patienten (Wallerstedt & Andershed, 2007). I arbetet framgick också vikten av att patienterna 

skulle få behålla deras självständighet och autonomi och på så sätt kontroll av deras liv, för att 

ge patienten välbefinnande. När patientens tillstånd allt mer försämrades fick 



14

sjuksköterskorna en allt mer komplett sjuksköterskeroll, som syftade till att främja patientens 

välbefinnande (Barnhard et al., 2006). 

…you come in to the world relying on somebody to look after you, to nurture you, 
to care for you, to clean you, to basically do everything for you and I´ve seen in 
the palliative care unit that as you deteriorate, you, the patient, becomes more 
reliant on you (nurse) for those exact things ( Barnhard et al., 2006, s. 8).

Sjuksköterskor beskrev att det var nödvändigt att finna en inre styrka hos sig själva, när de 

vårdade den döende, för att orka möta döden nästan daglig dags. De var förberedda för att 

assistera patienten till hennes sista ögonblick i livet. De såg sitt vårdande som en konst, där de 

förmedlade hopp, solidaritet och kärlek till patienterna. Sjuksköterskor beskrev att de förstod 

att de inte skulle ge falska hopp genom att gömma den riktiga prognosen, eller heller att ta 

ifrån patienternas hopp som de höll fast vid för stunden (Araùjo et al., 2004). I en studie 

(Barnhard, et al., 2006) framkom hur sjuksköterskor använde sig av uttrycket "det var 

patientens resa mot något okänt" och målet var att ge välbefinnande till patienten och hennes 

eller hans familj så att de kunde klara det.

Att undvika emotionell stress

I två studier beskrev sjuksköterskor hur de undvek att bli överväldigande av känslor (Dalgaard 

& Delmar, 2008; Georges et al., 2002). Några sjuksköterskor nämnde att vårdandet kommer 

oundvikligt leda till utbrändhet, därför planerade de att inte arbeta för länge inom palliativ 

vård (Georges et al., 2002). Sjuksköterskor beskrev att de försökte skydda sig själva från att 

konfronteras med bördan orsakad av patientens situation.  Sjuksköterskor distanserade sig 

själva från situationen genom att koncentrera sig på arbetsuppgifterna de måste utföra och på 

behandlingen av symtomen. Sjuksköterskor beslutade ständigt att inte investera för mycket i 

deras relation med patienterna eftersom det skulle bli för krävande emotionellt (Dalgaard & 

Delmar, 2008; Georges et al., 2002). 

Sjuksköterskor beskrev hur de försökte hitta en bestämd rytm i vårdarbetet genom att 

strukturera deras tid och arbetsuppgifter enligt rutiner och regler. Sjuksköterskor skildrade hur 

de förmedlade rutinmässig omsorg till situationer, och att individuell omsorg ignorerades. När 

de slutfört något beskrev sjuksköterskor hur de kastade sig åter in i arbetet i tävlan mot 

klockan, som hela tiden styrde. Sjuksköterskor upplevde att de hela tiden var upptagna med 

att göra, i stället för att vara. I studien beskrev sjuksköterskor att de i strävan mot deras 
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agenda, tenderade de till att förbise och ignorera patientens behov. Sjuksköterskor beskrev att 

de utveckla ett tillstånd av ouppmärksamhet och omedvetenhet för att det enkelt tillät dem att 

bortse från tidskrävande arbete (Dalgaard & Delmar, 2008).

Sjuksköterskor kände att de utvecklade en stängd emotionell medvetenhet eller blindhet till 

patientens vädjan och lidande. Sjuksköterskor redogjorde för hur de åberopade rutiner, som 

att titta utan att se, höra utan att lyssna, med konsekvensen att fenomen som ängslan, rädsla 

och förtvivlan ignorerades. Sjuksköterskor beskrev hur patienter inte gavs tillräcklig 

uppmärksamhet och lämnades ensamma med sitt lidande (Dalgaard & Delmar, 2008). 

Sjuksköterskor beskrev en del patienter som tidsbovar. Dessa patienter nonchalerade rutiner 

och regler, frågade frågor, krävde saker eller till och med kritiserade. Det framkallade stress. 

Sjuksköterskor beskrev att det fick dem att bli irriterade och frustrerande.  Hela dagen 

beskrevs som en kamp att orka och hinna med sina arbetsuppgifter. Sjuksköterskor kände hur 

de för att orka och hinna undvek emotionell stress. En sjuksköterska skildrade sin ovilja att 

lämna över för mycket till det andra arbetslaget. (Dalgaard & Delmar, 2008). 

There is an expectation that you tick off a number of practical jobs in the course 
of the day, and if I choose to spend time with a patient, I am pushing those things 
ahead of me to the nurse on evening duty, who will be frowning an d think “That 
one, she never gets things done. She is just pushing things ahead of her! So I have 
to accommodate- a bit at least (Dalgaard & Delmar, 2008, s. 474).

Att känna tidsbrist

I flera studier beskrev sjuksköterskor hur de kände tidsbrist i vårdandet av patienter i livets 

slut (Hopkinson et al., 2003; Johnston & Smith, 2006; Mohan et al., 2005; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Att ha tid var för sjuksköterskor ett viktigt krav för att kunna ge 

individualiserad vård till deras patienter. Sjuksköterskor beskrev att de ville spendera lite mer 

tid när de vårdade patienter med cancer, och blev frustrerande när de inte kunde ge vård av 

god kvalitet på grund av tidsbegränsningar. Sjuksköterskor identifierade den tunga 

arbetsbördan som en anledning till att tillräcklig tid inte fanns för att stödja patienterna och 

deras familjer (Mohan et al., 2005). Sjuksköterskor uttryckte hur viktigt det var att ha tid, att 

tidsbrist påverkade negativt omhändertagande, smärtlindring kom senare, och emotionell 

lindring senare (Hopkinson et al., 2003). Många ansåg att spendera tid med patienten var 
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centralt för att kunna stödja patienterna emotionellt och de insåg att de var tvungna att avsätta 

tid oavsett hur tidspressade de var (Johnston & Smith, 2006 ).

It is sorrowful that you cannot give the time you would like to give to the patients, 
feeling unable to provide the type of care they need on a busy surgical unit, and 
frustrated at this, and it is hard to find time to be able to talk and listen to the 
patient and their concern
(Mohan et al., 2005, s.260).

Sjuksköterskor beskrev att vården ofta var krävande och betungande under begränsade 

tidsperioder. Ibland upplevde de vården av patienter i livets slut som ett jobb där det endast 

fanns tid att lyssna till små problem. Större svårigheter kunde uppkomma när de var ansvariga 

för många döende patienter samtidigt, som ytterligare begränsade tiden för varje patient. Den 

konstanta tidsbristen som så många sjuksköterskor upplevde kunde också resultera i 

missnöjdhet. Sjuksköterskor beskrev hur en förändring av prioriteter kunde skapa mera tid, 

men de tyckte inte att vården skulle behöva vara i rusning (Wallerstedt & Andershed, 2007).

Att arbeta i team

I flera studier beskrev sjuksköterskor teamets betydelse för patienten och dess familj 

(Barnhard et al., 2006; Johnston & Smith, 2006; Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskor menade att när alla arbetade professionellt gynnades patienten (Johnston & 

Smith, 2006). Sjuksköterskor beskrev förhållandet till teamet som liknade den till en familj 

(Barnhard et al., 2006).

We are family in the sense that the team that works here is really extremely 
different personality types and different ages and different backgrounds and 
different experiences and we all learn each day how to co-exist better (Barnhard 
et al., 2006, s .9).

I en studie (Barnhard et al., 2006) beskrev sjuksköterskor att det palliativa vård teamet gav 

stöd och vård för svårt sjuka patienter och deras familjer och var tillsammans en integrerad 

del av den palliativa omvårdnadserfarenheten. Sjuksköterskor upplevde att teamet gav stöd 

för varje medlem och att de arbetade mot samma mål för patienten och deras familj. I studien 

beskrev sjuksköterskor att samarbete uppnåddes genom att vårda patienten tillsammans, 

diskutera patientens vård, och utveckla mål för att förbättra patientens livskvalitet. 

Sjuksköterskor redogjorde för att individuell respekt för varje team medlem var viktigt och att 
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varje individs roll för patienten och familjen var en nödvändig komponent för att säkra succén 

av teamet. 

We discuss a lot of our patients with each other and how we perceive different 
things that they`ve told us and trying to work out how we can improve their care. I 
think if we went and did it individually then we`d loose that uniqueness of 
palliative care where we do work as a team to come to the common goals on how 
we`re going to help that patient” (Barnhard et al., 2006, s .9).

Sjuksköterskor menade att teamets samarbete var en viktig del av varje dags innehåll. 

Förmågan att arbeta tillsammans med patienten och dess familj betraktades som en viktig 

förutsättning för att kunna behålla målet av en god död för patienten och dess familj. 

Samarbetet kolleger emellan beskrev sjuksköterskor fungerade väl, med stor acceptans att 

hjälpa varandra i vården av den svårt sjuke patienten. Sjuksköterskor återgav dock att läkarnas 

intresse för palliativ vård kunde variera. Sjuksköterskor beskrev att läkarna verkade osäkra 

när de var nära den döende patienten, och ibland även rädda. De ansåg att läkarna ofta gjorde 

saker istället för att prata med patienten och närstående (Wallerstedt & Andershed, 2007).

We help one another! She (the nurse) has to stay in a little longer (with the 
patient), so I do something for her during that time, or something like that. That`s 
how it is! 
(Wallerstedt & Andershed, 2007, s. 36).  

Att bli berikad av sina erfarenheter

Sjuksköterskor beskrev att deras egna liv berikades på olika sätt genom att vårda patienter i 

livets slut (Araùjo et al., 2004; Barnhard et al., 2006; Mok & Chi Chiu, 2004; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Vårdandet bidrog till personlig utveckling och mognad (Araùjo et al., 

2004; Mok & Chi Chiu, 2004; Wallerstedt & Andershed, 2007). Sjuksköterskor beskrev att 

erfarenheterna gav större insikt och medvetenhet om livet (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

De beskrev att de själva ökade uppskattningen av det dagliga livet, exempelvis lärde de sig att 

uppskatta det normala och dagliga av att vara en person (Barnhard et al., 2006; Mok & Chi 

Chiu, 2004). Relation med sin egen familj och vänner var av stor betydelse. De enkla sakerna 

i livet fick betydelse medan materialistiska bekymmer hade mindre betydelse (Barnhard et al.,

2006). En sjuksköterska nämnde lärdom om att söka glädje och skönhet i livet, och att visa en 

större öppenhet (Mok & Chi Chiu, 2004).
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It teaches me to be grateful for what I have and what I`ve done with my life. It 
sobers me because I realize that none of us know what tomorrow may bring, so 
make the most of what we have today as long as we have it (Barnhard et al., 2006, 
s. 10 ).

Sjuksköterskors positiva upplevelse bestod i huvudsak av möjligheten att kunna ge någonting 

till en svårt sjuk människa, att de kunde uppfylla speciella önskemål och att klara av att vårda 

hela personen både fysiskt, psykiskt, socialt och andligt(Wallerstedt & Andershed, 2007). 

Sjuksköterskor kände personlig tillfredsställelse när de klarade av att ge adekvat assistans 

(Araùjo et al., 2004). Det framgick hur sjuksköterskor kunde reflektera och komma ihåg 

patienter de mött på grund av att erfarenheterna av vårdandet påverkat dem i positiv 

bemärkelse (Barnhard et al., 2006). Sjuksköterskors möte med patienterna gav dem 

tillfredställelse genom processen av vårdandet. De fann också enormt värde i patienterna, och 

var inspirerad av patienternas integritet och motiverade av sättet dem övergick deras lidande 

(Mok & Chi Chiu, 2004).

This satisfaction is not from gifts received from clients. It is something coming 
from the patient…Like a patient taking care of a small plant in front of the 
window, or a patient who recently brought his little goldfish into the ward. I was 
happy, for I found beauty in life and in the hospice. People might think of a 
hospice only as a place of hurry, death and tension. Actually it is a place of living, 
and you can find a patient who is dying and still enjoys life. That`s life (Mok & 
Chi Chiu, 2004, s. 481).

Sjuksköterskor beskrev hur deras personliga värden och egen tro assisterade dem att skapa 

mening i sina liv. De beskrev att utan dessa övertygelser skulle erfarenheten av att vårda den 

döende upplevas svårare. Sjuksköterskor såg döden som en andlig del av livet, vilket gjorde 

att de kände att erfarenheten av att vårda patienter i livets slut blev mer berikande.

I believe at the end there is something beautiful at the end of the death process 
and that the person that is lost is never far away (Barnhard et al., 2006, s.10).

Diskussion

Resultatdiskussion

Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

människor i livets slut. Litteraturstudien resulterade i sex kategorier: att ha känslomässigt 
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engagemang, att göra allt för att ge välbefinnande åt patienten, att undvika emotionell stress, 

att känna tidsbrist, att arbeta i team och att bli berikad av sina erfarenheter.

I denna litteraturstudie framkom att sjuksköterskor upplevde olika känslor i omvårdnaden som 

ledsamhet, frustration, och sorg. Boroujeni, Mohammadi, Oskouie och Sandberg (2009) 

beskriver hur sjuksköterskor känner olika känslor inför vårdandet av patienten i livets slut, 

sorg när patienten dött och att de visade empatiska känslor för patienten och dennes familj. 

De beskrev sina känslor, i känslomässiga termer, med medkänsla, engagemang, och empati 

med patienter och dess familjer. Holst, Sparrman och Berglund (2003) menar att utan ett 

känslomässigt engagemang hos sjuksköterskor kan inte god palliativ omvårdnad ges. I studien 

av Holst et al. (2003) framkommer också vikten av att en god relation uppstod, att vara sig 

själv, att vara medmänniska och att ha känslomässigt engagemang för god och professionell 

omvårdnad. Enligt Boroujeni et al. (2009) kände sjuksköterskor att de hade gjort allt de 

kunnat inför en förväntad död, det vill säga det var en frid att veta att de hade gjort sitt bästa 

och att de hade hjälpt till att minska patientens och familjens smärta och lidande.

I resultatet i denna studie framkom hur sjuksköterskor på flera sätt strävade efter att 

patienterna skulle få känna välbefinnande. De uttryckte detta mål för patienten i omvårdnaden 

genom att bland annat ge hygienvård, symtombehandling, smärtlindring och emotionellt stöd 

för patienten och dess familj. Karlsson och Sandèn (2007) beskriver att i vården av en svårt 

sjuk människa är omvårdnaden i centrum och huvuduppgiften för sjuksköterskan är att bidra 

till att patienten får en bra livskvalitet. Holst et al. (2003) beskriver betydelsen av att ha en 

helhetssyn och känslomässigt engagemang för att kunna ge god omvårdnad. Genom att lindra 

smärtan för den döende människan på alla plan det vill säga fysiskt, psykiskt socialt och 

existentiellt uppnås god omvårdnad. Livskvalitet är personlig och därför är det den döende 

människans upplevelse av livskvalitet som ska stå i centrum (Holst et al., 2003). I denna 

litteraturstudie framgick att sjuksköterskor kände tillfredsställelse då de kunde ge god 

symtomlindring. Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, (2009) beskriver hur 

sjuksköterskorna känner tillfredsställelse när de kan mildra patienternas symtom och minska 

bieffekterna av läkemedel. Vidare beskriver de att sjuksköterskor kunde uppleva känslor av 

tillfredställelse i mötet med lidandet och tragiska dödsfall när de kände att de hade gjort allt 

för att befrämja patienternas välbefinnande (Iranmanesh et al., 2009). Detta visar att 

omvårdnaden av döende människor är central. Känslomässigt engagemang och en holistisk 
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syn på patienten underlättar för att ge god omvårdnad. Engagemang och god omvårdnad leder 

till ökat välbefinnande för patienterna och detta ökar sjuksköterskors tillfredställelse. 

I resultatet framkom att vissa sjuksköterskor undvek att bli överväldigande av känslor för att 

undvika emotionell stress. De skyddade sig själva från att konfronteras med bördan orsakat av 

patientens situation. De distanserade sig själva från situationen genom att koncentrera sig på 

arbetsuppgifterna. Boroujeni et al. (2009) beskriver hur sjuksköterskor sörjde för patienterna 

mer när de kommit nära dem. Som ett resultat av det tenderade sjuksköterskor att hålla distans 

till patienterna. Detta hjälpte sjuksköterskorna att skydda sig från smärta och sorg efter en 

patients död och underlättade för dem att hjälpa andra patienter professionellt. Holst et al.

(2003) påpekar att en del sjuksköterskor distanserar sig från smärtsamma känslor genom att 

be en kollega ta över för att undvika patienten. Genom att förneka sina känslor som uppstår i 

mötet med döende har sjuksköterskor ingen möjlighet att komma vidare och hjälpa andra 

människor i framtiden (Wakefield, 2000). Det visar vikten att sjuksköterskor måste få 

möjlighet att reflektera över sina känslor. Graham, Andrewes och Clark (2005) visar i en 

studie att regelbunden reflektion i grupp möjliggör att frigöra sina funderingar om sig själva 

och deras sjuksköterskearbete och diskutera vad de egentligen gjorde och varför i 

omvårdnaden kring patienten. Reflektion medförde att gruppen kunde identifiera svagheter i 

vården och hitta lösningar för att orka med arbetet: Komplexiteten i känslorna och resultatet 

sjuksköterskorna möter när de vårdar patienter i livets slut kräver att sjuksköterskorna får stöd 

i form av handledning och grupp stöd (Graham et al., 2005). Bégat (2006) påpekar att 

sjuksköterskor behöver handledning. Hon menar att sjuksköterskor riskerar att offra sig själv 

för att skydda patienterna. Om inte sjuksköterskor får handledning finns risk att de gör ett 

sämre arbete, blir sjuka och lämnar sitt arbete i förtid. Detta visar att möjlighet till reflektion 

och handledning medför utveckling i omvårdnadsarbetet och ger ett stöd till sjuksköterskor i 

deras yrkesroll.

Vår studie visade att sjuksköterskor upplevde tidsbrist. De uttryckte att de ville spendera lite 

mer extra tid när de vårdade patienter med cancer, och blev frustrerande när de inte kunde ge 

vård av god kvalitet på grund av tidsbrist. De kände att de inte kunde rusa in och ut, utan 

verkligen behövde avsätta tid. I en studie av Pavlish, & Ceronsky, (2007) uttrycker 

sjuksköterskor sin frustration över den begränsade tillgängliga tiden de hade för meningsfulla 

möten med patienterna och dess familj för att kunna ge den medkännande och omfattande 

omvårdnad som dessa människor är i behov av. En lösning på detta kan enligt Pavlish och 
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Ceronsky (2007) vara att hålla regelbundna palliativa ronder och att ha sjuksköterskor med 

palliativ specialist utbildning med på onkolog ronderna. Pavlish och Ceronsky (2007) menar 

att om den palliativa vården beaktas i ett tidigt stadium, när det finns indikationer på att den 

kurativa behandlingen inte ger önskat resultat, sparas värdefull tid om en palliativ plan läggs 

upp så fort som möjligt, därför är det viktigt att specialist utbildade sjuksköterskor finns med 

på onkolog ronderna. Ett annat sätt att minska upplevelsen av att tiden inte räcket till är att 

använda standardvårdplaner. Nyttan av att använda individualiserade standardvårdplaner är 

att de minskar tiden till dokumentation och ger mer tid åt patienterna (Gambles, Stirzaker, 

Jack, & Ellershaw, 2006). Informationen blir lätt och tillgänglig för alla sjukvårdens 

professioner med målet att förbättra kontinuiteten av omvårdnaden för både patienter och 

anhöriga. Den har en speciell värdefull roll att framkalla soliditet under vård tillfället både för 

nyutbildad personal och som medhjälpare till vitala element i omvårdnaden av människor i 

livets slut.  Möjligheten att kommunicera, speciellt med anhöriga framhävs. Effektiv 

kommunikation på alla nivåer är vital för rätt information vilken tid som helst under vårdtiden 

och speciellt, för anhöriga och personal när människor är i livets slut (Gambles et al., 2006).

Resultatet i denna studie visar att arbeta i team hade stor betydelse i omvårdnaden i livets slut, 

både för patienten och för deras familj. De flesta kände att när alla jobbade tillsammans som 

professionella gynnades patienten. Sjuksköterskor beskrev förhållandet till teamet som 

liknande den till en familj. De arbetade mot samma mål för patienterna och deras familj. 

Sjuksköterskan är en länk mellan olika vårdformer och en resurs inom teamet för att patienten 

ska få tillgång till den kompetens som bäst svarar mot patientens behov (Socialstyrelsen, 

2001, s.64). Ronaldson och Devery (2001) menar att med bättre förståelse för vårdens 

samlade resurser kan göra att de kriser som följer med att leva med en obotlig sjukdom och 

döden kan minska för patienten. Detta visar betydelsen av att sjuksköterskor är en länk mellan 

olika professioner i vården kring den döende människan. Utifrån den insamlade informationen 

om patientens och familjens behov samordnar sjuksköterskan teamets insatser för att ge bästa 

lindringen fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt åt patienten. Ett fungerande teamarbete 

som arbetar efter patientens behov leder till tidsvinst för personalen, tillfredsställelse, 

möjlighet till reflektion och en fungerande planering.

I resultatet i denna litteraturstudie framgick hur sjuksköterskor lärde sig att uppskatta livet 

genom sina erfarenheter. De enkla sakerna i livet blev mer värdefulla medan materialistiska 
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bekymmer hade mindre betydelse. I resultatet framkom även att sjuksköterskor kände 

personlig tillfredsställelse när de klarade av att ge adekvat assistans till patienten i livets slut. 

Karlsson och Sandèn (2007) beskriver att det var tillfredsställande för sjuksköterskor att få 

vara med och hjälpa till så att den sista tiden blev så bra som möjligt. Blomberg och Sahlberg-

Blom (2007) beskriver hur palliativ omvårdnad inte bara är krävande, utan att sjuksköterskor 

beskriver det som ett arbete som betyder professionell, personlig mognad och utveckling. I 

samma studie framkom även att sjuksköterskor fick en annan syn på livet genom deras 

erfarenhet av att vårda människor i livets slut som både påverkade deras privatliv och 

arbetsliv. Wu och Volker (2009) menar att sjuksköterskor som vårdade människor i livets slut 

uppskattade kunskapen de fick från dessa människor och som gjorde att dessa sjuksköterskor 

blev mer medvetna om omgivningen och dem själva. Detta visar att sjuksköterskor som 

vårdar människor i livets slut kommer nära andra människors upplevelse av sin död. Det 

berikar dem på många sätt och leder till professionell utveckling och mognad.

Metoddiskussion

I vår studie av sjuksköterskors upplevelse av att vårda människor i livets slut har vi använt oss 

av innehållsanalys med manifest ansats inspirerad av Burnard (1991). Enligt Polit och Beck 

(2004, s. 35-36) ska en kvalitativ studie granskas utifrån pålitlighet, bekräftbarhet, 

trovärdighet och överförbarhet. Studiens kontext ska vara väl beskriven med detta menas att 

läsaren ska kunna följa forskarens analysprocess för att kunna utvärdera studiens riktighet och 

kunna göra om studien under liknande omständigheter, detta kännetecknar tillförlitligheten i 

studien (Holloway & Wheeler, 2002, s. 255). Författarna av denna studie har beskrivit 

processen på ett sätt att andra ska kunna genomföra studien och få ett samstämmigt resultat.

Bekräftbarhet är när det finns möjlighet att spåra data till dess källa och följa arbetet lätt. 

Vidare ska resultatet i studien beskriva deltagarnas uppfattningar eller upplevelser och inte 

forskarens (Holloway & Wheeler, 2002, s.254).  Enligt Graneheim och Lundman (2003) finns 

det viss risk att tolkningar läggs in i resultatet, vi har därför varit noga med att vara textnära 

och återvänt till källan för att undvika att lägga in egna uppfattningar. Artiklarna i studien har 

alla varit skrivna på engelska. Textenheterna kondenserades inte före översättningen för att vi 

ville undvika risken att viktigt innehåll förlorades. Det som kan anmärkas är att risken att 

textenheterna inte blir helt rätt i översättningen då det är lätt att missa nyanser i det engelska 

språket när det inte är vårt modersmål.
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När forskarens resultat överensstämmer med deltagarnas upplevelser är studien trovärdig 

enligt Holloway och Wheeler (2002, s.255).  Båda författarna började med att bearbeta 

artiklarna på varsitt håll, de teman som antecknades, var för sig, efter de första 

genomläsningarna stämde bra överens vilket styrker trovärdigheten i denna studie (Burnard 

1991). Enligt Polit och Beck (2004, s.35-36) är resultatets överförbarhet desamma som 

resultatets generaliserbarhet. Vi anser att resultatet i vår studie stämmer in på andra 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda människor i livets slut. Vidare har vi noterat att vårt 

resultat syns i andra studier och litteratur. Detta validerar också studien. Fördelarna med 

denna studie är att vi har varit två som genomfört studien. Detta medför att tolkningar lättare 

kunnats undvikas då vi arbetat textnära (Graneheim & Lundman, 2003). Trovärdigheten är 

också hög då båda författarna bearbetat materialet och kommit fram till liknande resultat 

(Burnard, 1991). Det som begränsar studien är språket, eftersom att engelska inte är vårt 

modersmål. Vidare hade vi kunnat överlämna vårt resultat till någon till denna studie 

oberoende person men med forskningskunskap och bett denna göra om studien vilket hade 

styrkt studien mera om denna hade fått fram liknande resultat (Burnard 1991).

Slutsats

Kärnan i vårt arbete visar att sjuksköterskors känslomässiga engagemang är viktigt för att 

kunna ge god palliativ omvårdnad. Med helhetssyn och engagemang vårdas och lindras hela 

människan fysiskt, psykiskt, socialt och andligt. Möjlighet till handledning och stöd behövs 

för att sjuksköterskor inte ska stänga av sina känslor helt och hållet. Genom att bearbeta sina 

känslor och upplevelser ges möjlighet att komma vidare och hjälpa andra människor i livets 

slut. Det är viktigt att sjuksköterskor har förståelse för vårdens samlade resurser och är en 

länk i vård teamet för att tillgå den kompetens som svarar bäst mot patientens behov. Genom 

att använda individuella standardiserade vårdplaner och tidigt planera för den palliativa 

vården kan underlätta arbetet för sjuksköterskor och känslan av att tiden inte räcker till 

minskas. Sjuksköterskor som vårdar människor i livets slut får större insikt och medvetenhet 

om livet och utvecklas professionellt. Det är tillfredsställande för sjuksköterskor att hjälpa 

människor till välbefinnande och minskat lidande i livets slut.
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