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SAMMANFATTNING 

Nyckelord: Copingstrategier, palliativ vård, hospice, omvårdnad, vårdpersonal.  

Syfte: Syftet med studien var att ta del av hur vårdpersonal på Hospice beskriver sina olika 

känslor som uppstår i vården av patienter i livets slutskede, vilka copingstrategier de använder 

sig av för att bearbeta dessa känslor samt vilka faktorer som de upplever påverkar valet av 

copingstrategier. Metod: En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes. 

Åtta kvinnliga deltagare ur vårdpersonalen på Hospice (lika fördelade mellan sjuksköterskor 

och undersköterskor med varierande ålder och erfarenhet) blev intervjuade. Resultat: Känslor 

av skuld, frustration, maktlöshet, stress och otillräcklighet upplevdes betungande. För att 

bearbeta dessa användes främst aktiv och problemfokuserad coping, framförallt samtal och 

stöd. Vårdpersonalen lägger stor vikt vid att kunna separera privatlivet från arbetslivet. Även 

känslofokuserad coping i form av distraktion eller avskärmning användes ibland. Detta för att 

uthärda i stunden och vid senare tillfälle bearbeta dessa upplevelser. Faktorer som påverkade 

bearbetningen var samarbetet i arbetsgruppen, tidsbrist, samt individuella egenskaper. 

Slutsats: Klimatet på arbetsplatsen, det vill säga organisation, attityder samt tid för 

gemensam reflektion är viktigt för bearbetningen. Det är också viktigt att blivande 

vårdpersonal får kunskap om palliativ vård och olika copingstrategier för att hantera sina 

känslor. Vårdutbildningar behöver ses över inom detta område. Hur coping används påverkar 

personalhälsan och även i förlängningen patientvården. Kunskap om copingstrategier måste 

finnas även på avdelningar där inte specifik palliativ vård bedrivs. 
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ABSTRACT 

Keywords: Coping strategies, palliative care, hospice, nursing, hospital staff. 

Objective: The aim of this study was to learn how the healthcare personnel at Hospice 

describes their emotions during work with patients in palliative care, which coping strategies 

they use to deal with these emotions as well as factors they experience affects the choice of 

strategies. Methods: A qualitative approach with semi-structured interviews was used to 

collect data. Eight female participants with varying age and work experience from the 

Hospice nursing staff were interviewed. Results: Feelings of guilt, frustration, powerlessness, 

stress and inadequacy were perceived as difficult. To cope with these emotions active and 

problem-focused coping was used mainly for ventilation and social support seeking. They 

find it important to separate their private life from work. Emotion-focused coping was used at 

times for distraction or to distance themselves, to endure in the moment and later on process 

these emotions. Factors affecting the coping strategies were cooperation in the work group, 

time constraints and individual qualities. Conclusion: The workplace climate regarding 

organization, attitudes and times for group reflection, is significant for coping. It is important 

that aspiring health professionals learn about palliative care and coping strategies to manage 

their emotions. Nursing programs need to be reviewed in this area. How coping is used affect 

health among the staff and ultimately also the patient care. Knowledge of coping strategies is 

important in all areas of healthcare. 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Palliativ vård 

Den palliativa vården skiljer sig från andra områden inom sjukvården då målet inte är att bota, 

utan att ge lindrande vård och stöd (Vårdhandboken, 2009). Palliativ vård bedrivs när en 

patient har en obotlig sjukdom och befinner sig i livets slutskede (Nationella rådet för palliativ 

vård, 2010). I WHO:s definition (2012) benämns palliativ vård som vård som syftar till att ge 

befrielse från smärta och andra plågsamma symptom, där döendet ses som en normal process 

som varken ska påskyndas eller skjutas upp och patienten ska få en så hög livskvalitet som 

möjligt fram till livets slut. Palliativ vård innebär att ge lindrande och tröstande vård. Denna 

vård bygger på mänsklig kontakt, smärtlindring samt att kunna dämpa ångest och oro. 

Patienten ska känna trygghet, befinna sig bland medmänniskor samt att den sista tiden kvar i 

livet ska göras så bra som möjligt (Sjöberg et al., 1998). Vidare beskrivs hur palliativ vård 

idag bedrivs i olika former, exempelvis i patientens hem eller på sjukhusens vårdavdelningar. 

Hospiceverksamheten finns över hela världen och har sedan 1970-talet vuxit fram även i 

Norden. Enligt Sjöberg et al (1998) härstammar ordet hospice från latinets hospitum och 

betyder härbärge eller gästfrihet. Läkaren Cicely Saunders från England var kvinnan som 

utvecklade den vårdfilosofi under 1960-talet som idag kallas hospicevård. Hon var säker på 

att det gick att hjälpa människor att dö i frid och med värdighet. Cicely själv har sammanfattat 

den människosyn som präglar hospicevården: 

 

  ”Du betyder något, därför att du är du. Du betyder något till det sista ögonblicket i ditt liv 

och vi ska göra allt för att inte bara hjälpa dig att dö i frid, utan även leva tills du dör” 

(Andréasson, 2004, s 1). 

Enligt Sjöberg et al (1998) är målet med vården på hospice
1
 att uppnå bästa möjliga 

livskvalité i livets slutskede, men att varken påskynda eller skjuta upp döendet. 

Hospiceverksamheten är inte enbart till för den sjuke utan erbjuder även vänner, familj och 

om så finns även husdjur en öppen dörr. Den sjuke ska kunna ta med sig personliga ägodelar 

till hospice att ha omkring sig och i stort sätt kunna fortsätta leva sitt liv som tidigare. På 

Hospice där följande studie utförts erbjuds alla närstående i sällskap med patienten samtal 

med ansvarig läkare, sjuksköterska samt eventuellt kurator. Ett sådant samtal infaller 

vanligtvis efter en veckas vårdtid och syftet är att tydliggöra målet med vården, planera för 

                                                 
1
 Hospice med versalt ”H” markerar avdelningen där studien utfördes, gement ”h” markerar hospice i allmänhet 
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den tid som är kvar samt lyfta fram förväntningar och önskemål hos patient och närstående 

(G. Högman, avdelningschef, 5 december 2012). 

En grundtanke i vården på hospice är att beakta den döende patientens smärta ur fyra 

synvinklar; den fysiska smärtan, den psykiska smärtan, den sociala smärtan samt den andliga 

smärtan (Eckerdal, 2005). På hospice består vårdpersonalen av olika yrkeskategorier som 

läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, präster 

med flera, med kunskap inom sina specifika områden. Enligt Eckerdal (2005) är det förutom 

vården av den döende även centralt att familj och närstående skall ges tillräckligt med stöd. 

I en tidigare studie av Parkes (1998) belyses hur palliativ vård påverkar vårdpersonalen och 

det är därför viktigt med coping hos personalen. I en fransk studie av Pronost et al (2011) 

konstateras att vårdpersonal inom medicinska områden med frekventa dödsfall hos patienter 

är utsatta för en särskild hälsorisk. De beskriver vidare att arbete inom palliativ vård är 

särskilt känslomässigt krävande och anses vara en källa till stress som kan leda till ångest eller 

utbrändhet hos personalen. Parkes (1998) menar att vårdpersonalen behöver ha insikt gällande 

sina egna reaktioner på patienten och dennes tillstånd för att på bästa sätt kunna möta och 

hantera sina känslor. Dagens läroplaner angående palliativ vård i vårdutbildningar anses vara 

bristfällig och inte ge vårdpersonal tillräcklig förberedande kunskap för att arbeta med 

patienter i livets slutskede (Liu et al., 2011). Vidar anser de att de negativa känslor som 

upplevs av oerfaren vårdpersonal vid vårdandet av döende patienter leder till en 

undermedveten distansering från patienterna och därmed till en sämre vård. Författarna höll 

därför på ett universitet i Taiwan en workshop för sjuksköterskestudenter angående död och 

döende, för att förbättra deras kunskaper och redskap inför att bemöta och vårda patienter i 

livets slutskede. Genom olika experiment fick deltagarna föreställa sig att deras egen död var 

nära förestående, hur de skulle hantera detta och hur det skulle kännas att lämna anhöriga 

bakom. Efter varje experiment hölls små gruppdiskussioner där deltagarna fick prata om hur 

de reagerat och upplevt situationen. Resultatet av detta blev bland annat att studenterna blev 

mer engagerade i sin yrkesroll, kunde leva sig in i andras upplevelser bättre och omformade 

sin syn på innebörden av omvårdnad. Genom att under gruppdiskussionerna dela sina 

upplevelser upptäckte de att de inte var ensamma om sina känslor och kunde känna sig mer 

säkra i att tala om rädslan för död och sorg. Studenterna fick genom ökad självreflektion en 

chans att, i en trygg miljö, lära sig om sina rädslor samt känslomässiga reaktioner i mötet med 

patienter i livets slutskede och hur de kan hantera dessa känslor. Att genomföra en workshop 
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där studenter får erfara svåra medicinska situationer i en trygg miljö på detta sätt hjälper 

studenter att se att de inte är ensamma och att de kan få stöd av varandra och lära sig hantera 

känslosamma reaktioner. Även Pronost et al (2011) anser att hälso- och sjukvårdsutbildningar 

måste inkludera särskild utbildning på detta område. 

Payne, Dean & Kalus (1998) belyser att vårdpersonal på hospice upplever mindre 

ångestkänslor inför döende patienter än vad personal inom akutsjukvård gör. Vårdpersonal 

inom akutsjukvården upplevde det svårt att prata med kollegor om döden. Det anses påtagligt 

enligt Payne et al (1998) att vårdpersonal på hospice har bättre stödnätverk och utbildning och 

därmed upplever att de bättre klarar av att ta hand om patient och anhöriga vid dödsfall. I en 

studie av Espinosa, Young, Symes, Haile & Walsh (2010) undersöks IVA-sjuksköterskors 

känslor då intensivvården av en patient övergår till palliativ vård. Författarna menar att 

vårdpersonalen på hospice får betydligt mer support på arbetsplatsen i form av specialiserat 

stöd gällande döende och dödsfall än IVA-personal får, trots att samtliga då egentligen ägnar 

sig åt palliativ vård, dock i helt skilda vårdmiljöer (Espinosa et al., 2010). 

1.2 Coping 

Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan coping sägas vara kognitiva och beteendemässiga 

försök att hantera yttre och inre krav eller påfrestningar. Copingstrategier påverkas av 

personens förmåga att hantera känslor och att lösa problem och dessa förmågor påverkar hur 

påfrestande stressen av situationen blir för personens hälsa. En person som inte förstår sina 

egna känslomässiga reaktioner har svårare för hälsosam bearbetning av dessa, vilket leder till 

komplikationer. Lazarus och Folkman (1984) menar att den personliga tolkningen av en 

händelse är mer betydelsefull än själva händelsen i sig. Även hur stödet från omgivningen 

upplevs påverkar copingen. 

Det finns olika former av copingstrategier, och många personer använder sig av varierande 

strategier. Lazarus och Folkman (1984) skiljer på problemfokuserad och känslomässig 

bearbetning av problem, det är vanligt att använda sig av båda formerna i kombinationer. I det 

tidiga skedet, när den känslomässiga belastningen är som högst, använder sig de flesta av 

känslomässig hantering, för att sedan använda sig av mer problemfokuserad coping när de 

starkaste känslorna börjat avta. Problemfokuserad coping innebär att försöka bearbeta 

problemet, exempelvis genom att söka socialt stöd, söka information, konfrontera problemet, 

planera problemlösning och prioritera. Känslomässig coping innebär att försöka justera de 

känslomässiga reaktionerna som uppstår, vanligtvis genom att förneka, men även genom 
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exempelvis att distansera sig, tränga bort, undvika eller genom positiv omtolkning. Sådana 

känslomässiga copingstrategier kan vara ineffektiva och olämpliga, men i situationer där 

omständigheterna inte kan påverkas kan de vara ändamålsenliga då de hjälper personen att för 

stunden stå ut i situationen. Det är dock viktigt att ha i åtanke att reaktioner som innebär 

enbart förnekande kan få negativa konsekvenser av den anledningen att personen inte 

accepterar situationen (Lazarus & Folkman, 1984). 

Sandgren, Thulesius, Fridlund och Petersson (2005) beskriver vikten av att vårdpersonal inte 

blir känslomässigt överbelastade. För att lyckas med detta beskriver författarna olika 

copingstrategier som kan användas; emotionell avskärmning genom professionell eller kall 

avskärmning (distansering), emotionell processning genom att prata, söka bekräftelse eller 

självreflekterande och slutligen att emotionellt skjuta upp eller lagra känslor inombords. 

Professionell avskärmning innebär att sjuksköterskan avskärmar sig för att inte bli för 

känslomässigt engagerad och tänker i stil med ”detta är mitt arbete och jag ska göra det så 

gott det går”. Det är då viktigt att kunna balansera mellan att vara lagom professionell och 

lagom privat. Kall avskärmning innebär att sjuksköterskan gömmer sig bakom sin 

professionella roll, detta kan skapa en distans mellan sjuksköterskan och patienten samt 

dennes anhöriga. Emotionell processning handlar om att bearbeta sina känslor och på det 

sättet utvecklas sjuksköterskans emotionella kompetenser och hon lär sig sina möjligheter och 

begränsningar. Detta kan göras på olika sätt genom att tala enskilt och i grupp (ventilera och 

släppa taget), att känna bekräftelse och få erkännande både yrkesmässigt och privat, genom 

självreflektion eller att upprepat reflektera över svåra känslor tills de upplevs mindre 

stressande. Den sista strategin som berörs av författarna är emotionell uppskjutning vilket 

innebär att känslorna inte bearbetas utan istället lagras.  

I en studie av Ellis, Lloyd Williams, Wagland, Bailey och Molassiotis (2012) berättar 

patienter med lungcancer om hur de bearbetar bördan av sin sjukdom. Många av deltagarna 

beskriver hur de använder sig av distraktioner i form av andra aktiviteter som får dem att 

tänka på annat en stund, antingen i form av exempelvis hushållsarbete eller sociala aktiviteter 

som att besöka vänner eller familj. Att sysselsätta sig och distrahera tankarna fick dem att 

tänka på andra saker än att de var sjuka och hur de kände kring detta. Andra kunde använda 

rent undvikande som en strategi, att så gott de kunde ignorera sjukdomen och inte prata om 

den. Även de patienter som accepterade sin sjukdom och sina känslor kunde använda sig till 

en viss del av undvikande för att kunna bearbeta, då framför allt under en kort tid (Ellis et al., 

2012).  
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Espinosa et al (2010) kommer i sin studie fram till fem olika metoder för hur IVA-

sjuksköterskor hanterar sina känslor i arbetet med palliativ vård. Dessa var att bygga upp ett 

förtroende hos närstående, gråta, använda humor, prata med andra om palliativ vård och den 

femte innebar att undvika vården av palliativa patienter. Författarna tar även upp en sämre 

copingstrategi vilken var att vissa sjuksköterskor utvecklade en sur eller vresig attityd. IVA-

sjuksköterskorna i denna studie uttryckte själva behovet av utbildning gällande palliativ vård, 

många menade att de inte blivit förebredda för denna typ av vård. De vill även ha tillgång till 

protokoll och riktlinjer för utförandet av palliativ vård (Espinosa et al., 2010). 

Vilken form av coping som används påverkar personer på olika sätt. Pronost et al 

(2011)  beskriver den emotionella processningen i form av att söka socialt stöd eller 

problemlösande som positiv och effektiv på lång sikt. Tillbakadragande eller undvikande 

copingstrategier (emotionell uppskjutning eller kall avskärmning) anses negativa och enbart 

effektiva på kort sikt, med större risk för yrkesmässig utmattning eller utbrändhet. Buurman, 

Mank, Beijer och Olff (2011) visar att aktiv coping minskar risken för traumatisk stress. I en 

studie av Schreuder et al (2010) framkommer att aktivt söka möjligheter för att lösa problem 

och hantera situationer eller att söka socialt stöd för det, associeras med låg sjukfrånvaro hos 

vårdpersonal. Att enbart söka distraktion och undvika problem visar sig däremot vara 

associerat med hög sjukfrånvaro. Enligt en senare studie (Schreuder et al., 2011) associeras 

aktiv coping med bättre hälsa och arbetsmiljö, medan passiv/undvikande coping associeras 

med sämre mental och fysisk hälsa. 

1.3 Faktorer som påverkar coping  

Hawkins, Howard & Oyebode (2006) belyser att vårdpersonal på hospice som känner sig 

säkra på sitt sätt att hantera svåra situationer upplever mindre stress än de som är osäkra på 

hur de ska hantera dessa. Pronost et al. (2011) påpekar att vårdpersonals copingstrategier 

också påverkas av hur tillåtande klimatet är samt vilket kollegialt stöd som upplevs. I en 

studie av Dean (1998) framkommer det att en annan central del för en bra hospiceverksamhet 

är lagarbete över yrkesgränserna då det är känt att detta utgör ett stort stöd för personalen. För 

att hospicesjuksköterskor inte ska bli överväldigade av sorg är det viktigt att främja olika 

strategier för att hantera känslor (Dean, 1998). Detta bör inkludera både formella och 

informella möjligheter till att dela och diskutera förluster. Personlig stresshantering på eget 

initiativ som exempelvis motion, egen omvårdnad eller andra copingtekniker bör uppmuntras. 

Det kan även vara lämpligt att erbjuda regelbundna sessioner med professionell personal som 
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exempelvis kuratorer (Dean, 1998). Pronost et al (2011) visar på att avsaknad av bekräftelse 

från kollegor och ledning, brist på samarbete och dålig hänsyn till patienter och deras 

anhöriga var faktorer med negativ påverkan på vårdpersonalens arbetslivskvalitet, upplevt 

socialt stöd, upplevd stress och copingstrategier. Speciellt betonades vikten av bekräftelse 

från kollegor och ledning för att lindra belastningen på vårdpersonalen. Det fanns även 

mindre samband till exempelvis utbildning i palliativ vård och kommunikation i teamet. 

Författarna anser att det är viktigt att ha detta i åtanke då dessa negativa faktorer leder till 

ökad användning av undvikande, vilket är förknippat med sämre livskvalitet för personalen 

och sämre vård för patienterna. Bra socialt stöd leder till effektivare copingstrategier på lång 

sikt, och genom att ge vårdpersonalen bättre stöd ökar förutsättningarna att hantera 

betungande situationer inom palliativ vård. Genom att förbättra arbetslivskvaliteten för 

vårdpersonal förbättras även vården för patienter och deras anhöriga (Pronost et al., 2011). 

Till det Hospice där studien utförts kommer patienter med behov av specialiserad palliativ 

vård för bedömning och symtomlindring. Avdelningen har 12 vårdplatser varav en av dem är 

reserverad för patienter som är inskrivna i sjukvårdsteamet och behöver en slutenvårdsplats 

(G. Högman, avdelningschef, 5 december 2012). Medelvårdtiden är ungefär 16 dagar men 

kan vara variera från någon timme upp till flera månader. Under år 2011 inträffade 150 

dödsfall. Arbetet bedrivs i parvård av sjuksköterskor och undersköterskor, med omkring 30 

personer i personalen. Till arbetsgruppen hör också läkare, kurator, sjukgymnast samt 

arbetsterapeut. Det finns även en sjukhuspräst tillgänglig. Stor vikt läggs på teamets 

medlemmar och yrkesöverskridande samarbete. Personalen har en teamkonferens varje vecka 

där alla teammedlemmar deltar. Syftet med detta är att tydliggöra vårdens inriktning, följa 

upp symtomkontroll, diskutera hur tiden på Hospice kan göras bättre för enskilda patienter, 

samt uppföljning av patienter som avlidit. All personal erbjuds också handledning i grupp 1,5 

timme en gång i månaden under terminerna under ledning av en psykolog/psykoterapeut 

utbildad i KBT. 

1.4 Problemformulering 

En allmän uppfattning är att meningen med sjukvård är att få patienterna att må bättre och för 

de flesta betyder detta att göra sjuka människor friska. Dock inträffar situationer på alla 

vårdinstanser när det inte längre är möjligt att bota utan patienten går in i en palliativ fas för 

att senare avlida. Tidigare studier antyder att detta kan vara svårt att hantera och att det idag 

finns begränsad forskning angående om vad vårdpersonal använder sig av för coping och 
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vilka faktorer som påverkar valet av strategi (Hawkins et al., 2006; Schreuder et al. 2010; 

Schreuder et al. 2011). Vidare anser de att detta behöver studeras ytterligare för att undvika 

hantering av känslor på ett sätt som försämrar hälsan hos vårdpersonalen och i vidare 

bemärkelse ger en negativ inverkan på vårdkvaliteten för patienter och anhöriga, varvid detta 

är av betydelse för yrkesutövningen. Vårdpersonalen på en hospiceavdelning möter enbart 

patienter som avlider inom en begränsad tid och deras närstående. De borde därför ha 

erfarenhet av att hantera känslor som uppstår vid vården av patienter i livets slutskede. De bör 

även ha insikt om olika strategier de använder sig av för att hantera dessa känslor samt vilka 

faktorer som påverkar deras val av strategi. Författarna anser att det är angeläget att ta del av 

och förmedla vidare den erfarenhet gällande en svår och viktig del av vården dessa 

informanter kan beskriva, då deras kunskaper förhoppningsvis bör kunna resultera i en bättre 

omvårdnad vid livets slut. 

1.5 Syfte 

Syftet med studien var att ta del av hur vårdpersonal på Hospice beskriver sina känslor som 

uppstår i vården av patienter i livets slutskede, vilka copingstrategier de använder sig av för 

att bearbeta dessa känslor samt vilka faktorer som påverkar valet av copingstrategier. 

1.6 Frågeställningar 

 Vilka känslor beskriver vårdpersonal på Hospice att de kan uppleva i vården av 

patienter i livets slut? 

 Hur beskriver vårdpersonal på Hospice sina copingstrategier i vården av patienter i 

livets slutskede? 

 Finns det några faktorer som vårdpersonalen upplever påverkar valet av 

copingstrategier? 

 

2. METOD 

2.1 Design 

Eftersom studiens syfte var att ta del av vårdpersonals subjektiva uppfattning valdes en 

kvalitativ deskriptiv metod som design, då denna metod syftar till att förstå och beskriva 

snarare än att förklara och förutsäga (Malterud, 2009). 
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2.2 Undersökningsgrupp och urval 

Samtliga sjuksköterskor och undersköterskor, både dag- och nattpersonal, verksamma sedan 

minst ett år på Hospice tillfrågades om intresse av att delta i studien. Dessa personalgrupper 

ansågs ha god insikt i vad vård av patienter i det palliativa skedet innebär och förväntades 

därför besitta erfarenhet gällande copingstrategier. Som underlag till studien beräknades att ett 

tiotal intervjuer behövde genomföras. 

Inklusionskriterier:  

 sjuksköterska eller undersköterska på Hospice, dag- eller nattjänstgöring 

 verksam på Hospice i minst ett år 

Av 18 tillfrågade anmälde åtta personer intresse att delta i studien. Av dem var fyra 

sjuksköterskor och fyra undersköterskor. Samtliga var kvinnor i åldrar mellan 36-63 år. Tiden 

de arbetat på Hospice varierade mellan 5-20 år. Ingen av dem som anmält sitt intresse valde 

att lämna återbud. 

2.3 Datainsamlingsmetod 

Enligt Carlsson (1991) är en semistrukturerad kvalitativ intervju att föredra då studien 

eftersträvar djup snarare än bredd. Polit och Beck (2010) beskriver att något som 

karaktäriserar en kvalitativ studie är att den är öppen och flexibel. Studien syftar till att ta del 

av hur vårdpersonal på Hospice beskriver sina känslor, copingstrategier samt faktorer som 

påverkar valet av dessa. Därav var det önskvärt att kunna vara flexibel och anpassa 

följdfrågorna efter vad den enskilde informanten berättade, varför semistrukturerade 

intervjuer användes. Intervjuerna startades med frågor om ålder och arbetserfarenhet följt av 

en gemensam inledande fråga som ställdes ordagrant till samtliga informanter. En frågeguide 

(se bilaga 2) användes av författarna under samtalen för att försäkra att samtliga frågeområden 

intressanta för syftet berördes. Detta arbetssätt syftade till att ge informanterna möjligheten att 

berätta och ge uttryck för känslor och upplevda erfarenheter som de hade om ämnet utan att 

styras av förutbestämda frågor (Malterud, 2009). 

2.4 Tillvägagångssätt 

Ett godkännande att genomföra studien erhölls från avdelningschefen på Hospice. I samråd 

med avdelningschefen planerades studiens praktiska genomförande på avdelningen samt 

lämpliga tillfällen att informera vårdpersonalen om studien. I samband med två olika 

arbetsplatsmöten informerades vårdpersonalen som närvarade muntligen av författarna om 
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studiens syfte och upplägg, de fick även ett informationsbrev med skriftlig information om 

studien (se bilaga nr 1). Samtliga sjuksköterskor och undersköterskor verksamma på Hospice 

som uppfyllde studiens inklusionskriterier men inte närvarade vid dessa möten, tilldelades ett 

informationsbrev via e-post och postfack på avdelningen. Vårdpersonalen kunde efter att ha 

läst detta anmäla sitt intresse för deltagande till avdelningsavdelningschefen eller kontakta de 

ansvariga för studien. I informationsbrevet uppmanades informanterna att inför 

intervjutillfället tänka på något tillfälle när de upplevt arbetet som särskilt betungande och vad 

de då gjorde för att orka arbeta vidare. När en deltagare anmält intresse bokades en tid in för 

intervju efter önskemål enligt dennes schema. Intervjuerna genomfördes på arbetstid i lämplig 

lokal tillhörande vårdavdelningen. Intervjuerna tog mellan 15-30 minuter och ljudinspelades. 

Under intervjuerna medverkade båda författarna växelvis i rollen som intervjuare respektive 

observatör. Observatörens roll var att se till att samtliga frågeområden i frågeguiden täcktes 

och kunde i slutet av intervjun vid behov ställa kompletterande frågor. En provintervju 

genomfördes i förväg för att kontrollera att inspelningsteknik och frågeguide fungerade 

tillfredsställande. Intervjuerna var semistrukturerade med en gemensam inledande huvudfråga 

som ställdes till samtliga informanter. Intervjuarens efterföljande frågor styrdes sedan av den 

enskilde informantens svar. Ljudinspelningarna transkriberades direkt efter varje intervju och 

kodades som ”Intervju 1”, ”Intervju 2” och så vidare. 

2.5 Analys 

De ljudinspelade intervjuerna transkriberades och analyserades genom en kvalitativ 

innehållsanalys. En induktiv ansats användes då analysen av intervjuerna skedde 

förutsättningslöst istället för att följa en särskild modell eller teori, då detta anses lämpligast 

vid studier av människors berättelser om upplevelser (Lundman & Hellgren Graneheim, 

2008). Under analysprocessen utgjorde varje intervju en analysenhet, som lästes igenom av 

författarna först var för sig och senare tillsammans. De meningsbärande enheter som ansågs 

svara mot syfte och frågeställningar markerades och jämfördes sedan gemensamt av 

författarna. Efter överläggning togs de meningsbärande delar av texten som ansågs relevanta 

ut ordagrant från analysenheterna och sorterades in i meningsenheter utifrån gemensamt 

sammanhang och innehåll (Lundman & Hellgren Graneheim, 2008). För att få en överblick 

över analysprocessens steg skapades en tabell (se figur 1) för att ge översikt samt underlätta 

vidare analys. Varje utdrag markerades med intervju- och sidnummer, för att kunna återgå till 

intervjun och läsa utdraget i sitt ursprungliga sammanhang vid behov. Meningsenheterna 

kondenserades i syfte att göra texten kortare och mer lätthanterlig utan att påverka kärnan i 
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uttalandet. De kondenserade meningsenheterna omformades till koder som kortfattat beskrev 

deras innehåll. En överblick av koderna erhölls, varefter de delades in i underkategorier och 

kategorier. Efter denna indelning sorterades kategorierna in under tre olika områden som 

svarade till studiens frågeområden. Dessa områden var: känslor, copingstrategier samt 

faktorer som påverkar valet av copingstrategi. Användningen av denna metod ansågs lämplig 

då innehållsanalysen gjorde det möjligt att se sammanhang och mönster i studiens resultat 

(Lundman & Hellgren Graneheim, 2008). 

Figur 1. Exempel ur analystabellen 

     

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori Områden 

man kan ju gå in och prata 

med nån annan ... Så man 

får dela det ... Så blir det 

ju inte lika betungande just 

då 

Prata med någon annan, 

så man får dela det. Då 

känns det inte lika 

betungande just då. 

Mindre 

betungande att 

prata och dela 

Samtala med kollegor Samtala Coping-

strategier 

Spontant så pratar jag ... 

alltså samtal är det absolut 

det som jag tycker är bäst. 

När man pratar av sig 

Spontant samtala, prata 

av sig är det bästa för 

mig. 

Samtal och 

prata av sig 

Prata av sig 

När man byter om i 

omklädningsrummet att 

man tar av sig 

sjuksköterskekläderna 

hänger in dom i skåpet och 

stänger igen dörren 

Man hänger av sig 

sjuksköterskekläderna, 

då går man ur rollen. 

Gå ur rollen Lämna jobbet på jobbet Avskärma 

 

 

2.6 Projektets betydelse 

Då det finns begränsat med forskning i ämnet gjordes denna studie i syfte att ta del av känslor, 

copingstrategier samt faktorer som påverkar valet av dessa, hos vårdpersonal med erfarenhet 

av palliativ vård. En förhoppning med studien är att resultatet skall kunna användas i syfte att 

öka kunskapen hos sjuksköterskestudenter samt vårdpersonal som önskar mer kunskap 

angående olika copingstrategier. Detta för att bättre förebereda dem inför vården av patienter i 

livets slutskede, något all personal inom vården stöter på oavsett var de arbetar. Resultatet av 

studien anses även kunna användas som stöd inte bara på andra avdelningar utan även på 

Hospice som ett dokument att läsa och få tips och råd från. 
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2.7 Etiska överväganden 

Tillstånd att genomföra studien söktes hos avdelningschefen för Hospice. Vid intervjuerna 

påmindes var och en av informanterna om att deltagandet var frivilligt och att de när som 

helst under studiens gång hade rätt att avbryta sitt deltagande utan att uppge anledning (SFS, 

2003:460; § 19). Det tydliggjordes också att avidentifiering skulle ske så att inga utsagor 

skulle kunna kopplas till någon viss informant i den färdiga uppsatsen. Då informanternas 

svar kunde innehålla specifika patientfall var det viktigt att ha i åtanke att det råder sekretess 

inom hälso- och sjukvård. Detta gäller alla uppgifter som rör patienters hälsotillstånd och 

andra personuppgifter (Codex, 2011). 

 

3.  RESULTAT 

Under analysen av de data som framkom i intervjuerna trädde tre teman fram som svarade 

mot syfte och frågeställningar. Dessa var känslor, copingstrategier samt faktorer som påverkar 

valet av copingstrategi. Resultatets rubriker följer dessa områden och de underrubriker som 

finns är de kategorier som uppstod under analysen av data. De citat som plockats ut för att 

styrka resultatet har korrigerats till skriftspråk för att underlätta läsningen. 

3.1 Känslor 

När vårdpersonalen på Hospice berättade om betungande erfarenheter i arbetet visade sig att 

några specifika känslor vara återkommande. En av dessa var skuld. Vårdpersonalen, 

framförallt sjuksköterskorna, uttryckte känslor av skuld i situationer där de tvivlade på sitt 

eget handlande. De upplevde det betungande när de inte var säkra på om de hade gjort rätt, 

eller när tvivel uppstod angående om det kan ha varit deras fel att patienten blivit sämre eller 

inte ordentligt symptomlindrad. Dessa känslor av skuld upplevdes också som den svåraste att 

prata om med kollegor. Frustration var en annan känsla som återkom, framför allt i 

situationer där personalen upplevde att de inte kunde påverka händelserna som de önskade.  I 

dessa situationer upplevdes även känslor av maktlöshet. Att som vårdpersonal vara tvungen 

att acceptera att inte kunna hjälpa alla alltid bidrog till denna känsla.  

 

”… då kan jag känna mig maktlös. För man ser att det inte är bra men vad ska vi göra för att det ska 

bli bra, hur vi än gör så blir det inte bra.” 
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Nedskärningar med mindre tid för patienter och anhöriga skapar stress hos personalen, detta 

upplevdes mycket negativt. Stress bidrog också till känslor av otillräcklighet. Flera av 

informanterna menade att känslan av att vara otillräcklig för patienter och anhöriga upplevdes 

betungande. Alla dessa negativa känslor hänger ofta ihop och inverkar på varandra. En av 

känslorna kan leda till en annan och på så sätt bilda en ond cirkel. Det var genomgående 

under studien att det var dessa känslor som upplevdes svårast i de situationer som personalen 

mindes som betungande. För att kunna bearbeta dessa känslor framkom under studien olika 

copingstrategier. 

3.2 Copingstrategier 

3.2.1 Samtala (problemfokuserad coping) 

Det överlägset vanligaste sättet för vårdpersonalen på Hospice att hantera betungande känslor 

var att tala om dem. I första hand samtalade de flesta med kollegor, det kunde vara de närmsta 

kollegorna men även personer ur andra yrkeskategorier såsom läkare, avdelningschefen eller 

kuratorn. Flertalet av informanterna betonade vikten av öppenhet i arbetsgruppen för att 

kunna berätta om när de upplevde något jobbigt och få prata av sig. Några uppgav också att 

de talar om känslor med sina närstående, exempelvis partner eller vänner. Det upplevdes ändå 

vara mer fördelaktigt att samtala med någon från avdelningen, dels för att kollegor kanske har 

varit med i samma situation och därför förstår hur det känns, men även för att inte behöva 

tänka på tystnadsplikten i samma utsträckning. 

 

”Så att det var väl att jag pratade med henne. Absolut. En arbetskollega som man kan prata med utan 

att tänka på tystnadsplikt, och som också har varit precis i situationen, kanske inne på just den här 

salen och förstår... känslan. Det tror jag är, det tror jag var min… bästa hjälp.” 

 

3.2.2 Kollegialt stöd (problemfokuserad coping) 

Vårdpersonalen på Hospice känner ett stort stöd från varandra, mycket genom öppenheten i 

arbetsgruppen. Framför allt anses det viktigt att få stöd från andra, men också att själv få ge 

stöd. Informanterna uttrycker att detta underlättar bearbetningen och gör att de känner sig 

sedda. Som exempel på hur personalen hjälper varandra genom tunga situationer beskrivs hur 

de kan dela bördan genom att ta över arbetet för någon som upplever det extra jobbigt inne på 

en patientsal. Andra exempel är hur de tar hand om varandra om någon blir ledsen och säger 

till om någon verkar må dåligt. 
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”Det är så här, det är öppet tycker jag. Det är jättebra. När man ser att någon i personalstyrkan är 

ledsen så tar vi hand om varandra”  

 

Öppenheten och stödet i gruppen gör detta möjligt. Flera informanter belyser hur det i svåra 

situationer är viktigt att kunna be om hjälp och acceptera hjälp från sina kollegor, och inte 

enbart försöka lida igenom det på egen hand. Vårdpersonalen nämner även stöd från 

avdelningschefen som viktigt och flera informanter uppger att de känner att de kan vända sig 

dit för stöd om situationen kräver det. 

 

”… och sen så kunna sätta ord på det, att kunna be om hjälp om man känner att det blir övermäktigt 

säga att det här är skitjobbigt för mig och inte slå sig för bröstet. Det har jag haft kollegor som har 

gjort och de har blivit utbrända eller sjukskrivna.” 

 

Personalen, speciellt sjuksköterskorna, på Hospice belyser vikten av bekräftelse från varandra 

i yrkesgruppen. Svåra situationer kan vara när de tvivlar på om deras agerande var det bästa 

för patienten, om patienten hastigt blir sämre eller när anhöriga är missnöjda. Vid dessa 

tillfällen finner de stöd i att prata ut med exempelvis läkaren när det gäller medicinska frågor, 

och bli bekräftade i att de handlat på bästa sätt och inte har gjort något fel. Även andra inom 

samma yrkeskategori, speciellt de med mer erfarenhet, är ett stöd då de kan rådfråga dem om 

hur de har gjort i liknande situationer. 

 

”Och ibland kan man behöva säga flera gånger för att bli lite bekräftad, mycket bekräftad i att ja men 

du gjorde ju rätt du kunde ju inte ha gjort något annorlunda… ibland behöver man ju liksom någon 

som stryker en över axeln och säger ja men du gjorde säkert ditt bästa i alla fall” 

 

3.2.3 Självreflektion (problemfokuserad coping) 

Något som flertalet informanter nämner är att det i arbetet med att vårda patienter i livets 

slutskede är betydelsefullt att ha insikt i sin egen syn på döden. Personalen bör inte vara rädd 

för döden eller se den som främmande. För att undvika detta bör var och en konfronteras med 

sin egen dödlighet för att kunna fortsätta med detta arbete. 
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”någonstans så måste man konfronteras med sin egen död alltså ha något förhållningssätt, man måste 

lära känna sig själv också och veta litegrann hur man står” 

 

Informanterna belyser vikten av att lyssna på sig själv och inte pressa sig för hårt. Genom att 

vara ärlig mot sig själv och uppmärksamma signaler på att jobbet är för tungt, kan 

överbelastning undvikas och motverkas i tid, exempelvis genom att ta hjälp av sina kollegor. 

På detta sätt är självinsikt en viktig egenskap för att må bra i arbetet med palliativ vård. 

 

”man ska lyssna på sig själv man ska inte plåga sig igenom det här … så det är, att vara öppen mot 

arbetskamrater och vara öppen mot sig själv det är väl det viktigaste tycker jag” 

 

3.2.4 Distraktion (känslofokuserad coping) 

Många i vårdpersonalen beskrev hur de tog hjälp av någon form av distraktion eller 

bortkoppling. Det kunde vara i just den stunden det kändes jobbigt eller som ett sätt att 

undvika att tänka på jobbet när de var lediga. Många uppgav att de kopplade bort eller 

distraherade sig på hemvägen genom att till exempel tänka på vad de skulle göra när de kom 

hem, vad de skulle laga till middag eller liknande. Det kunde också vara att hålla sig 

sysselsatt, göra något roligt eller att ta en promenad för att skingra tankarna i den friska luften. 

En informant lyssnade på talskivor i bilen på väg hem för att på så sätt leva sig in i en annan 

historia och koppla bort jobbet. En annan beskrev hur hon vid hemgång också mentalt stängde 

dörren och därmed slutade tänka på patienterna för dagen. En informant beskrev att när hon 

stängde av i huvudet på det sättet kunde det hända att när anhöriga kom tillbaka ett par veckor 

efter dödsfallet kunde hon inte koppla till vilken patient dessa anhöriga hade band till. 

Copingstrategier som vårdpersonalen uppgav att de använde sig av just i en jobbig situation 

kunde vara att räkna saker. Genom att räkna olika saker i omgivningen exempelvis skruvar i 

taket eller fönster eller att räkna till en viss siffra, kunde informanten samla sig. Ett annat sätt 

kunde vara att nypa sig själv i benet för att då fokusera på det istället för det som upplevdes 

jobbigt i situationen. Genom dessa sätt beskrevs hur det onda förträngdes i stunden för att bli 

stark och orka fortsätta med arbetet för att eventuellt senare släppa ut känslorna om det 

behövdes. 
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”det som finns runt omkring mig räknar jag… då förtränger jag sorgen och så kommer man bli stark 

igen och så går man in igen… så kan man göra… Då kändes det mycket bättre, då förtränger man det 

onda… för tillfället så går det ju bra, tillfälligt men så man måste ju lätta på trycket, berätta för 

någon” 

 

För att bearbeta svåra känslor som arbetet ger nämnde flertalet av informanterna att de 

aktiverar sig på olika sätt. Detta kan exempelvis vara fysisk aktivitet som träning, promenader 

eller en längre cykeltur hem efter jobbet för att samla tankarna. Vikten av att ha någon form 

av stimulans vid sidan av jobbet var en återkommande åsikt, detta så att jobbet inte upptar 

hela tillvaron även när arbetspasset är över. Denna stimulans kan se olika ut för alla men kan 

exempelvis vara att göra något roligt med vänner eller familj. 

 

”… jag tror att man behöver ha en stimulans på sidan av jobbet jag tror att det är farligt om jobbet 

blir allt när man jobbar med sådant här… jag tror att det kan vara tärande just att det gäller att man 

har ventilation någonstans… då är det kanske lite det här att försöka hitta något alltså att försöka 

stänga av och ha det... göra roliga saker när man är ledig och umgås med vänner och ha kul, för mig 

är det så i alla fall... inte sitta hemma och grubbla liksom, då skulle jag bli knäpp.” 

 

3.2.5 Utlopp (känslofokuserad coping) 

Ett annat sätt som beskrivs för att aktivt hantera känslorna efter en tung dag på jobbet kan 

vara att upprepat reflektera över dem under en kortare tid, exempelvis på hemvägen, för att 

sedan kunna släppa det. Flertalet informanter tar upp hur viktigt det är att släppa ut känslorna 

och inte hålla dem inne. Det behöver dock inte alltid innebära att prata med någon utan kan 

också vara att exempelvis köra lite extra fort på hemvägen eller sparka på en sten. 

Informanterna tar alla upp att det inte är fel att reagera med att bli ledsen och berörd och 

kanske till och med gråta med anhöriga vid något tillfälle, men att detta inte får ske varje gång 

då det kan bli för påfrestande känslomässigt. Det viktiga är att tillåta känslor och inte stänga 

något inne. 

 

”det är okej att bli ledsen och reagera men sen så kan man ju inte göra det varje gång... men man 

måste någonstans tillåta sig att ha de där känslorna” 
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3.2.6 Avskärma (känslofokuserad coping) 

Att kunna avskärma sig poängterade flertalet informanter vikten av för att orka med arbetet 

dag efter dag. Metoder för detta beskrevs på olika sätt. Väl på jobbet tar vårdpersonalen upp 

hur viktigt det är att sätta gränser. Gränser som innebär att den yrkesmässiga relationen till 

patienten inte blir för privat, dock bör personalen alltid vara varm och empatisk och inte bli 

känslokall för att klara av att hålla gränserna. Gränsen mellan en yrkesmässig eller privat 

relation till patienten är viktig, så att vårdpersonalen inte går från att vara personal till att bli 

som en anhörig och på det sättet ta över deras sorg och göra den personlig. Många upplever 

att de med ökad erfarenhet får lättare att hålla gränser och inte överskrida dem. Något som de 

anser försvårar gränsdragningen avsevärt är om identifiering med patienten är möjlig. 

Identifiering kan ske om patienten har samma ålder som personen själv eller någon i den egna 

familjen eller har liknande intressen. För att i dessa situationer ändå kunna hålla på gränserna 

och distansera sig tar de upp vikten av att känna trygghet i sin professionalitet. Personalen 

måste någonstans förstå att de inte kan hjälpa alla, vad de kan göra är att göra sitt absolut 

bästa.   

 

”Grunden ligger nästan i någon identifikation med den patienten kanske samma ålder, samma 

intressen… då kan det komma för nära det kunde lika gärna varit jag eller min bästa vän” 

 

Som nämnts tidigare menar informanterna att det ibland kan vara tillåtet att gråta med de 

anhöriga, detta kan dock bero på situationen. Majoriteten menar att det inte är bra att gråta 

just i krissituationen när exempelvis en patient avlider, i den stunden kan det vara bättre att 

släppa fram känslorna först utanför patientsalen. Vissa informanter menar att det kan vara bra 

att vara professionell inne på salen och tänka på de uppgifter som ska utföras och reflektera 

över känslorna vid ett senare tillfälle. Det är en annan sak att gråta i efterloppet och då visa 

medkänsla och delaktighet med de anhöriga. Tillfällen kommer ändå när de beskriver att de 

befinner sig i en så svår situation att de måste ta till olika knep för att klara av situationen. De 

kan aktivt bita ihop för stunden, se det som en utmaning och känna styrka i att denna situation 

är övergående och ta tag i sina egna känslor senare. Blir situationen ohållbar och alltför svår 

beskriver de hur de ibland går ut från patientsalen och stänger in sig i ett annat rum för att få 

en paus. 
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”Att man går in i sin roll nu är vi här vad är jag här för att göra idag... sen när man har gjort det, när 

man är färdig nu på det här rummet med vad man nu gör, när man kommer ut, då kan man börja 

reflektera” 

 

En annan form av avskärmning är förmågan att lämna jobbet på jobbet när arbetsdagen är 

slut. Många av informanterna beskrev målande hur de när de stämplar ut fysiskt även 

stämplar ut mentalt. Andra beskrev hur de lämnar sin roll som sjuksköterska på jobbet 

samtidigt som de hänger av sig uniformen efter dagens slut. Alla informanter var överrens om 

hur viktigt det är att lyckas separera arbetet från den egna tiden. 

 

”Jag tänker att det här är jobbet… trots allt är det ju ett arbete… man går ut härifrån då är arbetet 

slut, då är det ju min tid” 

 

3.3 Faktorer som påverkar valet av copingstrategi 

Flera faktorer som påverkade bearbetandet och reaktionerna hos vårdpersonalen lyftes fram 

under studien. Många hade att göra med egenskaper hos personalgruppen, men även den 

enskilda personens erfarenhet och hur de upplevde att det fanns tid och trygghet på 

arbetsplatsen påverkade bearbetningen och välmåendet. 

Ett välfungerande samarbete ansåg många vara en viktig faktor. Några använde det som ett 

sätt att hantera svåra situationer, att med en kollega dela upp arbetet tidsmässigt inne hos en 

”tung” patient. Handledningen och teamkonferensen på avdelningen uppskattades mycket, 

liksom att det finns tid och utrymme för andra mer spontana samtal. Vissheten och tryggheten 

att kunna dela bördan med sina kollegor styrkte. En annan viktig aspekt var att veta att det är 

tryggt att lämna över arbetet vid hemgång när passet är slut, att patienten kommer ha det 

fortsatt bra även när kollegorna tar över. Flertalet informanter poängterade vikten av att inte 

tro sig vara oumbärlig och därmed den enda som kan utföra det som behövde göras. Att lita 

på att andra kan göra jobbet lika bra som en själv så att det inte blir för personligt är viktigt. 

Detta kunde också vara ett sätt att så att säga lämna jobbet på jobbet, att gå ut genom dörren 

och veta att någon annan har tagit över och därmed kunna släppa arbetet och gå hem. Ett nära 

samarbete i personalgruppen ansågs viktigt för att kunna ge en bra vård till patient och 

anhöriga. 
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”när jag går hem nu så vet jag att då kommer någon annan ta över det ligger inte på mig längre. Och 

hon gör det här lika bra, alltså det gäller att inte hela tiden göra sig oumbärlig och tro att man är den 

enda som kan lösa det här” 

 

Andra gav uttryck för en speciell gemenskap i arbetsgruppen efter att ha jobbat inom den 

palliativa vården några år. De kände en särskild samhörighet som också gjorde att det kändes 

bäst att prata med sina kollegor om betungande upplevelser istället för utomstående, då 

kollegorna förstår känslorna på ett annat sätt. 

 

”men om man gillar den här vården och har varit i den ett tag då, då får vi liksom en gemenskap som 

man inte kan dela med någon annan… jag kan nog använda mig av både och men det är främst de 

som jobbar med samma naturligtvis” 

 

Olika individuella faktorer beskrevs påverka bearbetningen, och då framför allt erfarenhet, 

trygghet i sig själv, utbildning och förberedelse. Att ha lång erfarenhet upplevdes positivt då 

det kunde ge mer vana att möta och hantera svåra situationer. Flera ur vårdpersonalen uppgav 

att de kände sig tryggare i sin roll idag än de gjorde när de började på Hospice. Tryggheten 

kunde visa sig i exempelvis mer mod att våga säga till när något var jobbigt och ta hjälp av 

sina kollegor. Att uppmuntras till utbildningar ansågs positivt då även utbildning ansågs bidra 

till att känna sig bra på sitt jobb och ha mer redskap och förberedelse i arbetet. 

 

”det gör ju att jag får att jag känner mig ännu mera trygg, att jag känner mig trygg i det jag håller på 

med. Och då vågar man ju bjuda på sig själv tror jag… jag tror jag var ganska trygg när jag började 

men är mycket tryggare i min position att ja jag vågar säga att det här var tufft.” 

 

En tredje påverkande faktor är tid, det vill säga brist på tid i form av nedskärningar och stress. 

Att inte känna att det finns tillräckligt med tid för den vård som behöver ges upplevs mycket 

negativt. Nedskärningar på sjukhuset påverkar även Hospice. En aspekt som en informant 

belyste var att det går allt snabbare mellan att patienter avlider på avdelningen till att nya 

patienter kommer in och tar deras plats. Detta upplevdes negativt för bearbetningen då det 
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inte ges tillräckligt med andrum och tid att bearbeta och hämta ny kraft mellan dessa möten av 

människor i kris. 

 

”det är för lite luft i det här systemet för… för varje familj vi bemöter så tar det en liten, liten bit utav 

oss även om vi kan bearbeta det men det måste fortfarande vara lite tid emellan” 

 

4. DISKUSSION 

I föreliggande studie har det framkommit att de situationer som vårdpersonalen på Hospice 

upplever betungande i arbetet är när de känner skuld, frustration, maktlösa, stress samt 

otillräcklighet. Det är sådana här känslor som behöver bearbetas för att inte inverka negativt 

på hälsan (Lazarus & Folkman, 1984).  Det framkommer att det är viktigt att kunna lämna 

jobbet på jobbet för att inte bära med sig känslorna hem. På jobbet är det viktigt att ha sin 

professionella roll och inte låta känslorna ta över, så att de uppgifter som skall utföras blir 

utförda. För att göra detta möjligt anser majoriteten att det är av största vikt att det finns 

utrymme och möjlighet att prata och reflektera. Det är också viktigt med stöd och bekräftelse 

från kollegor och ledning, samt att det inte är ett stressigt klimat utan att det finns tid för att ge 

en god vård. Personalen delade under intervjuerna med sig av sina personliga knep för att 

hantera svåra situationer och känslor på jobbet. Dessa kunde innebära att fokusera på själva 

uppgiften, självreflektion, distrahera sig och tänka på annat, aktiviteter utanför arbetet som 

bortkoppling samt hålla gränser och avskärma sig från det jobbiga. Olika faktorer som kunde 

påverka vilka strategier som individen använde var stöd och samarbete i arbetsgruppen, 

erfarenhet och utbildning samt stress och nedskärningar. 

4.1 Resultatdiskussion 

I litteraturen beskrivs meningen med palliativ vård vara att lindra, trösta, ge stöd och trygghet 

(Sjöberg et al., 1998). För detta krävs att personalen har tid hos patienten. När denna tid 

begränsas eller när det inte går att fullt ut symtomlindra eller ge det stöd som patienten 

behöver upplever personalen på Hospice känslor av skuld, frustration, maktlöshet, stress och 

otillräcklighet. Det är viktigt att personalen bearbetar sådana här känslor för att de inte skall 

inverka negativt på hälsan (Lazarus & Folkman, 1984; Sandgren et al., 2005). 
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Litteraturen nämner olika copingstrategier. Vilka av dessa som används och hur de används 

påverkar i stor utsträckning personalens välmående gällande stress och hälsa (Lazarus & 

Folkman, 1984; Sandgren et al., 2005). En aktiv eller problemfokuserad coping såsom att 

samtala, reflektera, söka stöd eller på andra sätt aktivt bearbeta problem är att föredra på lång 

sikt. Detta har visat sig leda till låg sjukfrånvaro bland personal samt bättre hälsa och 

arbetsmiljö (Pronost et al., 2011; Schreuder et al., 2010; Schreuder et al. 2011). Passiv eller 

känslofokuserad coping, exempelvis undvikande, förträngande eller att distansera sig anses 

negativ och enbart effektiv på kort sikt. Denna typ av coping associeras med större risk för 

yrkesmässig utmattning eller utbrändhet, högre sjukfrånvaro samt sämre mental och fysisk 

hälsa (Pronost et al., 2011; Schreuder et al., 2010; Schreuder et al., 2011). Känslomässig 

coping kan dock vara ändamålsenlig just i den jobbiga situationen, då det hjälper personen att 

stå ut i stunden (Lazarus & Folkman, 1984). Personalen på Hospice bearbetar svårigheter i 

första hand genom att samtala om dem, framförallt med kollegor. De söker även aktivt stöd 

från varandra, inte bara inom samma yrkeskategori utan även exempelvis från läkare, kurator 

och avdelningschef. Det stöd de känner från arbetsgruppen gör det lättare att släppa ut 

känslorna istället för att stänga dem inne och undvika dem. Liksom studenterna i studien av 

Liu et al (2011) finner personalen på Hospice stöd i att dela svårigheterna med varandra och 

få bekräftelse att andra upplever samma sak. Studenterna uttryckte specifikt lättnaden i att inte 

vara ensam om sina känslor (Liu et al., 2011). Både samtalet och stödet personalen söker får 

anses mycket positivt då detta är former av aktiv coping vilket enligt litteratur och tidigare 

studier är bra för personalens hälsa och välmående (Pronost et al., 2011; Schreuder et al., 

2010; Schreuder et al., 2011; Lazarus & Folkman, 1984).  

Många i personalen på Hospice använder sig av distraktion i olika former för bearbetning. 

Flertalet informanter betonar vikten av att ha någon form av stimulans vid sidan av jobbet, 

som att träna eller träffa vänner och familj, detta för att inte hela tillvaron ska präglas av 

jobbet. Några tycker att fysisk aktivitet är ett bra sätt att skingra tankarna, exempelvis genom 

att cykla hem från jobbet eller gå ut och promenera. Andra ansåg att själva distraktionen i 

aktiviteterna hjälpte, antingen för att koppla bort arbetet när de kom hem eller att i en jobbig 

situation koppla bort känslorna för att kunna utföra sitt arbete. Olika sätt att lyckas med denna 

bortkoppling vid arbetsdagens slut beskrevs. Det kunde exempelvis vara att tänka på andra 

saker på hemvägen, sysselsätta sig med något annat samt att leva sig in i andra berättelser. För 

att klara av en jobbig situation just i stunden kunde personalen distrahera sig genom att göra 

någonting (räkna saker, nypa sig) för att ändra fokus från det jobbiga och kunna koncentrera 
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sig på vad som behövdes göras. Med detta upplevde de en lättnad i att för stunden förtränga 

det jobbiga, men med vetskapen och avsikten att bearbeta det senare. Vissa informanter 

nämnde även att de i situationen kunde bita ihop och se det som en utmaning eller tänka på att 

det var övergående för att stå ut. Kan de trots detta inte hålla uppe professionaliteten inför 

patienten beskrev de att de kunde lämna rummet för att ta en paus och samla sig. Dessa olika 

metoder klassas som känslofokuserade copingstrategier. Känslofokuserad coping anses 

negativ som ensam coping då det egentligen inte sker någon bearbetning utan mer en 

förträngning (Lazarus & Folkman, 1984). Det negativa med denna typ av copingstrategi är att 

om enbart den används innebär det att personen i fråga inte accepterar situationen utan 

förtränger den och känslorna finns då kvar obearbetade, vilket enligt Lazarus och Folkman 

(1984) i längden kan leda till nedsatt hälsa. Ingen av informanterna på Hospice använder dock 

dessa strategier för att i längden förneka och förtränga själva problemet, utan som ett steg i att 

kunna släppa det som tynger och därmed lämna jobbet på jobbet. Det användes även för att 

uthärda i stunden, vilket enligt Lazarus och Folkman (1984) är ett läge där känslofokuserad 

coping kan vara ändamålsenlig. Något annat som personalen beskriver är hur att vara 

sysselsatt eller ha roligt på fritiden gör att de finner mer styrka att orka när de väl är på jobbet. 

Även patienter har visat sig använda aktivitet och annan distraktion för att tänka på annat än 

sin sjukdom (Ellis et al., 2012), både de som accepterar och bearbetar svårigheterna och de 

som enbart ignorerar tillståndet. Baserat på litteratur och studiens resultat kan slutsatsen dras 

att distraktion i olika former är en strategi som används av många, men att det är själva 

bearbetningen i efterloppet som avgör om det är en bra eller dålig strategi för personens hälsa. 

Något som samtliga informanter talar om är gränser, att hålla ett visst avstånd och skilja på 

patienternas och sin egen tillvaro. På detta sätt kan personalen avskärma sig vilket uppges 

minska påfrestningar som arbetet nära dessa patienter kan innebära. De anser att det är viktigt 

att hålla en yrkesmässig relation till patienten men ändå vara varm och empatisk, det vill säga 

att inte bli känslokalla mot patienterna för att klara av att hålla gränser. Även Sandgren et al 

(2005) anser att detta är viktigt, och poängterar vikten av att kunna balansera mellan att vara 

professionell och lagom privat, samt att vara uppmärksam på att inte bli kall gentemot 

patienten för att hålla uppe sin professionalitet. Vårdpersonalen får inte gömma sig bakom 

professionaliteten utan ska använda den som en tillgång. Personalen på Hospice anser att 

erfarenhet i yrket underlättar dessa gränsdragningar. Även trygghet i sig själv och sin 

yrkesroll uppgavs viktigt. Något som istället försvårar är om identifiering med patienten är 

möjlig. I dessa fall är det lätt att blanda in egna känslor och göra det för personligt. I och med 
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att både litteraturen (Sandgren et al, 2005) och personalen själv tar upp risken med att bli för 

privat och göra sorgen personlig håller författarna med om att det är viktigt att vara medveten 

om risken det innebär att bli för privat med patienten. Detta både för personalens och 

patienternas välmående, då personalens hälsa även går ut över patientvården (Pronost et al, 

2011). 

Något som återfinns såväl i litteratur som i studiens resultat är vikten av självinsikt. Lazarus 

och Folkman (1984), Parkes (1998) samt Liu et al (2011) belyser alla vikten av att förstå sina 

egna känslomässiga reaktioner för att kunna ha en hälsosam bearbetning av dessa. Flertalet av 

informanterna anser att det är betydelsefullt att vara ärlig mot och lyssna på sig själv. En 

annan aspekt de nämner inom just palliativ vård är att också ha insikt gällande sin egen syn på 

döden, inte vara rädd för eller se den som främmande. 

Under studiens gång framkom flera faktorer som påverkade bearbetandet och reaktionerna 

hos vårdpersonalen. Samarbetet i gruppen nämndes frekvent som en positiv faktor. 

Öppenheten i arbetsgruppen gör också att de känner ett stort stöd, vilket både Pronost et al 

(2011) och Dean (1998) anser vara mycket viktigt då detta direkt påverkar vilka 

copingstrategier personalen använder. Pronost et al (2011) uppger att copingstrategierna 

påverkas av hur tillåtande klimatet är på arbetsplatsen och vilket stöd som upplevs från 

kollegorna. Dean (1998) anser att det centrala i Hospiceverksamheten är lagarbetet då detta 

ökar det upplevda stödet hos personalen. Mer stöd ger förmodligen ett öppnare klimat och 

bidrar till att personalen hanterar problemet på ett aktivt sätt med hjälp av varandra. 

Personalen uppger att de när som helst kan dela svårigheter med varandra, både spontant och 

på tidsbestämd handledning eller vid teamkonferens. Detta överensstämmer med resultatet i 

studien av Dean (1998) som menar att regelbundna sessioner med professionell handledning 

bör erbjudas för att uppmuntra till bearbetning. Avsaknad av bekräftelse ger en negativ 

inverkan på personalens arbetslivskvalitet enligt Pronost et al (2011). Detta verkar rimligt då 

många informanter ofta nämnde vikten av att få stöd och bekräftelse. I lägen där de tvivlar på 

sin förmåga vänder de sig till varandra för bekräftelse att de handlat på rätt sätt och gjort vad 

de kunnat. 

Espinosa et al (2010) visar i sin studie på att sjuksköterskor inom intensivvården anser sig ha 

otillräckligt med stöd från kollegor och ledning samt professionell handledning för att vara 

förberedda på att ta hand om döende patienter. Även Payne et al (1998) poängterar att 

hospicepersonal är bättre förberedda och har bättre stöd än personal inom exempelvis 
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akutsjukvård. Patienter dör på alla inrättningar, därför borde detta stöd finnas inom alla 

områden i sjukvården för att försäkra en god hälsa hos personalen samt en så god vård som 

möjligt för patienterna. Utöver detta är det på avdelningar som bedriver kurativ vård inte lika 

vanligt att patienter avlider då målet där är att bota. Personalen är därför sämre förberedd 

mentalt på dödsfall (Espinosa et al., 2010) vilket kan antas göra bördan tyngre. Enligt Lazarus 

och Folkman (1984) är upplevelsen av en händelse viktigare för bearbetningen än själva 

händelsen. Om personalen i den här situationen upplever att det finns stöd och möjlighet till 

att bearbeta känslor vid dödsfall kan situationen därför påverka dem mindre och anses vara 

hanterbar. Känslan av trygghet som då upplevs i situationen gör att upplevelsen av händelsen 

blir mindre dramatisk. 

Något som påverkar bearbetningen enligt vårdpersonalen på Hospice är tidsfaktorn. 

Nedskärningar och stress kan bidra till att de upplever mindre möjligheter att bearbeta aktivt, 

och istället tvingas bita ihop och få arbetsuppgifterna utförda. Speciellt på en avdelning som 

Hospice är det viktigt med tid för varje patient, då vissa patienter som blir inlagda endast 

lever ett par timmar (G. Högman, avdelningschef, 5 december 2012). Då måste resurser 

exempelvis i form av tillräckligt med personal finnas för att kunna ta hand om patienterna. 

Som Sjöberg et al (1998) beskriver är tanken med hospiceverksamhet en individanpassad vård 

och att ge livskvalitet in i det sista. Tidsbristen försvårar dessa ambitioner och kan därför leda 

till frustration hos vårdpersonalen. Ett resultat som detta kan ge är en ökad användning av 

vissa av de copingstrategier som informanterna nämner, såsom avskärmning, att skjuta upp 

och stänga in känslor, vilka kan leda till vantrivsel och ökad sjukfrånvaro hos personalen 

(Pronost et al., 2011; Schreuder et al., 2010; Schreuder et al. 2011; Lazarus & Folkman, 

1984). I dagens samhälle är nedskärningar och besparingar ständigt aktuella och påverkar 

sjukvården negativt. Tidsbristen leder till stress hos personalen vilket kan försämra samarbetet 

i personalgruppen och vården som ges till patienterna. Enligt Pronost et al (2011) leder brist 

på samarbete och dålig hänsyn gentemot patienter och deras anhöriga till att arbetslivskvalitén 

försämras. Detta blir en ond cirkel. Minskade resurser och ökad stress leder även till mindre 

tid för bearbetning och reflektion. Detta påverkar valet av copingstrategier hos personalen och 

det kan antas att med för lite tid för bearbetning ökar användningen av känslofokuserade 

copingstrategier. Minskad tid ger stress och försvårar möjligheterna för personalen att ta hand 

om patienterna såväl som sig själva. Långsiktiga lösningar är att föredra även ur 

personalhälsosynpunkt för behålla erfarna medarbetare som orkar utföra ett vårdarbete med 
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hög kvalitet. Detta är som beskrivet ovan en förutsättning för att de ska kunna bearbeta 

svårigheter som uppkommer i arbetet och fortsätta göra ett bra arbete.  

Individuella egenskaper påverkar också bearbetningen, såsom trygghet i sig själv samt 

erfarenhet och utbildning. Detta stämmer bra in med litteraturen då vårdpersonal som känner 

sig säkra på hur de ska hantera svåra situationer upplever mindre stress (Hawkins et al., 

2006). Att ha kunskap om vikten att bearbeta samt förberedelser för hur detta kan göras kan 

även påverka hur individen bearbetar sina känslor. Liu et al (2011) anser att dagens läroplaner 

för vårdutbildningar är bristfälliga gällande detta och pallitav vård i allmänhet. De utförde 

därför en studie på ett universitet i Taiwan som innebar att studenterna fick möjlighet att 

förbereda sig inför palliativ vård samt reflektera över sina känslor och reaktioner inför 

patienter i livets slutskede. På detta sätt fick studenterna bättre självinsikt och bättre 

förutsättningar och trygghet i att vårda dessa patienter. Även annan tidigare forskning nämner 

vikten av tillräcklig utbildning i ämnet (Pronost et al., 2011; Liu et al., 2011; Parkes et al., 

1998; Payne et al., 1998; Espinosa et al., 2010). Dessa studier är visserligen inte utförda i 

Sverige och skillnader förekommer länder emellan. Författarnas egna upplevelser från nyligen 

snart genomgången sjuksköterskeutbildning i Sverige är dock att även svensk utbildning har 

brister gällande området palliativ vård och bearbetning av känslor som uppkommer relaterat 

till jobbet. Då flera av studiens informanter talar om hur kunskap och att vara väl förberedd 

underlättar bearbetningen, anses detta vara viktigt att ha med i utbildningen inför dessa yrken. 

4.2 Metoddiskussion 

För studiens design valdes en kvalitativ deskriptiv metod. Detta ansågs lämpligt då denna 

metod enligt Malterud (2009) syftar till ett beskrivande berättande och att få förståelse för 

informantens upplevelser och känslor. Därmed valdes också en semistrukturerad kvalitativ 

intervju i syfte att få djup i studien (Carlson, 1991). Till intervjuerna användes en frågeguide 

för att kontrollera att samtliga frågeområden relevanta för syftet täcktes. En gemensam 

huvudfråga som informanterna i förväg kunnat ta del av i informationsbrevet (bilaga 1) och 

därför var förberedda på, användes i syfte att få samma förutsättningar vid varje intervju. 

Denna huvudfråga ansågs även stimulera informanterna att börja berätta och samtidigt styra in 

dem på rätt ämne för syftet. Detta ansågs vara rätt metod för att få fram det som eftersöktes. 

Enligt Malterud (2009) ger denna intervjumetod informanterna möjlighet att fritt berätta utan 

att styras av förutbestämda frågor. 
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Som deltagare till studien valdes vårdpersonal på Hospice. Personalen på Hospice anses 

besitta stor erfarenhet av bearbetande av tunga känslor i arbetet då de dagligen möter 

människor i kris som samtliga kommer avlida inom en begränsad tid, eller är på väg att 

förlora en nära anhörig. De urvalskriterier som valdes ansågs kunna ge studien ett större djup 

och vara lämplig för studiens betydelse. Att ha arbetat en längre tid ansågs kunna innebära att 

informanten skulle ha fler upplevelser att dela med sig av samt större insikt i hur de hanterar 

känslor relaterade till dessa. Valet att intervjua sjuksköterskor och undersköterskor styrdes av 

deras erfarenhet av omvårdnadsarbete. Det fanns även en förhoppning att på så sätt kunna 

använda resultatet av studien till att ge tips och råd till sjuksköterskestudenter samt 

sjuksköterskor och undersköterskor på andra avdelningar där döende patienter vårdas, för att 

därmed förbättra omvårdnaden i livet slutskede. Åtta personer anmälde intresse till studien, 

samtliga genomförde intervjun. Gradvis under intervjuerna upplevdes mättnad uppstå, under 

de sista intervjuerna upplevdes inga nya svar på frågeställningarna framkomma (Carlson, 

1991) och inga fler informanter eftersöktes.  

Enligt Malterud (2009) så tillför det studien tillförlitlighet att ha en viss variationsvidd 

gällande ålder, erfarenhet och kön. I denna studie fanns en betydande variation gällande ålder 

och erfarenhet, vilket gav en variationsvidd. Dock var det endast kvinnor som deltog. Detta 

eftersom att arbetsgruppen sjuksköterskor och undersköterskor enbart bestod av kvinnor. Det 

hade varit intressant att se detta från en manlig synvinkel, dock anser författarna inte att det är 

avgörande för resultatet då det ändå framkom en stor vidd på copingstrategier. Det kan antas 

att även män har användning av dessa strategier. En av styrkorna i studiens urvalsgrupp var 

att det var lika stor del sjuksköterskor och undersköterskor som deltog. I och med skillnaderna 

i arbetsuppgifter gav det lite olika vinkel på vad som upplevdes betungande, dock var sättet 

att bearbeta i stora delar likartat. 

Under analysprocessen framkom vissa skillnader mellan författarnas tolkningar av 

informanternas berättelser, i samband med att meningsenheterna skulle plockats ut. Detta 

förtydligade vikten av att ha en gemensam diskussion gällande meningsenheterna efter den 

enskilda analysen. I dessa lägen kunde författarna så småningom gemensamt komma fram till 

den bästa tolkningen, med stöd av transkriberingarna för att gå tillbaka och läsa 

meningsenheterna i sitt sammanhang och därmed kontrollera deras betydelse. Lundman och 

Hellgren Graneheim (2008) beskriver hur en medgranskare stärker validiteten av studien. I 

denna studie användes ingen utomstående medgranskare men författarna inledde analysen var 
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för sig vilket kan anses tillföra en ökad trovärdighet då varje intervju har granskats enskilt av 

två olika personer. 

Det var en styrka att en provintervju hölls. Under denna kunde frågornas relevans i 

förhållande till syfte och frågeställningar testas, samt att tidsåtgång och utrustning 

kontrollerades. När intervjuerna sedan genomfördes deltog vid varje tillfälle båda författarna, 

antingen som intervjuare eller som observatör. Rollerna varierades växelvis så att båda ledde 

lika många intervjuer. Observatörens ansvar var att kontrollera att frågeguidens områden 

täcktes, samt ha möjlighet att i slutet av intervjun ställa ytterligare fördjupande frågor om 

detta ansågs nödvändigt, samt sköta inspelningsutrustning. Styrkan i detta var att intervjuaren 

kände sig säker på att tekniken fungerade och att alla frågor täcktes in för att få svar på 

frågeställningarna. Det underlättade och förbättrade även själva analysen i och med att båda 

varit med under samtalet. Det är lättare att utföra en bra analys av en intervju efter att ha fått 

ta del av visuella uttryck och nyanser, istället för att enbart ha lyssnat till en inspelning. Det 

var även bra att författarna tog hänsyn till hur de placerade sig i rummet för att inte få 

informanten att känna sig iakttagen och i underläge. 

Som nämnts tidigare i metoden var den kortaste intervjun 15 minuter och det kan ifrågasättas 

om informanten på den tiden hann dela med sig av känslor, upplevelser samt copingstrategier. 

Dock är det viktigt att ha i åtanke att alla informanter samtalar i olika tempo, samt att 

författarna aldrig upplevde att de efter en intervju inte fått ut allt de kunde av den. 

Intervjuaren hade frågeguiden som stöd för kontrollera att alla områden täcktes på ett 

tillfredsställande sätt, dessutom ställde observatören kompletterande frågor när denne ansåg 

det nödvändigt. Om det ansetts behövligt kunde studien ha kompletterats med fler intervjuer, 

detta ansågs dock inte nödvändigt då studien upplevdes mättad efter de intervjuer som 

utfördes.  

En styrka kan anses vara att båda författarna haft verksamhetsförlagd utbildning på palliativa 

vårdavdelningar i anslutning till studien, varvid en inblick i verksamheten erhölls och en 

större förförståelse därmed skapades. Detta kan dock även vara en risk då övertolkning kan 

ske av informanternas utsagor. Det var därför viktigt att författarna påminde varandra om 

detta under analysens gång. Enligt Lundman och Hellgren Graneheim (2008) innebär denna 

förförståelse att det blir lättare att förstå nyanserna i informanternas berättelser och på så sätt 

ställa passande följdfrågor. Detta är viktigt då författarna i kvalitativa studier ska samspela 

med informanterna på ett naturligt sätt (Granskär & Höglund-Nielsen, 2008). 
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Det är viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt vid utförandet av en studie som innebär att ta del 

av människors beskrivningar av personligt upplevda upplevelser och känslor. Inte minst 

gällande intervju av vårdpersonal där uppgifter som rör patienters hälsotillstånd och andra 

personuppgifter kan nämnas (Codex, 2011). Det ansågs också viktigt att påminna 

informanterna om att deltagandet var frivilligt och att de när som helst fick avbryta utan att 

uppge någon specifik anledningen till detta (SFS, 2003:460; § 19), samt att uttalanden som 

återgavs i uppsatsen inte skulle kunna kopplas till någon viss person. 

Författarna anser att det kunde varit intressant med deltagare även från andra avdelningar, då 

inte enbart palliativa vårdavdelningar, utöver Hospice samt även manlig vårdpersonal, dock 

fanns det inte utrymme till detta i denna begränsade studie men bör hållas i åtanke gällande 

framtida studier.  

4.2.1 Studiens betydelse 

Det har framkommit både i litteratur och i studiens resultat att utbildningen brister gällande 

förberedelse inför att vårda patienter i livets slutskede, samt metoder att hantera känslor och 

reaktioner som uppstår i samband med detta (Pronost et al., 2011; Liu et al., 2011; Parkes et 

al., 1998; Payne et al., 1998; Espinosa et al., 2010). Därför är förhoppningen att denna studie 

ska kunna bidra till att vårdutbildningar blir bättre på att utbilda den blivande vårdpersonalen 

gällande palliativ vård och copingstrategier. Det är också en förhoppning att många kommer 

få ta del av de strategier och tips som används och verkar fungera väldigt bra för personalen 

på Hospice. Många av informanterna har jobbat länge med palliativ vård och med den 

erfarenheten som grund känns deras copingstrategier pålitliga. 
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4.3 Avslutande diskussion 

För att kunna skapa ett klimat på arbetsplatsen som gynnar en god bearbetning är det viktigt 

med stöd, samarbete och bekräftelse i arbetsgruppen samt tid och utrymme för att samtala och 

reflektera. Studien visar att Hospicepersonal som arbetat länge med patienter i livets slutskede 

till största del använder sig av aktiv och problemfokuserad coping, framför allt genom samtal. 

Känslofokuserad coping används när personalen tar hjälp av distraktion i olika former för att 

kunna bita ihop och utföra sin uppgift. Även om det inte anses vara en hälsosam 

copingstrategi i längden använder sig många av den kortsiktigt för att klara av sitt uppdrag. 

Vårdutbildningarna bör utvecklas inom området palliativ vård och copingstrategier för att ge 

blivande vårdpersonal kunskap och metoder att hantera känslor och reaktioner som uppstår 

när de upplever det betungande på jobbet. Detta är en viktig aspekt att ha i åtanke när det 

gäller att behålla en god hälsa i personalgruppen, då sättet en person hanterar svåra känslor 

påverkar välmåendet och arbetslivskvaliteten samt i längden även vårdkvaliteten. Framtida 

forskning bör därför fokusera på hur olika sorters copingstrategier påverkar både personalens 

hälsa och därmed kvalitén på vården av patienten. Även om inte alla patienter kan botas så 

ska alla tröstas och symptomlindras för att leva upp till Cicely Saunders människosyn; att inte 

bara få dö i frid utan också få leva tills man dör. Metoder att bearbeta känslorna som uppstår 

och kunskap om olika copingstrategier måste också finnas.  Denna kunskap gällande coping 

måste även finnas på avdelningar där inte ren palliativ vård bedrivs, då dessa svåra situationer 

uppkommer även på avdelningar som saknar den goda sammanhållning och laganda som 

finns på Hospice. 

4.4 Slutsats 

Klimatet på arbetsplatsen, det vill säga organisation, attityder samt tid för gemensam 

reflektion är viktigt för bearbetningen. Det är också viktigt att blivande vårdpersonal får 

kunskap om palliativ vård och olika copingstrategier för att hantera sina känslor. 

Vårdutbildningar behöver ses över inom detta område. Hur coping används påverkar 

personalhälsan och även i förlängningen patientvården. Kunskap om copingstrategier måste 

finnas även på avdelningar där inte specifik palliativ vård bedrivs. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev.        

Att arbeta med palliativ vård 

Varför görs studien? 

Vi går sista terminen på sjuksköterskeprogrammet och skriver en C-uppsats med syftet att ta 

del av hur vårdpersonal beskriver att de hanterar sina känslor i arbetet med palliativ 

vård. En förhoppning är att kunna använda resultatet av studien till att sprida kunskapen 

vidare till sjuksköterskestudenter och vårdpersonal på andra avdelningar.  

 

Vilka vill vi träffa och hur går studien till? 

Studien vänder sig till vårdpersonal som arbetar på Hospice sedan minst ett år tillbaka, både 

dag- och nattpersonal. Deltagandet är frivilligt och Du kan när som helst under studiens gång 

välja att avsluta deltagandet utan att uppge anledning. Intervjuerna kommer att hållas enskilt 

på Hospice under arbetstid enligt tillstånd som vi fått från 

avdelningsavdelningsavdelningschefenen. Vi kommer båda att närvara under samtalen, den 

ena som intervjuare och den andra som observatör. Intervjuerna kommer att ljudinspelas och 

beräknas ta cirka 30-45 minuter.  

 

Hur behandlas data? 

Studien utgår från Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet. Alla 

deltagare avidentifieras. Dina svar kommer att behandlas på sådant sätt att obehöriga ej kan ta 

del av dem och efter att intervjuerna har transkriberats kommer inspelningarna att raderas. 

 

Vad ska Du göra? 

Vill du delta i studien anmäler Du ditt intresse till avdelningsavdelningsavdelningschefenen. 

Vi kommer sedan att kontakta Dig för att boka in en lämplig tid för intervju. Intervjuerna 

kommer att äga rum under vecka 45-46 (5-16/11). Vi vill inför intervjun be dig att fundera 

över något tillfälle då du blivit berörd av en patients och/eller anhörigs situation och 

upplevt det som betungande samt vad du gjorde för att orka fortsätta.  
 

Tack för din medverkan! 

 

 

Ansvariga för undersökningen: 

 

 
Stina Nilsson    Sofie Wirén 
Sjuksköterskestudent, Uppsala Universitet  Sjuksköterskestudent, Uppsala Universitet 

Tel: 070 28 10 128    Tel: 073 54 49 608 

Mail: stina.nilsson.5112@student.uu.se   Mail: sofie.wiren.4822@student.uu.se 

 

 
Meta Schmidt,  

Handledare, Uppsala universitet 

Tel: 018 47 16 641  

Mail: meta.schmidt@pubcare.uu.se 
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Bilaga 2 

Frågeguide.        

 

Ålder: Yrkesgrupp: 

 

Hur länge har du arbetat här på Hospice? 

  

Har du arbetat med palliativ vård tidigare/hur länge? 

 

 

Öppningsfråga 

 

Kan du berätta om något tillfälle då du blivit berörd av en patients och/eller anhörigs situation 

och upplevt det som betungande samt vad du gjorde för att orka fortsätta arbeta inom palliativ 

vård? 

 

 

Frågeguide 

 

Vad tror du det är som gör att du minns just denna situation? 

 

Varför tror du att du blev så berörd? 

Vilka känslor fick du? Hur kändes det? 

 

Vad gjorde du av den känsla som drabbade dig? 

 

Kan du berätta om dina sätt att hantera känslor när det är tungt på arbetet?  

Hur kom du på det? Hur mår du då? Hur tänker du? 

 

Vad upplever du som svårast i arbetet med palliativa patienter? 

 

Tar du med dig problemen hem? 

 

Hur kan arbetsplatsen ge stöd åt dig och dina kollegor så att ni orkar arbeta vidare? 

Upplever du att du har det stödet? 

Finns det annat på arbetsplatsen som påverkar hur du bearbetar? 

 

Har dina sätt att hantera känslor förändrats under din tid på Hospice? Hur? 

 

Har du några tips du kan ge oss så att vi kan lära av dina erfarenheter? 

 

 


