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Sjuksköterskans emotionella välbefinnande vid vårdande av 

patienter i livets slutskede. 

The nurse`s emotional well-being when caring for patients at the 

end of life. 



Sammanfattning 

Bakgrund: Ett stort ansvar vilar på sjuksköterskan, inte minst ansvaret att ta hand om sig 

själv för att kunna utföra en god och säker omvårdnad med den individuella patienten i fokus, 

speciellt när det gäller vård i livets slutskede. Tidigare forskning visar att det är emotionellt 

krävande att arbeta med människor som snart ska dö och att sjuksköterskan behöver 

emotionell kraft för att klara av detta svåra arbete.  

Syfte: Syftet var att belysa faktorer som sjuksköterskan upplever ger kraft för att emotionellt 

klara av att vårda patienter i livets slutskede. 

Metod: Analys av redan färdigställda kvalitativa originalartiklars resultatdata till en 

syntetiserande sammanställning över det området som valts att belysas vilket resulterade i tre 

teman med underteman. 

Resultat: Själva arbetet i sig, att få kraft av att vårda patienter i livets slutskede, gav 

sjuksköterskorna kraft vilket framkom som att trivas med sitt jobb, att känna tacksamhet och 

starkt engagemang samt att få möjlighet till lärande, utveckling och känslomässig kompetens. 

Vidare återfanns att hämta kraft i sociala relationer samt att få kraft av att ha balans som 

viktigt för att sjuksköterskorna skulle klara av att vårda patienter i livets slutskede. 

Sjuksköterskorna fick balans genom att ta hand om sig själv och genom att sätta gränser. 

Diskussion: Både positiva och negativa upplevelser kan ge sjuksköterskan kraft och det finns 

flera kraftkällor som sjuksköterskan använder sig av men dessa kan inte användas var och en 

för sig utan måste ses i ett sammanhang.  

Nyckelord: Sjuksköterska, vård i livets slutskede, sårbarhet, emotionell, kraft, välbefinnande  



Abstract 

Background: A major responsibility rests on the nurse, not least the responsibility to take 

care of herself in order to perform a good and secure health care with the individual patient in 

focus, especially when it comes to end-of-life care. Previous research shows that it is 

emotionally challenging to work with people who are about to die and that the nurse needs 

emotional strength to manage this difficult task. 

Aim: The aim was to elucidate factors that the nurse experience gives strength emotionally 

while managing to care for patients in the end of life. 

Methods: The authors analyzed the results of already completed articles and made a 

synthesizing summary of the selected area that was to be elucidated, which resulted in several 

themes.  

Results: The work itself, having strength from caring for patients at the end of life, gave the 

nurses strength which was revealed as being satisfied with her/his job, feeling gratitude and 

strong commitment and having opportunity for learning, development and emotional 

competence. Gaining strength in social relationships and getting strength from having 

balance was also revealed as important for the nurses when managing to care for patients in 

the end of life was. The nurses could get in balance by taking care of her/himself and by 

setting limits.  

Discussions: Both positive and negative experiences can give the nurse strength and there are 

several sources of power that the nurse uses but these cannot be used each one in isolation but 

must be viewed in context. 

Keywords: Nurse, palliative care, vulnerability, emotional, strength, well-being  
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1 Inledning 

Den verksamhetsförlagda utbildning inom avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) gav oss en 

inblick i hur sjuksköterskor där arbetar med patienter i livets slutskede.  Vi förundrades över 

hur dessa sjuksköterskor mentalt orkade med att patient efter patient dog och att de lyckades 

bevara sin positiva anda och passion för att ge en god vård i livets slutskede. De var öppna 

med att jobbet kunde vara så pass känslomässigt betungade och stressande att deras eget 

mående påverkades.  Det blev uppenbart för oss att det är av stor vikt att sjuksköterskan mår 

bra och tar hand om sig själv för att kunna klara av sitt arbete. Vi upplevde att detta är något 

som tas för givet, kanske relaterat till sjuksköterskans forna kall, men som inte 

uppmärksammades i någon större utsträckning i vår sjuksköterskeutbildning. Vi tyckte därför 

det var viktig att lyfta det som befrämjar sjuksköterskors hälsa och vad sjuksköterskor själva 

kan göra för att må så bra som möjligt och då särskilt inom vård i livets slutskede. 

 

2 Bakgrund 

2:1 Sjuksköterskans ansvar och uppgift 

På sjuksköterskans axlar vilar ett såväl etiskt (Socialstyrelsen kompetensbeskrivning för 

legitimerad sjuksköterska, 2005; Svensk sjuksköterskeförening, 2007) som lagstadgat (Hälso- 

och sjukvårdslag, 1982:763, Patientsäkerhetslag 2010:659) ansvar som ytterst handlar om att 

ge en god och säker vård där den individuella patientens värdighet och upplevelse av hälsa är 

i fokus. Det etiska ansvaret beskrivs inom vårdvetenskaplig teori, med grund i 

existensfilosofisk etik, som ett etiskt krav som innebär att sjuksköterskan, i relation till sin 

professionella kunskap och position, har en etisk skyldighet/plikt att i möjligaste mån besvara 

det uttalade eller outtalade krav hen möter hos den vårdbehövande patienten (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 104). I sin profession antar sjuksköterskan, såväl kliniskt som i 

vårdvetenskapliga forskningssammanhang, ett etiskt patientperspektiv som innebär att fokus 

främst är riktat mot patienternas syn på sin hälsa och ohälsa, på sin livssituation samt på 

vårdandet (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & Fagerberg, 2009, s. 20). Om fokus är 

riktat mot vårdarnas perspektiv är det främst med avsikten att i förlängningen förbättra vården 

för patienterna (Dahlberg et al., 2009, s. 21).   

Sjuksköterskan använder, mer eller mindre, sig själv som arbetsinstrument (Thylefors, 

2011, s. 34) när hen genom ett öppet och följsamt vårdande söker stödja den individuella 

patienten mot en upplevelse av hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010, s. 184).  För att kunna 

fullfölja sitt ansvar och sin uppgift är det viktigt att hen tar hand om sig själv och mår bra 
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(Chittenden & Ritchie, 2011; Jackson, 2004; Radziewicz, 2001; Rollings, 2008). Detta 

framgår i International Council of Nurses (ICN) etiska kod sjuksköterskan sköter sin hälsa så 

att förmågan att ge vård inte äventyras. (översatt i Svensk Sjuksköterskeförening (SSF), 2007, 

s. 5). Med personlig hälsa menas sjuksköterskans fysiska, psykiska, sociala och andliga 

välbefinnande (SSF, 2007, s. 11). Kants kategoriska imperativ handla så att du aldrig 

behandlar mänskligheten i såväl din egen som i varje annan person bara som ett medel utan 

alltid tillika som ett mål (citerat i Rachels & Rachels, 2011, s. 163). Vilket med andra ord 

innebär att man för att respektera människor måste respektera sig själv och ta hand om sig 

själv och utveckla sina talanger (Rachels & Rachels, 2011, s. 164).  

 

2:1:1 Sjuksköterskans sårbarhet som resurs och risk i vårdrelationen 

Sjuksköterskan är, liksom patienten, en människa med de förutsättningar det innebär. 

Sarvimäki och Stenbock-Hult menar, med stöd i existentialistisk filosofi, att en av dessa 

mänskliga förutsättningar är att vara sårbar (2011a, s. 14). Detta innebär att sjuksköterskan 

kan såras såväl kroppsligt som själsligt, men också att sårbarheten utgör en egenskap som gör 

hen mottaglig och sensitiv (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2011a, s. 14).  Sårbarheten ses som 

en förutsättning för medmänsklig empati (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2011b). Teorin om 

spegelneuroner kan ge en förklaring till varför sjuksköterskan påverkas emotionellt när hen 

möter en patient (Sand & Strang, 2013, s. 229-230) och ger en djupare förståelse för empati 

såsom förmågan att känna in hur en annan människa känner och har det (Nilzén, 2008). 

Spegelneuroner förklarar varför människan påverkas när den möter en annan människa i kris. 

Det är en fysisk känsla i kroppen av hur och vad den andra känner, om man som människa till 

exempel ger ett dåligt besked så smittar den smärtan och ångesten av sig till våra kroppar. I 

och med spegelneuronerna erfar sjuksköterskan intuitivt och omedvetet en fysisk känsla i 

kroppen som speglar hur hen själv hade känt om hon var i patientens situation (Sand & Strang 

2013, s. 229-230). Känslorna kan på så sätt ge ledtrådar om patientens upplevelse.  

Sjuksköterskans sårbarhet och känslighet kan ses som en resurs i en vårdrelation i och med 

att hen är mottaglig och sensitiv för patientens behov och önskemål (Sarvimäki & Stenbock-

Hult, 2011a, s. 16). När sårbarhet som resurs kan nyttjas ökar möjligheterna för en god 

vårdrelation som karaktäriseras av att sjuksköterskan är äkta och öppen, nära och medveten 

om sina egna känslor, vågar engagera sig och uttrycka det hen känner samt är mottaglig för 

vad den andra känner och upplever (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2011a, s. 16). Denna typ av 

vårdrelation där sjuksköterskan är närvarande i ett vidare begrepp, torde således gynna målet 

med sjuksköterskans omvårdnad, vilket med ovan givna bakgrund skulle kunna beskrivas 
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vara en god och säker vård med den individuella patientens värdighet och upplevelse av hälsa 

i fokus.  

Sarvimäki och Stenbock-Hult (2011a, s. 16-17) poängterar dock att sårbarheten innebär ett 

tveeggat fenomen för sjuksköterskan i och med att sjuksköterskan utsätts för emotionella 

risker då hen vågar engagera sig känslomässigt i en äkta och god vårdrelation. Relationen kan 

upplevas som smärtsam och hotfull vilket kan medföra att sjuksköterskan utmanas som 

person. Dessa emotionella risker kan sjuksköterskan hantera på både adekvata och skadliga 

sätt som får gynnande respektive negativa konsekvenser för sjuksköterskan själv och för 

patienten. T.ex. kan sjuksköterskan hantera den emotionella risken med att dölja och 

undertrycka sin sårbarhet vilket kan leda till cynism, vårdslöshet och undvikande av 

mänskliga kontakter. Patienten ses då inte som en medmänniska utan hanteras som en sak och 

sjuksköterskans uppgifter blir till endast praktiska uppgifter utförda utan engagemang och 

känsla. Sjuksköterskans självbild kan då påverkas negativt relaterat till att känslor undertrycks 

och hennes välbefinnande tar skada.  

Sjuksköterskans sårbarhet och de emotionella risker hen utsätts för kan belysas utifrån en 

stressteori där en… 

… stressor utgörs av det stimulus som orsakar en fysiologisk stressreaktion och den kan 

vara såväl psykologisk som fysisk till sin natur. Oavsett ursprung innebär en stressor 

krav som på något vis hotar vårt välbefinnande. (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, 

s. 35) 

De hotande, skrämmande eller smärtsamma känslorna som kan uppkomma hos 

sjuksköterskan i vårdrelationen kan ses som psykologiska stressorer som ger en fysiologisk 

stressrespons. De stressorer som har mest negativ effekt på sjuksköterskans fysiska och 

psykiska välbefinnande, anses generellt vara de som hen har liten eller ingen kontroll över, 

som sker plötsligt eller oväntat, som är ständigt återkommande eller överlappar varandra och 

som påverkar hen under en längre period (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 35).  Detta 

riskperspektiv ger en förklaring till de besvär som sjuksköterskan kan uppleva såsom svår 

ångest, förlamande orkeslöshet, fullständig brist på initiativförmåga och återkommande 

allvarliga sömnstörningar (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 80). Dessa besvär, som 

leder till att sjuksköterskans kapacitet minskas eller helt försvinner, innebär förutom ett 

personligt lidande för sjuksköterskan att patienten i förlängningen kan drabbas av vårdlidande 

relaterat till sjuksköterskans oförsiktighet och bristande uppmärksamhet då den kognitiva 

förmågan påverkas, samt att arbetsgruppen/givaren kan drabbas i form av sjuksköterskans 

sjukfrånvaro och önskan att byta jobb (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 80). Detta 

bekräftades i en nyligen publicerad rapport av Gustavsson, Hultell och Rudman som även 
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visade att risken för utbrändhet redan ökade under sjuksköterskornas studietid och att den 

förblev hög upp till tre år efter studietiden (2013, s. 30-34). Även tidigare studier har visat på 

att utbrändhet och utmattning hos vårdpersonal är sammankopplat med både felbehandlingar 

av medicinsk art och fler missnöjda patienter (Leiter, Harvie & Frizell, 1998; Taris, 2006) 

samt högre kostnader för hälsosjukvården (Martins Pereira, Fonseca, & Carvalho, 2011). 

Sjuksköterskans sårbarhet och känslighet, förklarad i ljuset av teorin om spegelneuronerna 

som en intuitiv förståelse av andra människors känslor, avsikter och handlingar, kan enligt 

Nilzen (2008) inte skydda oss från att göra misstag eller från att missförstå. Han menar att den 

arbetar oberoende av vårt analytiska tänkande och att båda systemen måste komplettera 

varandra för att föra sjuksköterskan på rätt väg (Nilzèn, 2008). Således kräver sjuksköterskans 

ansvar och uppgift att sjuksköterskan medvetet tar hänsyn till att även hen är en emotionellt 

sårbar person och därför tar hand om sig själv i detta avseende såsom ICN:s etiska kod 

förespråkar. 

 

2:2 Palliativ vård- vård vid livets slutskede 

World Health Organizations (WHO, 2002) inledande definition av palliativ vård översatt av 

det Nationella rådet för palliativ vård (2010) lyder  

Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt som syftar till att förbättra livskvaliteten 

för patienter och de närstående, genom att förebygga och lindra lidandet genom tidig 

upptäckt, bedömning och behandling av smärta och andra fysiska, psykosociala och 

andliga problem som kan uppkomma i samband med livshotande sjukdom. 

 Det nationella rådet för palliativ vård (2010) tar upp döendet som en normal process, de 

uttrycker att man i den palliativa vården varken skjuter upp eller påskyndar döden utan att 

processen syftar till att patienten vid livets slut ska uppnå bästa möjliga livskvallitet, värdighet 

och välbefinnande. De menar vidare att den palliativa vården ska vara en del av all vård och 

är ett specifikt kunskapsområde. Förhållningssättet som sjuksköterskan bör ha i den palliativa 

vården utgår från en helhetssyn på människan och innebär att man utifrån en fysisk, psykisk, 

social och existentiell dimension gör bedömningar av behov, tillstånd och önskemål på ett 

professionellt sätt. 

 Strang (2012) diskuterar det palliativa förhållningssättet, som sjuksköterskan bör ha, enligt 

WHO och säger att hen behöver redskap för att arbeta med helheten och dimensionerna. 

Dessa redskap kallas ibland för de fyra hörnstenarna och Strang (2012) menar att WHO är 

tydlig med tre av dessa: symtomkontroll i vid bemärkelse, teamarbete och närståendestöd. 

Strang (2012) tycker att den fjärde hörnstenen: kommunikation och relation, som kanske är 

den viktigaste för sjuksköterskan, inte framkommer så tydligt i WHO:s definition. Ternestedt 
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och Andershed (2013, s. 108) diskuterar också WHO:s definition och belyser att det finns en 

minsta gemensam nämnare för vad som kan benämnas palliativ vård, vilken handlar om att 

sjuksköterskan ska ha en helhetssyn på den som är döende och dennes situation. 

 Sandman och Woods (2003, s. 15) diskuterar flera olika definitioner av palliativ vård och 

menar även de att de gemensamma dragen i alla definitioner är helhetssynen på människan. 

De betonar också att sjuksköterskan ska ha livskvaliteten som mål för vården och att 

närståendestöd ska inkluderas i målen för vården. Dessa definitioner inbegriper också det 

multidisciplinära teamet för att uppfylla målen i vården. Även att det inte, i relation till 

sjukdomen, finns tillgång till några kurativa åtgärder. 

 När det inte finns några kurativa åtgärder att tillgå längre så leder det till det som Nationellt 

vårdprogram för palliativ vård (2012-2014) beskriver som brytpunkten. Sjukdomen går inte 

att bota längre och döden är oundviklig inom en överskådlig framtid vilket leder till palliativ 

vård i livets slutskede (Nationellt vårdprogram för palliativ vård, 2012-2014). Socialstyrelsens 

termbank (2011a) definierar vård i livets slutskede som en insats med syfte att lindra symtom 

och främja livskvalitet vid progressiv, obotlig sjukdom eller skada. 

 

2:2:1 Patienter och anhörigas situation 

Att som patient leva nära döden kan betyda att man dagligen konfronteras med sina 

kroppsliga begränsningar, som kommer av sjukdom och behandlingar (Carlander, 2011). 

Kroppens signaler kan påminna om dödens närhet och kan då upplevas som ett hot mot ens 

existens vilket leder till att man behöver försöka hantera sin rädsla för döden och lära sig att 

leva med den. Ju närmare man kommer döden desto mer hjälp av andra behöver man och 

detta beroende av hjälp gör att självbilden och identiteten hotas (Carlander, 2011; Henoch & 

Danielson, 2009). 

För de anhöriga ligger utmaningen i att leva med den döendes tilltagande symtom såsom 

smärta, illamående, förvirring, ångest och dennes starkt förändrade kropp, sår, lukter, 

ångestframkallande ljud samt inkontinens hos den man älskar. För den döende patienten, 

familjen och närstående innebär döden en rad av fysiska, psykiska och sociala utmaningar. 

(Carlander, 2011.) 

 

2:2:2 Ansvar, uppgift och utmaningar för sjuksköterskan vid vård i livets slutskede 

Wallerstedt, Benzein och Andershed (2011) kom i sin studie fram till att när man som 

sjuksköterska delar döendet med patienten och hela hens familj, vill man se till hela familjens 

behov med samma respekt och man hamnar då i en sårbar position som medlare. För 
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sjuksköterskan som vårdar dessa patienter och även har stöd för anhöriga/familjer som 

innefattande mål i vården kan detta vara en svår utmaning.  

Målen i palliativ vård är en vägledning för vilken uppgift och vilket ansvar sjuksköterskan 

har. Således är lindring av de fysiska och psykiska symtomen viktigt (Wong, Liu, Szeto, 

Sham & Chan, 2004) men även att lindra de existentiella behoven som uppstår (Browall, 

Melin-Johansson, Strang, Danielson & Henoch, 2010). Sjuksköterskorna i Källström-

Karlssons (2009) avhandling menade att det gav upphov till existentiella frågeställningar att 

så gott som dagligen möta döende patienter. 

Sand & Strang (2013, s. 221-222) beskriver att döden är en del av den palliativa vården 

och att existentiella utmaningar är ständigt närvarande när sjuksköterskan möter döende 

patienter. De förklarar vidare att existentiella frågor inte är den form av frågor som har givna 

svar och att under existentiell kris väcks svåra känslor som sjuksköterskan inte kan närma sig 

som för att lösa problem. Sjuksköterskor är vana att vara behjälpliga, ha svar, handla och 

åtgärda och den palliativa vården handlar om att vara lyhörda, tysta och närvarande och 

försiktigt hjälpa personen att hitta möjliga vägar för att hantera situationen på sitt eget 

speciella sätt. Alla är olika så det finns ingen manual.  

Sand och Strang menar vidare att sjuksköterskan i den palliativa vården säger att de har 

otillräcklig beredskap, att dessa existentiella behov hos patienter såväl som anhöriga är svåra 

att bemöta (2013, s. 9-10). Det visade även en studie gjord på flera sjukhus i Spanien där 

sjuksköterskorna upplevde att de inte var tillräckligt förberedda för de känslomässiga behoven 

som patienterna har vid vård i livets slutskede (Arantzamendi, Addington-Hall, Saracibar & 

Richardson, 2012). De kände att arbetet var en känslomässig börda för dem och att de saknade 

utbildning i detta. 

Sand och Strang (2013, s. 217-220) uttrycker att sjuksköterskan skapar möjlighet för dialog 

genom att verkligen se den andra människan i mötet och att det kan hjälpa den andra att känna 

sig mindre ensam med känslorna, det den upplever och sina tankar, vilket kan ge den andra 

människan hopp och stöd. De menar att en dialog är ett ömsesidigt utbyte av till exempel 

kunskaper och erfarenheter samt att utbytandet påverkar samtliga i dialogen, inte bara den 

som är mest behövande. De diskuterar vidare om att möta människan där hen när hen är i 

existentiell kris. När sjuksköterskan utmanas i sina uppfattningar är kraven att möta någon där 

hen är inte så lätta att leva upp till. Det kan vara svårt att hantera det som väcks inom en vid 

sådana möten. Särskilt när den som är i existentiell kris gör helt annorlunda än vad 

sjuksköterskan själv tror att hen skulle göra i den situationen. 



7 

 

Studier gjorda utanför Europa visade även de att sjuksköterskan upplevde svårigheter med 

att vårda i livets slutskede. Oflaz et al. (2010) kom fram till att nästan hälften av 

sjuksköterskorna i deras studie tyckte att deras privatliv påverkades av att arbeta med 

patienter som har cancer. Arbetet påminde dem om att de själva en gång ska dö. Det var bara 

få av sjuksköterskorna som uttryckte att de inte upplevde några svårigheter i onkologivården 

(Oflaz et al., 2010). I en undersökning inom intensivvården i Iran, framkom att 

sjuksköterskorna även där upplevde en emotionell börda med känslor som hopplöshet, 

depression och ångest av att arbeta med vård i livets slutskede (Valiee, Negarandeh & 

Dehghan, 2012). Liknande resultat som sjuksköterskans upplevelse av negativa känslor såsom 

rädsla och skuld, frustration och hjälplöshet samt sorg har framkommit i andra studier (Yang 

och Mcilfatrick, 2001). De upplevde stress i att möta den döende patientens familjs 

känslomässiga reaktioner. En studie gjord i Wales belyser den kulturella skillnaden mellan 

brittiska hospice sjuksköterskor och filipinska hospice sjuksköterskor som var inflyttade 

(Mercer & Feeney, 2009). Studien visade att de filipinska sjuksköterskorna ansträngde sig för 

att ha känslorna under kontroll. Medan de brittiska reflekterade över och var medvetna om 

sina känslor, de menade att man inte kunde se konsekvenserna av döden om man inte 

engagerade sig känslomässigt. En fråga som personalen i palliativ vård ofta får är hur man 

orkar möta så mycket lidande (Ternestedt, Österlind, Henoch & Andershed, 2012, s. 43). 

 

2:3 Problemformulering 

På sjuksköterskans axlar vilar ett etiskt och lagstadgat ansvar som ytterst handlar om 

uppgiften att ge en god och säker vård med den individuella patientens värdighet och 

upplevelse av hälsa i fokus. För att kunna ta sitt ansvar och fullfölja sin uppgift måste 

sjuksköterskan ta hand om sin egen hälsa samt vara medveten om och använda sig av sin egen 

sårbarhet i den individuella vårdrelationen. Att vara mottaglig och sensitiv i vårdandet kan 

vara emotionellt krävande och riskfyllt, särskilt inom vård i livets slutskede där 

sjuksköterskan möter och berörs av fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt lidande samt 

upprepad exponering för döende och död. Detta kan ha negativa konsekvenser på 

sjuksköterskans hälsa och välbefinnande som i förlängningen kan drabba patienten i form av 

vårdlidande relaterat till sjuksköterskans bristande eller försvunna förmåga att fullfölja sitt 

ansvar och sin uppgift. Därför var det viktigt att, med ett salutogent perspektiv, lyfta det som 

främjar sjuksköterskors hälsa och då särskilt hens emotionella välbefinnande vid vårdande i 

livets slutskede. För att ta reda på den levda erfarenheten av vad som upplevs kraftgivande 

antogs ett sjuksköterskeperspektiv.  
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3 Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som sjuksköterskan upplever ger kraft för att emotionellt klara 

av att vårda patienter i livets slutskede. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

4:1 Hälsa  

Inom vårdvetenskapen ses hälsa, som är ett av fyra konsensusbegrepp, utifrån en humanistisk 

helhetssyn (Wärnå-Furu, 2012). Utifrån detta synsätt är hälsan som en integrerad del i livet, 

dess värde kan inte slås fast då den inte är konstant utan växlar i olika situationer (Dahlberg & 

Segesten, 2010, s. 49). Den kan ses som en process (Norberg et al., 1992, s. 67).  Hälsan 

upplevs olika och har olika innebörder för olika människor, den speglar människans aktuella 

och totala livssituation och har en djupare innebörd än endast frånvaro av sjukdom (Dahlberg 

& Segesten, 2010, s. 49). Norberg et al. (1992, s. 67) menar att det dagliga livet kan påverka 

hälsan negativt. De förklarar att vi strävar efter att, i förhållande till varandra, balansera mål 

och kapacitet och genom att utnyttja vår kapacitet för att nå uppställda mål och när vi gör det 

kan vi vara hälsa (Norberg et al., 1992, s. 67). Som medel kan hälsa göra det möjligt för oss 

att klara en krävande uppgift (Norberg et al., 1992, s. 67). Norberg et al. (1992, s. 67-69) 

diskuterar vidare att vi har stora möjligheter att ”vara hälsa” om vi möter svåra situationer 

utifrån kompetens, målmedvetenhet, viljestyrka, tro, hopp, kärlek, omsorg och visdom. Att 

befrämja personlig mognad är viktigt för att kunna befrämja hälsan (Norberg et al., 1992, s. 

67-69). Dahlberg & Segesten definierar en vårdvetenskaplig syn på hälsa som innebär att vara 

i ett tillstånd där man upplever välbefinnande, mår bra, och är i stånd till att genomföra sina 

små och stora livsprojekt (2010, s. 101-102). Sjuksköterskans hälsa kan då ses i form av en 

subjektiv upplevelse av välbefinnande, där hen mår bra och har livskraft att genomföra det 

hen tycker är värdefullt och betydande såväl professionellt som privat (Dahlberg och 

Segesten, 2010, s. 101-102 ). 

I det traditionella biomedicinska synsättet ses hälsa från det patogena perspektivet där 

hälsa och sjukdom är åtskilda fenomen (Milberg, 2013). Således är man antingen frisk (har 

hälsa) eller sjuk och vidare behöver sjukdom botas eller förebyggas (Milberg, 2013). När det 

inte går att bota eller förebygga sjukdom, som då en person är döende, så finns det enligt detta 

perspektiv inget mer att göra (Milberg, 2013).  Detta synsätt är varken helt förenligt med 

sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden som är att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa samt lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2007, s. 3) 
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eller gynnsamt när ett intresse riktas mot hur sjuksköterskans egen hälsa kan upprätthållas. 

Det är däremot det salutogena perspektivet som är en underteori inom den humanistiska 

inriktningen och som har fokus på salutogenes (vad som orsakar hälsa) istället för patogenes 

(vad som orsakar sjukdom) (Medin & Alexandersson, 2009, s. 41, s. 62-63). I det salutogena 

perspektivet ses hälsa och sjukdom som vardera pol i ett kontinuum (Milberg, 2013). 

Antonovsky argumenterar för detta synsätt genom att skriva:  

Det salutogenetiska synsättet ger inga garantier för att det går att lösa problemen i den 

komplicerade väv som människors liv utgör. Men om inte annat så leder det till en 

djupare kunskap och förståelse, vilket är en förutsättning för att man skall kunna skapa  
en rörelse i riktningen mot den friska polen på kontinuet. (Antonovsky, 2005, s. 30.) 

Vidare beskriver han att stressorer inte är något alltigenom negativt, utan något som hör livet 

till och att dessa rent av kan vara hälsofrämjande beroende på hur pass framgångsrikt 

människan genom hantering kan upplösa den spänning de ger (2005, s. 39). Sjuksköterskan 

som möter döden i sitt arbete måste konfronteras med existentiella utmaningar vilket kan ses 

som stressorer. Vidare är det intressant hur de hanterar detta på ett hälsofrämjande sätt.  

 

4:2 Känsla av sammanhang (KASAM) 

I vårdvetenskaplig forskning om hälsa i norden, använder man sig mycket av Antonovskys 

salutogenetiska hälsoteori KASAM (Wärnå- Furu, 2012). Antonovsky (2005, s. 19) beskriver 

det salutogenetiska synsättet som att fokusera på den mystiska rörelsen i riktning mot den 

friska polen i dimensionen hälsa-ohälsa. Tre komponenter identifierade Antonovsky  i 

begreppet känsla av sammanhang (KASAM), begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begriplighet handlar om förmåga att uppleva inre och yttre stimuli som gripbara, att man har 

en hög känsla av begriplighet och de stimuli man möter i framtiden är förutsägbara eller går 

att förklara. Förmågan man har att förklara verkligheten ska vara stabil. Hur sjuksköterskan 

hanterar de krav som ställs beror på vilka resurser hen har till förfogande och har kontroll 

över, vilket också innefattar resurser som hens tillförlitliga närstående har under kontroll. Har 

man en hög känsla av hanterbarhet känner man inte att livet är orättvist eller att man är ett 

offer för omständigheterna. Om de krav livet ställer en inför är värda att investera energi i att 

de inte är bördor och man känner att livet har en känslomässig mening så drar man sig inte för 

att konfronteras med utmaningar, även om de är svåra, utan kan ta sig igenom dem och känna 

en känsla av meningsfullhet (Antonovsky, 2005, s. 42-45). 

Antonovsky (2005, s. 201-202) menar att även personer med starkt KASAM reagerar på 

negativa stressorer med starka känslor av obehag men att de bearbetar dem och är medvetna 
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om känslorna istället för att tränga bort dem. Antonovsky (2005, s. 200) förklarar att en 

person med starkt KASAM känner sig mindre hotad av sina känslor för att hen oftare är 

medveten om känslorna och kan beskriva dem lättare. Genom sin förmåga att hantera 

spänning förbättrar eller befäster personer med stark KASAM sitt hälsotillstånd (Antonovsky, 

2005, s. 201-202). Enligt Dahlberg och Segesten (2010, s. 77) så erfar en människa 

förmodligen inte hälsa om den inte känner mening med livet och upplever sammanhang.  

 Vi använder KASAM i denna litteraturstudies resultatdiskussion för att fördjupa och 

koppla samman faktorerna till kraft med Antonovskys tre komponenter som bidrar till hälsa i 

form av känsla av sammanhang. 

 

5 Metod 

Detta examensarbete ämnade mynna ut i en integrativ litteraturöversikt vilket innebar att en 

strukturerad analys av redan färdigställda artiklars resultatdata genomfördes där målet var en 

syntetiserande sammanställning över det området som valts att undersökas (Friberg, 2012b). 

Analysarbetet inspirerades även av Fribergs beskrivning av att bidra till evidensbaserad 

omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning som har sin grund i 

metasyntestänkandet (2012a). Motivet var då att öka förståelsen för det valda fenomenet samt 

sammanställa tidigare forskning till en ny helhet (Friberg, 2012a). 

 

5:1 Datainsamling och urval 

Datainsamlingen som gjordes under perioden 2013-09-23 till 2013-10-30, bestod av 

artikelsökningar i olika databaser, huvudsakligen Cinahl som är inriktad på omvårdnad och 

Pub Med som är den största databasen inom biomedicin och innehåller förutom omvårdnad 

exempelvis hälso- och sjukvård. Sökmatrisen presenteras i bilaga ett. Initialt söktes studier 

enbart inriktade på palliativ hemsjukvård, men då underlaget ansågs vara för litet, färre än tio 

studier, gjordes bredare sökningar där all slags palliativ vård inkluderades. Under en av 

sökningarna blev antalet artiklar för stort och därför begränsades sökningen med årtal.  

Sökorden formulerades under datainsamlingens gång med utgångspunkt i det valda fenomenet 

(Friberg, 2012a) samt med inspiration av redan funna artiklars nyckelord. Sökorden som 

användes i olika kombinationer och ordning var: palliative care, hospice, nurs*, at home, end 

of life care, terminal care, emotions, dying home nurses experience, self-care, psychological 

well-being och coping.   



11 

 

   Inklusionskriterierna för en artikel var att den skulle vara en originalstudie och att resultatet 

skulle beröra sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med vård i livets slutskede och/eller 

innehålla information om vad sjuksköterskor upplevde var gynnande för deras hälsa och 

välbefinnande och/eller innehålla information om vad sjuksköterskor gör för att ta hand om 

sin egen hälsa och välbefinnande i form av t.ex. egenvård. Artiklarna skulle vidare vara 

skrivna på svenska eller engelska samt vara möjliga att få tag på i fulltext genom Ersta 

Sköndal Högskolas tillgängliga databaser eller som papperskopia via beställning av skolans 

bibliotek. Inledningsvis inkluderades såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar i enlighet med 

Fribergs beskrivning av en litteraturöversikt (2012b). Men då arbetets syfte utkristalliserades 

att enbart handla om upplevelser av ett fenomen valdes endast kvalitativa studier att 

inkluderas där fokus är att få ökad förståelse (Friberg, 2012a).  

 Vid sökningarna lästes först artiklarnas rubriker och fann författarna dessa relevanta för 

studien så lästes även abstraktet, då det fanns tillgängligt, för att få det Friberg benämner ett 

helikopterperspektiv (2012b). I och med helikopterperspektivet kunde studiens karaktär 

urskiljas vilket avgjorde om artikeln var intressant för vidare granskning (Friberg, 2012b). 

Om abstraktet svarade an mot inklusionskriterierna granskades artikeln, utifrån författarnas 

förmåga, i sin helhet enligt Fribergs granskning av kvalitativa studier (2012b). Utifrån detta 

gjordes den slutgiltiga bedömningen om artikeln skulle inkluderas eller exkluderas. En artikel 

(Rose & Glass, 2010) exkluderades trots att den instämde på samtliga inklusionskriterier 

relaterat till att den var en reanalys av redan publicerade data (Willman & Stoltz, 2013) och 

istället valdes en av originalstudierna (Glass & Rose, 2008). I bilaga två presenteras matris 

över urval av artiklar till resultatet. 

 

5:2 Analys 

De slutgiltigt elva valda resultatartiklarna lästes flera gånger i sin helhet för att förstå 

sammanhang och innehåll enligt Fribergs rekommendationer (2012b). Författarna läste, 

översatte till svenska samt förde anteckningar och kodade resultatdelarna i mindmaps var och 

en för sig initialt. I nästa steg jämfördes och diskuterades anteckningar och mindmaps av båda 

författarna tillsammans, vilket utmynnade i gemensamma arbetsteman där kluster av olika 

kraftkällor sorterades in. Dessa bearbetades ytterligare av var och en för sig genom 

tillbakagång till artiklarnas ursprungliga resultatdel, för att säkerställa sammanställningen och 

upptäcka eventuella synvinklar som missats eller missförståtts. Efterhand som analysen 

pågick utvecklades tre teman med underteman. I analysarbetet var litteraturöversiktens syfte 

styrande för vad som ansågs relevant i artiklarnas resultatdelar (Friberg, 2012a). Resultatets 
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tre huvudteman kom fram relativt tidigt i analysen, då de var återkommande och framträdande 

i många av artiklarna. Det var svårare och tog längre tid att ta fram/särskilja subteman så att 

dessa inte skulle flyta in eller likna varandra för mycket. De arbetades fram under tidens gång. 

Teman och subteman benämndes med arbetsnamn som senare modifierades. 

 

6 Forskningsetiska överväganden 

I arbetet har författarna strävat efter att söka uppfylla kunskapskravet samt principerna göra 

gott och inte skada (Olsson & Sörensen, 2011, s. 78). I detta har författarna, efter kunskap och 

förmåga, varit noga med att följa god forsknings- och dokumentationssed för att inte vara 

oredliga i sin forskning (CODEX, 2013) och därmed svika den forskaretik som rör forskarens 

eget ansvar gentemot forskningen och forskarsamhället (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). De 

positiva och kraftgivande delarna har lyfts ur sitt sammanhang, att arbeta som sjuksköterska 

med vård i livets slutskede, vilket är ett fenomen i sig med både positiva och negativa 

faktorer. Ur ett nytto-/riskperspektiv (Olsson & Sörensen, 2011, s.92), där nyttan stod för den 

ökade kunskapen/förståelsen och risken för att resultatet skulle kunna plockas ur sitt 

sammanhang som en helomfattande beskrivning av hur det är att arbeta som sjuksköterska 

med vård i livets slutskede, övervägde nyttan. Arbetet har ett perspektiv och belyser ett 

delfenomen/en delföreteelse av detta stora fenomen.  

Sveriges lagstiftning om forskningsetik syftar till att skydda den enskilda människan och 

respekten för människovärdet vid forskning (Lag om etiskprövning av forskning som avser 

människor, 2003). Då författarna till denna litteraturöversikt inkluderade artiklar genomförda 

i flera världsdelar utan vetskap om lagstiftningen i dessa länder, finns inga garantier för att 

denna lag har följts. Studierna var godkända av etiska kommittéer i sina respektive länder. Det 

finns internationella etiska forskningskoder, men dessa har kritiserats för att de inte alltid ger 

så mycket vägledning då de kan vara vaga och motsägelsefulla (Kjellström, 2013). Samtliga 

studier som blev inkluderade byggde på frivilliga personers medverkan och i flera framgick 

informerat samtycke (Araùjo, Silva & Francisco, 2004; Glass & Rose, 2008; Iranmanesh, 

Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 2009; Johansson & Lindahl, 2010; Sandgren, Thulesius, 

Fridlund & Petersson, 2006; Tunnah, Jones & Johnstone, 2012) och konfidentialitet (Ablett & 

Jones, 2007; Araùjo et al., 2004; Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2010; Tunnah 

et al., 2012) (CODEX, 2013). I flera studier hade förförståelsen beskrivits samt hur den 

hanterades (Ablett & Jones, 2007; Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2010; 

Tunnah et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007).   
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7 Resultat 

Tre teman för vad som gav sjuksköterskan kraft för att vårda patienter i livets slutskede 

utkristalliserades från resultaten i undersökningarna: Att få kraft av att vårda patienter i livets 

slutskede; att hämta kraft från sociala relationer och att få kraft av att ha balans. Att vårda 

patienter i livets slutskede resulterade i tre underteman. Temat, att få kraft av att ha balans, 

resulterade i två underteman.   

 

7:1 Att få kraft av att vårda patienter i livets slutskede 

Att få kraft av att vårda patienter i livets slutskede framstod vid analysen av resultatartiklarna 

som att trivas med sitt jobb, att känna tacksamhet och ett starkt engagemang samt att få 

möjlighet till lärande och utveckling samt känslomässig kompetens. 

 

7:1:1 Att trivas med sitt jobb 

Det framkom i studierna att sjuksköterskorna tyckte om att arbeta med vård i livets slutskede 

(Araùjo, Silva & Francisco, 2004), att det gav dem positiva upplevelser och känslor (Glass & 

Rose 2008; Wallerstedt & Andershed, 2007) samt att det var en källa till arbetstillfredställelse 

(Glass & Rose, 2008). Vidare framkom att valet att arbeta som sjuksköterska med vård i livets 

slutskede var aktivt och positivt (Ablett & Jones, 2007), att det fanns ett särskilt intresse för 

denna typ av vård (Wallerstedt & Andershed, 2007) samt att det var en av deras genuina 

önskningar att bli anförtrodd att ge vård i livets slutskede (Marchessault, Legault & Martinez, 

2012). Det uttrycktes tillfredsställelse av att vara i en kontext som anammade det palliativa 

förhållningssättet som gav möjlighet att se hela människan vid vård i livets slutskede 

(Brännström, Brulin, Norberg, Boman & Strandberg, 2005; Iranmanesh et al., 2009;Johansson 

& Lindahl, 2010).  

 

7:1:2 Att känna tacksamhet och starkt engagemang 

Det upplevdes som ett privilegium att få arbeta med vård i livets slutskede (Ablett & Jones, 

2007; Glass & Rose, 2008; Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2010; Tunnah et 

al., 2012). Det medförde en positiv upplevelse med känsla av tillfredsställelse (Marchessault 

et al., 2012; Brännström et al., 2005; Glass & Rose, 2008). Det handlade också om en känsla 

av tacksamhet för att ha fått förtroendet och blivit inbjuden att dela denna sista tid med den 

döende patienten och de anhöriga (Iranmanesh et al., 2009; Marchessault et al., 2012; 

Johansson & Lindahl, 2010). Att sjuksköterskorna i denna stund medverkade till att patientens 
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liv fick ett bra slut skapade en känsla av tacksamhet som Johansson och Lindahl (2010) 

beskrev som en inre belöning som framkallade att sjuksköterskorna såg sin vårdande praktik 

som ett privilegium. Om patienterna var nöjda med vårdprocessen och 

behovstillfredsställelsen, så kände sig även sjuksköterskorna nöjda och tillfredsställda 

(Johansson & Lindahl, 2010; Araùjo et al., 2004; Wallerstedt & Andershed, 2007; Sandgren, 

Thulesius, Fridlund & Petersson, 2006). Vidare beskrev Johansson och Lindahl att denna 

känsla av att de var privilegierade påverkade hur sjuksköterskorna utövade sin omvårdnad och 

medförde känslor av att de var gynnade och ärade då det fick vara en del av en så stor 

händelse (Johansson & Lindahl, 2010).  

Sjuksköterskorna upplevde ett starkt engagemang i att vårda patienter i livets slutskede 

(Ablett & Jones, 2007; Araùjo et al., 2004; Glass & Rose, 2008; Johansson & Lindahl 2010; 

Marchessault et al. 2012; Sandgren et.al 2006; Tunnah et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 

2007). Det beskrevs att sjuksköterskorna ville engagera sig utan dröjsmål då död var en 

fundamental händelse som bara sker en gång i livet (Marchessault et al., 2012) samt att 

drivkraften till största delen bestod av deras engagemang i att tillfredsställa patientens 

önskningar (Wallerstedt & Andershed, 2007). Ambitionen i detta engagemang var att ge en så 

god vård som möjligt till patienterna och deras anhöriga i livets slutskede, vilket beskrevs som 

att bara det bästa var nog (Ablett & Jones, 2007; Holst, Sparrman & Berglund, 2003; 

Johansson & Lindahl, 2010), att de gjorde allt som var möjligt (Araùjo et.al 2004), att de 

strävade mot en ideal vård (Johansson & Lindahl, 2010), att de tillgodosåg alla patientens 

behov och önskningar (Holst et al., 2003; Wallerstedt & Andershed, 2007), att de gav en 

human vård (Marchessault et al., 2012), att de gjorde det så bekvämt som möjligt (Tunnah et 

al., 2012) samt att patienten skulle känna/må så bra som möjligt och få den bästa tänkbara 

vården (Wallerstedt & Andershed, 2007). Flera beskrev att de var engagerade i att göra 

skillnad till det bättre för patienterna och de anhöriga i denna utsatta stund (Ablett & Jones, 

2007; Tunnah et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007).  

 För att kunna ge en vård av ovan nämnda kvalitet var sjuksköterskorna engagerade i att de 

verkligen såg och bemötte varje patient och anhörig som unika personer (Araùjo et al., 2004; 

Iranmanesh et al., 2009; Johansson & Lindahl, 2010; Wallerstedt & Andershed, 2007), att de 

såg patienten som expert (Marchessault et al. 2012) samt att det endast var patienten som 

visste vad som var god livskvalité för just henne/honom (Holst et al., 2003). Det medförde att 

de månade om att respektera patientens och de närmast anhörigas autonomi (Brännström et 

al., 2005; Holst et al., 2003) samt att de försvarade patientens intressen och värdighet 

(Marchessault et al., 2012; Marchessault et al., 2012; Iranmanesh et al., 2009).  
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7:1:3 Att få möjlighet till lärande och utveckling samt känslomässig kompetens 

Att som sjuksköterska arbeta med vård i livets slutskede innebar att få möjlighet att lära och 

utvecklas (Araùjo et al., 2004; Holst et al., 2003; Iranmanesh et al., 2009; Marchessault et al., 

2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Arbetet beskrevs som givande och utmanande (Glass 

& Rose, 2008; Holst et al., 2003; Sandgren et al., 2006) samt att det uppmuntrade till 

reflektion kring arbetet och vad som kunde gjorts bättre (Ablett & Jones, 2007; Holst et al., 

2003; Marchessault et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). I en studie beskrevs att de 

intervjuade sjuksköterskorna hade uttalat att vården i livets slutskede krävde av dem att växa 

och utvecklas, men att texten vid analysarbetet avslöjade att de i själva verket hade förvärvat 

denna utveckling, då utvecklingen var en integrerad del i den lärandeprocess som de deltog i 

genom att arbeta med vård i livets slutskede (Iranmanesh et al., 2009). I två studier framkom 

att sjuksköterskorna hade lärt sig saker och erfarit kunskap i de dagliga mötena med patienter 

i livets slutskede och deras anhöriga som hjälpte dem att växa personligt och professionellt 

(Marchessault et al., 2012; Wallerstedt & Andershed, 2007). Denna fortlöpande utveckling av 

deras kunskaper stärkte också deras känsla av att vara säkra och trygga professionellt och gav 

dem styrka att acceptera utmaningar (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

 På det personliga planet handlade utvecklingen om att vårdandet i livets slutskede kunde 

väcka existentiella tankar om liv och död som kunde handla om sjuksköterskornas egen 

dödlighet och död (Ablett & Jones, 2007; Johansson & Lindahl, 2010; Marchessault et al., 

2012) och om hur de själva skulle agera och vilja leva i denna episod av livet (Johansson & 

Lindahl, 2010; Marchessault et al., 2012) samt om någon i sjuksköterskans egen familj eller 

vänner skulle vara i denna situation (Marchessault et al., 2012).  Erfarenheterna kunde skapa 

större insikt och medvetenhet om livet (Wallerstedt & Andershed, 2007;Johansson & Lindahl, 

2010), om hur det kan vara och hur sårbara människor är (Johansson & Lindahl, 2010). 

Vidare kunde detta leda till tankar om vad som var en god död samt vikten av en god död för 

patienter och deras anhöriga (Ablett & Jones, 2007). Sjuksköterskorna fann sig själva, både 

som personer och professionella sjuksköterskor (Johansson & Lindahl, 2010). Vidare kunde 

medvetenheten göra att de uppskattade det goda i livet mer (Marchessault et al., 2012) och att 

de fick ökad aptit på livet (Ablett & Jones, 2007). På ett professionellt plan skapade 

sjuksköterskan kontroll, självförtroende, självkänsla genom att vara steget före när det 

handlade om att möta svårkontrollerade symtom. De ansåg att det var en avancerad vård 

vilket krävde god teoretiskt och praktiskt kunnande. De upplevde deras arbete som värdefullt 

och stödjande (Sandgren et al., 2006).  
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 Sjuksköterskornas möten med patienter i livets slutskede och deras anhöriga beskrevs ofta i 

studierna som ett möte med intensiva och starka känslor som berörde sjuksköterskorna 

(Araùjo et al., 2004; Glass & Rose, 2008; Holst et al., 2003; Iranmanesh et al., 2009; 

Johansson & Lindahl, 2010; Marchessault et al., 2012; Sandgren et al., 2006; Wallerstedt & 

Andershed, 2007). Det handlade om en stor variation och mångfald av både positiva och 

negativa känslor. De positiva känslorna, vilka några har behandlats i underteman ovan (starkt 

engagemang, tacksamhet, tillfredsställelse), handlade även om att sjuksköterskorna kunde 

känna ömhet och tycke för patienterna de vårdade i livets slutskede (Ablett & Jones, 2007; 

Marchessault et al., 2012) samt bekräftelse och stimulans (Wallerstedt & Andershed, 2007). 

De mer negativa känslorna handlade om att sjuksköterskorna såg samt mötte lidande och 

starka känslor hos patienter och anhöriga såsom ilska, ledsamhet och sorg (Marchessault et 

al., 2012) och att de rördes av de djupa kroppsliga märken och förändringar som en progressiv 

sjukdom förde med sig (Johansson & Lindahl, 2010). Det kunde vidare innebära att det hos 

sjuksköterskorna väcktes starka känslor såsom sorg, rädsla (Holst et al., 2003), hjälplöshet 

och känsla av misslyckande (Araùjo et al., 2004; Marchessault et al., 2012).  De positiva 

känslorna kunde på ett relativt okomplicerat sätt ge kraft till skillnad från de negativa 

känslorna som på ett mer komplicerat och fördröjt sätt gav kraft och tillfredsställelse. En slags 

fördröjd belöning. Det framkom en medvetenhet om att arbetet kunde innebära en emotionell 

utmaning (Glass & Rose, 2008; Sandgren et al., 2006) och att de var tvungna att acceptera 

emotionellt svåra situationer utan att försöka undvika dem (Iranmanesh et al., 2009) samt att 

det var deras jobb att finna inre styrka för att kunna möta döden nästan varenda dag (Araùjo et 

al., 2004). Sandgren et al. (2006) beskrev i sin studie emotionell kompetens som beror på 

sjuksköterskans personlighet men som också kunde öka genom just arbetserfarenhet. Vid en 

hög nivå av emotionell kompetens hade sjuksköterskorna god självkännedom och 

självkontroll vilket betydde att de har kontroll på sina tankar, känslor och beteenden som 

underlättade deras förståelse av sina emotionella känslor och de emotionella konsekvenserna 

av att vårda patienter i livets slutskede (Sandgren et al., 2006).  

 

7:2 Att hämta kraft i sociala relationer 

I en studie inom palliativ vård fann de att om sjuksköterskorna fick reflektera med kollegor 

om svårigheter i arbetet samt fråga om råd, få förståelse för sina brister, bli validerad och 

ifrågasatt om du gjort det som krävdes för en god vård, kunna diskutera lösningar 

tillsammans, så kände de känslomässigt stöd (Brännström et al., 2005). Genom att processa 

sina känslor, ventilera och reflektera med kollegor lär sjuksköterskan känna sina egna 
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kapaciteter och ökar sin emotionella kompetens (Sandgren et al., 2006). Sjuksköterskorna i 

den studien uttryckte att de prioriterade att ta rast för att reflektera med varandra om saker för 

att återfå styrkan innan de fortsatte. De kunde vända sig till familj och vänner för att reflektera 

över saker som hänt för att sedan kunna bearbeta det och gå vidare i sitt arbete. De upplevde 

bekräftelse, fick medkänsla och uttryckte att det var viktigt för den känslomässiga processen 

(Sandgren et al., 2006). 

Brännström et al. (2005) kom även de fram till att det var viktigt att bara få sitta ner och ta 

en kopp kaffe och reflektera tillsammans med kollegorna som varit med om liknande saker, 

vilket gav en känsla av samhörighet. Johansson och Lindahls (2010) undersökning visar också 

på liknande resultat, att det är ett ovärderligt stöd att reflektera med kollegorna för att klara av 

känslorna som vården väcker. Även Glass och Rose (2008) kom fram till att den mest vanliga 

källan för känslomässigt stöd var att prata med kollegor både professionellt genom debriefing 

och informellt, under arbetstid men även efter arbetstid. Och deras egna familjer var ett viktigt 

känslomässigt stöd (Glass & Rose, 2008). Spontana samtal med kollegorna gav det snabbaste, 

bästa och mest adekvata stödet enligt Holst et al. (2003) studie, där även vikten av att även få 

reflektera på ett professionellt plan för att få stöd i svåra situationer blev belyst.  

Vikten av professionellt samtalsstöd organiserat av arbetsplatsen ansågs som viktigt 

framkom också i en studie av palliativ hemsjukvård (Marchessault et al., 2012). 

Hemsjukvården är en plats där sjuksköterskan kan känna sig ensam, maktlös och isolerad i sitt 

arbete och därför är interaktionen med kollegor mycket viktig för sjuksköterskan som möter 

patienter i livets slutskede, både informellt och professionellt.  

Det sociala nätverket visade sig viktigt i Ablett och Jones (2007) samt Tunna et al. (2012) 

studier, att få stöttning genom att prata av sig med kollegor. Vilket även sjuksköterskorna i 

Iranmanesh et al. (2009) studie uttryckte. Kunna dela värderingar och reflektera i teamet 

utgjorde en viktig del för att kunna utvecklas och gå vidare enligt dem (Iranmanesh et al., 

2009).  

 

7:3 Att få kraft av att ha balans 

För att emotionellt klara av att utföra en bra vård i livets slutskede är det viktigt att bry sig om 

hur man själv mår (Glass& Rose, 2008). Sjuksköterskorna arbetar ofta i situationer och möter 

många utmaningar som direkt påverkar deras emotionella välbefinnande, det kan ibland vara 

en känslomässig börda och det är viktigt att själv försöka behålla balansen mellan kropp, själ 

och sinne för att klara av att upprätthålla sitt emotionella välbefinnande (Glass& Rose. 2008) 

och att hålla en känslomässig balans (Araùjo et al., 2004). Sjuksköterskorna i de olika 
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undersökningarna tog upp strategier för detta och två underteman kunde sammanställas av 

dessa resultat: Att ta hand om sig själv och att sätta gränser. 

 

7:3:1 Att ta hand om sig själv  

Glass och Rose (2008) tog i sin studie upp vikten av ett holistiskt synsätt på egenvård. De 

menade att om man vårdar sig själv kan man sätta känslomässiga gränser och upprätthålla den 

kognitiva balansen. Sjuksköterskorna i studien menade på att de känslomässiga gränserna var 

deras huvudstrategi i egenvård, att man skulle undvika att överengagera sig. De tog även upp 

debriefing som en egenvårdsstrategi när man kände känslomässiga bördor eller var stressad 

(Glass & Rose, 2008). Brännström et al. (2005) diskuterade vikten i att förlåta sig själv när 

man inte räcker till och acceptera att man har svagheter, för att klara av att fortsätta att göra ett 

bra jobb.  

Att avkoppling är en viktig del i egenvården kom Sandgren et al. (2006) fram till, stillheten 

i naturen hjälpte sjuksköterskorna att bli klara i huvudet och bearbeta känslor, koppla av 

tillsammans med husdjur eller andra djur hjälpte till när man behövde reflektera över svåra 

situationer. De förklarade vidare att dessa egenvårdsstrategier lyfte fram förmågan till 

självreflektion och att det är en viktig del för att bearbeta känslor. Bara av att köra vägen hem 

från jobbet kunde dagens känslor bearbetas och man fick tid för självreflektion.  

Ablett och Jones (2007) fann humor som en viktig kognitiv strategi för att finna styrka, den 

utgjorde en skyddande funktion mot obekväma aspekter som dödlighet och andlighet. 

Undersökningen som Holst et al., (2003) gjorde visade att sjuksköterskorna fyllde på i 

positiva situationer för att hantera svårigheterna, att sänka kraven på sig själva, distansera sig 

genom att lämna över till andra var strategier de använde sig av. Tunnah et al. (2012) kom 

fram till att sjuksköterskorna använde att lyssna på musik, titta på tv och utföra hantverk som 

strategier för att kunna stänga av efter arbetet. Träning var också ett sätt att bearbeta känslor 

(Glass & Rose, 2008;Sandgren et al., 2006; Tunnah et al., 2012). Glass och Rose (2008) tog 

även upp hälsosam kost som viktig i egenvården.  

 

7:3:2 Att sätta gränser 

Kunna sätta professionella gränser och separera arbetet från fritiden, upprätthålla en balans 

mellan arbete och privatliv för att emotionellt klara av den känslomässiga stressen som arbetet 

utgjorde var viktigt och hade en skyddande funktion för sjuksköterskan (Ablett & Jones, 

2007). Gränser mellan arbete och hem var nödvändigt för att undvika att bli känslomässigt 

överbelastad (Glass & Rose, 2008), Holst et al. (2003) utryckte att det var viktigt att ha ett 
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professionellt förhållningssätt och Iranmanesh et al. (2009) förklarade det som att balansen 

mellan att vara personlig och professionell är viktigt för att de ska känna att de är kompetenta 

nog att vårda människor vid livets slutskede och därmed utveckla deras självförtroende. 

Självförtroendet gjorde att de kunde förhålla sig nära patienterna i deras dödsprocess och inte 

behöva distansera sig.  

Sandgren et als (2006) undersökning belyste att man balanserat behövde skifta mellan 

arbete och privatliv, man måste kunna hålla distansen för att ha styrkan att fortsätta arbeta 

men distansen får inte bli för stor. De pratade om att känslomässig avskärmning skyddade mot 

emotionell överbelastning. Denna typ av avskärmning kunde vara sund i form av en 

professionell avskärmning men även osund i form av en kall avskärmning som sjusköterskan 

sätter upp för att gömma sig bakom. Genom den kalla avskärmningen gömmer man sig 

bakom den professionella rollen och skyddar sig själv men resultatet blir att man lagrar sina 

känslor, går omkring och ältar dem och kan inte lämna dem bakom sig vilket i sin tur gör att 

man vårdar patienterna med ett känslokallt förhållningssätt.  

Araùjo et al. (2004) diskuterade också avskärmning i sin undersökning, de menar att om 

man inte involverar sig alls i patienternas lidande så leder det till att man blir likgiltig och 

intar ett känslokallt förhållningssätt/inställning. Fortsättningsvis kom Sandgren et al. (2006) 

fram till att om man klarar att avskärma sig professionellt och hittar den rätta balansen, så kan 

man kontrollera sina känslor vilket skyddar sjuksköterskan från att bli överväldigad av sina 

känslor. Sjuksköterskan ska vara personlig när hen vårdar, inte privat, kunna hålla den 

balansen och det skyddar mot att bli emotionellt överbelastad (Sandgren et al., 2006). 

Johansson och Lindahl (2010) förklarade även de att man måste hålla distansen i relationerna 

med patienterna och inte bli för personligt engagerad, för att kunna utföra det dagliga arbetet. 

Man behöver förmågan att upprätthålla balansen mellan närhet och distans, att kunna växla 

fram och tillbaka mellan olika världar (Johansson & Lindahl, 2010).  

Medvetenheten om att man behöver hålla en känslomässig balans är viktigt kom Araùjo et 

al. (2004) fram till och förmågan att ha rätt grad av personligt engagemang när man vårdar 

patienter vid livets slutskede inverkade på om man kunde hålla den balansen. Engagemanget 

togs också upp i Marchessault et als (2012) undersökning, den visade på att man måste kunna 

dra gränsen för det personliga engagemanget för att skydda sig själv som person. 

Sjuksköterskorna tyckte att när man möter döden dagligen så ingår det i jobbet att finna inre 

styrka (Araùjo et al., 2004). 
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8 Diskussion 

8:1 Metoddiskussion 

En integrativ litteraturöversikt eller det Friberg kallar att bidra till evidensbaserad omvårdnad 

med grund i analys av kvalitativ forskning (2012a) lämpar sig för ett examensarbete på 

kandidatnivå (2012, s. 134). Det fanns inte tillräckligt med tid, erfarenhet och kunskap för att 

genomföra en systematisk litteraturstudie som Friberg beskriver är mer omfattande än en 

integrativ litteraturöversikt (2012b) eller en metasyntes där oftast hela studier analyseras och 

inte endast resultatdelarna (2012a). Dessa metoder hade säkerligen gett en mer omfattande 

förståelse för vilka faktorer som ger sjuksköterskan kraft att emotionellt klara av att vårda 

patienter i livets slutskede. Vi ansåg dock att en ödmjukhet gentemot vårt novitiat var att 

föredra för att minimera risken att slutsatser dras som inte har sin grund i vetenskaplig 

forskning. Av samma anledning valdes att inte genomföra en empirisk kvalitativ studie, som 

egentligen vore önskvärt då ingen studie i artikelsökningarna enbart riktade in sig på valt 

fenomen som därför svarade an helt på syftet. Vidare inkluderades artiklar genomförda i flera 

världsdelar, där sjuksköterskorna arbetade inom olika vårdformer med patienter med olika 

slags sjukdomar samt där studierna hade olika kunskapsteoretiska perspektiv och 

analysmetoder, vilket kan vara både till fördel och till nackdel för denna litteraturöversikt. 

Alla studier var kvalitativa då intresset var att fördjupa ett fenomen/ en upplevelse och inte av 

att på ett kvantitativt sätt mäta eller uppskatta utbredningen av fenomen/upplevelser (Olsen & 

Sörensen, 2011, s. 55). Alla studier byggde på djupintervjuer där författarna hade intervjuat 

personer med levda erfarenheter av att vårda i livets slutskede vilket stärker 

resultatets trovärdighet (Wallengren & Henricson, 2012).  

Resultatartiklarna lästes, granskades och analyserades initialt av författarna var och en för 

sig innan de gicks igenom tillsammans och jämfördes, vilken kan anses vara en styrka 

(Henricson, 2012). Detsamma gäller översättningen från engelska till svenska. Då engelska 

inte är författarnas modersmål så finns det risk för feltolkningar. De kärnfulla beskrivande 

orden översattes med flera synonymer för att inte förminska fenomenet. Risken var dock att 

dessa då kan bli bredare än vad som avsetts i originalstudierna. 

Nu i efterhand kan nyttan av att redan från början mer strukturerat fört ned tankar och 

reflektioner i specifika dokument, t.ex. loggbok eller dagbok anses tänkvärd. Detta skulle ha 

underlättat arbetet samt gett en tydligare bild av förförståelsen.  
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8:2 Resultatdiskussion 

Källorna till kraft som framkom i vårt resultat existerade parallellt och i olika stor 

utsträckning. Det ena temat uteslöt inte det andra och de hade genomgående med varandra att 

göra. Om någon av källorna till kraft inte fullt ut var tillgänglig, så lutade sig sjuksköterskorna 

mer emot någon av de andra. Detta kunde ha att göra med vad sjuksköterskan hade för 

resurser och vad som passade sjuksköterskornas olika personligheter och möjligheter. Det 

fanns därmed individbaserade och arbetsmiljöbaserade (såväl fysiska som psykosociala) 

faktorer som påverkade om och i vilken utsträckning kraftkällorna kunde nyttjas.  

Källorna till kraft hade potential men kunde inte, i likhet med Rasmussens, Sandman och 

Norbergs (1997) studie, existera i ett tomrum. Ett starkt engagemang i att ge en god vård som 

överensstämmer med det palliativa förhållningssättet räckte således inte i en kontext med 

ekonomisk press med neddragning av personal och resurser (såsom personalstöd) relaterat till 

konkurrens mellan olika vårdinrättningar om finansieringen (Webster & Krist Janson, 2002). 

Rasmussen et al. (1997) framhöll i sin studie att liknande begränsningar i organisationen 

upplevdes som nedbrytande/devitaliserande erfarenheter som gjorde att sjuksköterskornas 

tankar blev upptagna av att ”göra” och inte av att ”vara”. Vidare beskrev de att 

sjuksköterskorna tappade hoppet när de inte kunde ge en god och meningsfull vård i enlighet 

med deras värderingar och att de då ville sluta arbeta inom vård i livets slutskede (Rasmussen 

et al., 1997). Detta belyser vikten av både hanterbarhet och meningsfullhet för att något 

krävande ska anses vara värt att investera i (Antonovsky, 2005, s. 42-45). I likhet med vårt 

resultat var engagemanget beroende av det som Rasmussen et al. (1997) samt Webster och 

Krist Janson (2002) beskrev som en kontext där sjuksköterskorna var i harmoni med sig 

själva, i och med att de individuella inneboende värderingarna var förenliga med de 

professionella.  

Att källorna till kraft påverkades av varandra och även av andra faktorer kan jämföras med 

Karasek och Theorells krav-kontroll-stödmodell som visar på att negativ stress uppstår om 

kraven är höga, samtidigt som det finns små möjligheter att påverka arbetstempot eller 

arbetsuppgifterna (refererat i Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 81). Den negativa 

stressen förstärks ytterligare om det sociala stödet på arbetsplatsen eller i gruppen är lågt. I 

likhet med vårt resultat pekar denna modell på att, även om kraven är höga i arbetet, kan det 

skapas förutsättningar för engagemang och utveckling om det finns ett starkt socialt stöd 

kombinerat med goda möjligheter till påverkan (Weman-Josefsson & Berggren, 2013, s. 81). 

Möjligheten att hämta kraft i sociala relationer som återfanns i vårt resultat sågs även i andra 
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studier (Wilkes et al., 1998) där det även uttrycktes önskemål om ökade möjligheter att ha 

kontakt med medarbetare (Whitebird, Asche, Thompson, Rossom & Heinrich, 2013). 

Det gick som en röd tråd genom alla resultatstudier att själva arbetet i sig var en stor källa 

till emotionell kraft för sjuksköterskan, vilket även har visats i andra studier (Peterson et al., 

2010; Webster & Krist Janson, 2002). Webster och Krist Janson (2002) fann i sin studie att 

själva kärnan i sjuksköterskornas upplevelse av att arbeta inom palliativ vård var just livskraft 

i form av möjligheten att bidra till växt hos såväl patienter och anhöriga som hos sig själv 

både på det professionella och personliga planet. Den personliga mognaden i form av 

förändrad syn på livet och dess mening återfanns i flera andra studier (Arman, 2007; Mok & 

Chius, 2004). Vårt resultat visade att utvecklingen hade sin grund i mötet med starka känslor, 

existentiella frågor och den efterföljande reflektionen. Arman (2007) diskuterade i sin studie 

att förutsättningarna för sjuksköterskans utveckling var att hen hade ett starkt engagemang 

och modet att vara ett existentiellt vittne (vara närvarande och agera i enlighet med det hen 

upplevde) i relationen till patienten vid lidande och död. Detta kan liknas vid det som tidigare 

beskrivits som att nyttja sin sårbarhet som en resurs och därmed vara äkta och öppen i 

vårdrelationen (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 2011a, s. 16). Således kan sjuksköterskans mod 

att nyttja sin sårbarhet både leda till en god och säker vård med den individuella patientens 

värdighet och upplevelse av hälsa i fokus samt till att hen själv utvecklas och finner kraft i 

detta. Hen använder i enlighet med Kants kategoriska imperativ varken sig själv eller 

patienten enbart som medel, utan som ändamål.  

Resultatet visade att många av sjuksköterskorna var medvetna om att arbetet var 

emotionellt krävande och att de såg det som sin uppgift att klara av detta. Sjuksköterskorna 

fick på olika sätt kraft av ta hand om sig själv, vilket även visades i andra studier (Rushton et 

al., 2009; Melvin, 2012; Rose & Glass, 2010). Det handlade om självvård i form av praktiska 

handlingar såsom fysisk aktivitet men även om kognitiva strategier som självreflektion, att 

söka förlåta sig själv och att acceptera sina svagheter. Dahlqvist, Söderberg & Norberg, 

(2009) kom i sin studie fram till att det är viktigt att se sig själv som tillräckligt bra, att 

acceptera att man inte alltid kan vara en så bra vårdare som man vill vara. Vårt resultat visade 

att sjuksköterskorna var tvungna att sätta gränser och hålla en lagom distans för att 

emotionellt ha kraft att vårda i livets slutskede vilket också är ett återkommande fynd i flera 

andra studier (Melvin, 2012; Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007; Wallerstedt et al., 2011). 

Gränserna gjorde det möjligt att ha en emotionell balans och därmed kunna utföra en bra vård 

för patienterna (Peterson et al., 2010; Rose & Glass, 2010). Hanteringsstrategierna som 

framkom i vårt resultat gav sjuksköterskorna kraft, vilket även har visats i en 
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interventionsstudie där utbildning i coping/stresshantering hade en signifikant positiv effekt 

på sjuksköterskornas nivåer av stress och utbrändhet (Onan, Işıl & Barlas, 2013).  

När vi läste resultatartiklarna i sin helhet blev det uppenbart för oss att arbeta som 

sjuksköterska med vård i livets slutskede är att återkommande möta och uppleva döende och 

död som är en av mänsklighetens fundamentala förutsättningar. Ingen kan undkomma döden 

vilket innebär att sjuksköterskan inte har förmåga att kontrollera denna förutsättning, endast 

hantera. Döden kan vara svår att förstå och förklara. Sjuksköterskan som arbetar med vård i 

livets slutskede kan därmed ha svårt att uppleva begriplighet i dess närvaro. Att hitta mening i 

sitt vårdande blir då viktigare (Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). En viktig mening 

som framkom i vårt resultat var möjligheten att göra skillnad till det bättre för den döende 

patienten och dess närstående i den svåra stunden. Detta hängde samman med det starka 

engagemanget i att ge en så god vård som möjligt till patienter och anhörig i livets slutskede 

och den tillfredställelse som sjuksköterskorna upplevde då de kunde uppnå detta.  De kunde 

inte undvika dödsfall och lidande som kan ses som en emotionell stressor. I likhet med 

Desbiens och Fillion (2007) studie kunde de genom att använda sig av meningsskapande 

strategier positivt anpassa sig till stressen av upprepade dödsfall, samtidigt som det gav en 

ökad kraft och understödde deras spirituella livskvalitet. Kraften kom i och med att de 

stannade kvar och inte flydde situationen vilket kan belysas med samma studie (Desbiens och 

Fillion, 2007) som visade på att större användning av tillbakadragande (disengagement) 

strategier verkade vara sammankopplat med en större emotionell stress.  

Att arbeta som sjuksköterska med att vårda patienter i livets slutskede kan tyckas mörkt 

men vårt resultat visade att det fanns invävda källor som kunde ge kraft och tillfredställelse 

och för att understödja dessa ytterligare anser vi i likhet med Buckley att de professionella 

sjuksköterskorna behöver stärkas i att värdera sig själva och att utöva egenvård för att kunna 

”vara där” åter och åter igen för döende människor (egen översättning, 2002, s. 508).  I 

likhet med vårt resultat pekar Buckley på att stödet måste finnas på organisationsnivå, 

avdelningsnivå och i form av egenvård (2002). Flera studier pekar på att interventioner i form 

av mindfulness är effektivt för att öka det psykologiska välbefinnandet och en känsla av 

sammanhang hos sjuksköterskor, som hjälper dem att hantera stress (Ando, Natsume, 

Kukihara, Shibata & Ito, 2011) samt gör att sjuksköterskorna får stabila känslor och ett stabilt 

sinne och då kan man engagera sig djupare i livet och döden (Rushton et al., 2009). Även de 

meningskapande strategierna kan understödjas genom en gruppintervention i enlighet med 

Vachon, Fillion, Achille, Duval och Leung (2011) studie. 
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9 Kliniska implikationer 

Resultatet i studien kan bidra till att sjuksköterskor och uppdragsgivare inom vården kan bli 

mer medvetna om vad som ger sjuksköterskor kraft för att emotionellt klara av att vårda 

patienter i livets slutskede. Med denna medvetenhet och kunskap i botten torde således fokus 

riktas mot att understödja dessa resurser genom. Bland annat genom att avsätta tid, utrymme 

och resurser för att kunna ge en god och säker vård i enlighet med lagstiftningen och de egna 

värderingarna, för att kunna hämta kraft i reflektionen med kollegor samt utbildning i till 

exempel egenvårdsstrategier och stresshantering. Med vetskap om att detta i förlängningen 

även gynnar patienten och dennes anhöriga samt är kostnadseffektivt för hela samhället i det 

långa loppet, kan sjuksköterskorna och organisationen finna argument för att prioritera 

sjuksköterskornas emotionella välbefinnande.  

 

10 Förslag till fortsatt forskning 

Uppsatsen ger en bred bild av fenomenet vad som ger sjuksköterskan emotionell kraft, vilket i 

framtiden skulle kunna studeras med fokus på om det t.ex. finns kulturella variationer i olika 

länder. Det skulle även vara intressant att jämföra om det finns skillnader för vad som ger 

sjuksköterskan kraft i olika vårdkontexter. Interventionsforskning med olika ansatser, till 

exempel utbildning i mindfulness, copingstrategier, meningsskapande strategier och friskvård 

på arbetsplatsen skulle vidare gynna kunskapen om vilka källor som ger sjuksköterskor 

emotionell kraft. Denna typ av intervention kan även testas med sjuksköterskor som 

genomgår grundutbildningen. 

 

11 Slutsats 

Sjuksköterskan har ett eget ansvar för sitt emotionella välbefinnande för att kunna fullfölja sitt 

etiska och lagstadgade ansvar för att ge den individuella patienten en god och säker vård. 

Tidigare studier visar på att det är emotionellt utmanande att arbeta som sjuksköterska med att 

vårda patienter i livets slutskede och att sjuksköterskorna behöver finna kraft för att 

emotionellt orka med att vårda. Kraften får de genom själva arbetet som de trivs med, är 

engagerade i och känner tacksamhet inför då de får möjlighet att stötta och göra skillnad för 

patienten och dennes familj i denna stora och svåra stund. Arbetet med dessa människor, ett 

möte med starka känslor och existentiella frågor, är kraftgivande genom den möjlighet till 

lärande och utveckling det ger på såväl ett professionellt som på ett personligt plan. Även de 

sociala relationerna med arbetskollegor, familj och vänner som ger stöd och utrymme för 
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reflektion ger kraft. Sjuksköterskorna strävar efter att upprätthålla en balans mellan jobb och 

privatliv samt mellan att vara professionell och personlig i vårdrelationerna. Strategierna för 

att få denna balans i sitt engagemang samt för att ta hand om sig själv ger kraft och 

upprätthåller det emotionella välbefinnandet. Trots den känslomässiga utmaningen som det 

innebär för sjuksköterskor att vårda patienter i livets slutskede visar det sig att det finns 

faktorer som på olika sätt ger kraft och bidrar till ett emotionellt välbefinnande. Dessa källor 

till kraft kan inte leva i ett tomrum och bör därför uppmärksammas av såväl den enskilda 

sjuksköterskan, som organisationen och samhället i stort.  
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CINAHL plus 

with full text 

“Work experiences” (headings) 

“nurs*” “palliative care” 

 

17 

1st:Wallerstedt, B., & 

Andershed B. 

CINAHL plus 

with full text 

“Psychological well-being" 

(headings) and "Hospice and 

palliative nursing" (headings) 

 

 

4 

1st: Tunnah, K., Jones, A., & 

Johnstone, R.        

CINAHL plus 
with full text 

palliative care nurse* self-care 53 1st:Sandgren, A., Thulesius, H., 
Fridlund, B. & Petersson, K. 

CINAHL plus 

with full text 

"Hospice and palliative nursing" 

(headings) and "Coping+" (headings)  

+peer reviewed 

 

 

 
16 

1st: Holst, M., Sparrman, S., & 

Berglund, A. 

CINAHL plus 

with full text 

"Nurses" (headings) and "Terminal 

care+" (headings) 
+peer reviewed 

 

 
167 

2st: Ablett, J.R., & Jones, R.S.         

och                    
de Araújo, M.M.T., da Silva, 

M.J.P., & Francisco, M.C.P. 

CINAHL plus 

with full text 

"Hospice and palliative nursing" 

(headings) and "Home Nursing, 
Professional" (headings) 

+peer reviewed, +language English 

 

 
 

 

113 

2st: Iranmanesh, S., Häggström, 

T., Axelsson, K., & Sävenstedt, 
S. 

och      

Brännström, M., Brulin, C., 
Norberg, A., Boman, K., & 

Strandberg, G. 

CINAHL plus 

with full text 

"Hospice and palliative nursing" 

(headings) and "Home health care" 
(headings) 

+peer reviewed 

 

 
 

15 

1st:Marchessault, J., Legault, 

A., & Martinez, A.-M. 
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Bilaga 2, Matris över urval av artiklar till resultat 

Författare Titel Land, 

tidsskrift, år 

Syfte Metod (Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Ablett, J.R., & 

Jones, R.S. 

 

 
 

 
 

Resilience and 

well-being in 

palliative care 

staff; a qualitative 
study of hospice 

nurses´ 

experience of 
work 

 

North west of 

England 

Psycho-Oncology 

2007 Aug; 16 (8): 
733-40. 

Beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att arbeta 

på hospice. De försökte 

även fastställa hur 
sjuksköterskorna kunde 

fortsätta att må bra när de 

arbetade med vård i livets 
slutskede. 

 

Kvalitativ studie. 

10st medvetet valda 

sjuksköterskor som 

arbetar på hospice. 
Semistrukturerade 

intervjuer enligt Smiths 

guidelines samt Sense of 
Coherence Scale (SOC). 

Tolkande fenomenologisk 

analysmetod. 

 

De kom fram till att sjuksköterskorna 

gjorde ett aktivt val att arbeta i palliativ 

vård och att tidigare erfarenheter 

påverkade välmåendet. De blev 
medvetna om deras egen andlighet och 

deras personliga attityder till arbetet. 

Uppgav också olika aspekter på 
tillfredställelsen med arbetet och även 

aspekter på stress. Sjuksköterskorna 

använde sig av olika copingstrategier 

och lade stor vikt vid att sätta personliga 
och professionella gränser. 

de Araújo, 

M.M.T., da 
Silva, M.J.P., 

& Francisco, 

M.C.P. 

 

Nursing the 

dying: essential 
elements in the 

care of terminally 

ill patients 

 

Brasilien 

International 
Nursing Review 

2004 Sep; 51 (3): 

149-58. 

Undersöka de aspekter I 

vården som 
sjuksköterskor tycker är 

viktigt när de vårdar 

patienter i livets slutskede 

som inte vårdas på 
intensiven. 

Kvalitativ studie. 

14st Sjuksköterskor på 
hematologavdelning. 

Individuella semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys enligt Bardins 
kvalitativa metod. 

 

De kom fram till att sjuksköterskor vid 

palliativ vård i Brasilien behöver 
psykiskt och emotionellt stöd de har 

svårt att copa och behöver bättre 

förberedelse för kommunikationen.  De 

ser sitt jobb som konst och om de lyckas 
med konsten att vårda så ger det 

sjuksköterskorna tillfälle att mogna och 

utvecklas som människor och att det är 
deras jobb att finna inre styrka.  

Brännström, 

M., Brulin, C., 

Norberg, A., 
Boman, K., & 

Strandberg, G. 

 

Being a palliative 

nurse for persons 

with severe 
congestive heart 

failure in 

advanced 
homecare. 

 

Sverige 

European Journal 

of Cardiovascular 
Nursing 

2005 Dec; 4 (4): 

314-23.  
 

Belysa upplevelsen av att 

vara palliativ 

sjuksköterska för personer 
med svår hjärtsvikt i 

avancerad hemsjukvård. 

Kvalitativ studie, 

Fenomenologisk- 

hermeneutisk. 
11st sjuksköterskor (en 

man och tio kvinnor) från 

en enhet för avanserad 
hemsjukvård.   Öppna 

intervjufrågor för att 

uppmuntra narration.  

Sjuksköterskorna upplevde att de var en 

gäst i patientens hem och anpassade sig 

efter patientens sätt att leva och försökte 
underlätta patientens vardag. 

Sjuksköterskorna kände att de var på 

ostadig mark i den oförutsägbara 
dödsprocessen. De kände att de hade ett 

stort ansvar för patienten och satte värde 

på samarbetet med kollegorna och 
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Intervjuerna lästes naivt 

och analyserades 

strukturellt med 
omfattande tolkning. 

behövde den supporten. Även att de 

behövde förlåta sig själva när de inte 

räckte till. 

Glass, N., & 

Rose, J. 

 

Enhancing 

emotional well-

being through 
self-care 

 

Australia: 

New South Wales 

Holistic Nursing 
Practice 

2008 Nov-Dec; 

22 (6): 336-47. 

 

Utforska sambandet 

mellan att känslomässigt 

må bra och att vara 
professionell hos 

kommunala 

sjuksköterskor i palliativ 
vård. 

Kvalitativ design utefter 

kritisk feminism.  

15st kvinnliga 
sjuksköterskor inom 

kommunal palliativ vård. 

Semistrukturerade 
intervjuer med öppna 

frågor.  

Reflekterande 

journalföring som  
analyserades genom hela 

arbetet. 

Sjuksköterskorna tyckte egenvård var 

viktigt för att känslomässigt må bra, de 

kom fram till olika aspekter som 
påverkar emotionellt välmående och 

nämnde även motverkande 

egenvårdsstrategier. 

Holst, M., 
Sparrman, S., 

& Berglund, 

A. 

 

Det dialogiska 
förhållandet/ The 

dialogical 

relationship. 

Meetings in 
palliative nursing 

in somatic wards 

 

Sverige 
Nordic Journal of 

Nursing Research 

& Clinical Studies 

/ Vård i Norden 
2003; 23 (2): 46-

9.  

Beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av palliativ 

vård på somatiska 

avdelningar och hur de 

gjorde för att klara av 
påfrestningen av vården i 

livets slutskede. 

Kvalitativ studie.  
6st sjuksköterskor varav  

2st på tre olika kliniker 

Intervjuer. 

Analys enligt Grounded 
theory. 

 

Deras erfarenhet var att god omvårdnad 
är att se hela patienten och att man 

måste lindra patientens smärta på alla 

plan i bemötandet och att livserfarenhet, 

inre trygghet och yrkeserfarenhet kan 
underlätta detta möte. Viktigt att 

sjuksköterskan har självkännedom och 

reflekterar över sitt sätt att arbeta. De 
tyckte att de får mycket tillbaka i 

relationen till patienten och utvecklas 

som människor. De hanterade 
svårigheterna bland annat genom att 

fylla på i positiva situationer och 

beskrev faktorer som har betydelse i 

mötet. 

Iranmanesh, 

S., 

Häggström, 
T., Axelsson,  

Swedish nurses´ 

experiences of 

caring for dying 
people 

Sverige 

Holistic Nursing 

Practice 
2009 Jul-Aug; 23 

Belysa sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter vid livets 
slutskede, hemma och på 

Kvalitativ studie, 

fenomenologisk 

hermaneutisk.  
4st sjuksköterskor i 

Sjuksköterskorna kom fram till att det är 

viktigt att möta patienter och anhöriga 

som unika personer och att de lär sig 
mycket i denna utmanande miljö och de 
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K., & 

Sävenstedt, S. 

 

 (4): 243-52.  

 

sjukhus. hemsjukvården och 

4st sjuksköterskor på 

sjukhus. 
Intervjuer.  

Analys enligt  Ricoeur 

beskriven av Lindseth och 

Norberg.  

upplevde att man får personlig styrka av 

att vårda. 

Johansson, K., 

& Lindahl, B. 

 

Moving between 

rooms- moving 

between life and 
death: 

nurses`experience

s of caring for 

terminally ill 
patients in 

hospitals 

Sverige 

Journal of 

Clinical Nursing 
2010 Okt; 14 

(21): 2034-2043 

Att förstå 

allmänsjuksköterskans 

erfarenhet av palliativ 
vård på allmänna 

avdelningar på sjukhus. 

Kvalitativ, deskriptiv och 

tolkande studie. 

8st sjuksköterskor på två 
olika sjukhus, som 

arbetade med patienter 

från både medicin och 

kirurgi, både kurativa och 
palliativa. 

Intervjuer. 

Analys enligt 
fenomenologisk- 

hermeneutisk metod 

inspirerad av Ricoeur`s 
filosofi. 

Sjuksköterskorna kände tacksamhet för 

att få dela slutet av någon annans liv de 

blev berörda av fysisk och existentiell 
mening. Omgivningen tyckte de var 

viktig i den palliativa vården. De fick 

både ge och ta emot energi och det var 

viktigt att ha öppna relationer med 
patienter och kollegor. De upplevde att 

de behövde ha en god självkännedom 

och behövde kunna förändra sig inför 
olika patienter. De kände sig ibland 

otillräckliga. 

Marchessault, 

J., Legault, A., 

& Martinez, 
A.-M. 

 

Providing in-

home palliative 

care within a 
generalist 

caseload: a 

chance for nurses 
to reflect on life 

and death 

Quebec 

International 

Journal of 
Palliative Nursing 

2012 Mar; 18 (3): 

135-41.  

Försöka förstå 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att utföra 
palliativ vård med vanlig 

arbetsbelastning. 

Kvalitativ 

fenomenologisk studie 

8st sjuksköterskor inom 
hemsjukvården (5 kvinnor 

och 3 män) 

Intervjuer. 
Tolkning enl. Heidegger 

och analys enl. Giorgis 

metod. 

För att kunna stötta patienten och 

familjen måste man bland annat ha en 

hängivenhet att vårda. Sjuksköterskorna 
oroar sig ständigt för om vården blir 

tillräcklig. Att konfronteras med döden 

gör att man utvecklas uttryckte de. 

Sandgren, A., 
Thulesius, H  

Fridlund, B., 

& Petersson, 
K. 

Striving for 
emotional 

survival in 

palliative cancer 
nursing 

Sverige 
Qualitative Health 

Research 

2006 Jan; 16 (1): 
79-96. 

Undersöka hur 
sjuksköterskor gör för att 

överleva känslomässigt i 

palliativ vård. 

Kvalitativ studie.  
16st kvinnliga  

sjuksköterskor inom 

onkologi och kirurgi. 
Intervjuer.  

Sjuksköterskan motiveras av sin oro för 
patienter och anhöriga. De upplevde 

arbetet värdefullt och stödjande i sig 

men väldigt känslomässigt laddade och 
därför finns en stor risk för 
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 Fältanteckningar och 

observationer av de som 

medverkade i studien. 
Analys efter Grounded 

theory metoden. 

känslomässig överbelastning och det var 

det största bekymret. Det framkom 

mönster för vad sjuksköterskorna gjorde 
för att bibehålla den känslomässiga 

hälsan. 

Tunnah, K., 

Jones, A., & 
Johnstone, R. 

 

Stress in hospice 

at home nurses: a 
qualitative study 

of their 

experiences of 
their work and 

wellbeing 

 

North West Wales 

International 
Journal of 

Palliative Nursing  

2012 Jun; 18 (6): 
283-9.  

Utforska hemsjukvårds 

sjuksköterskors känslor 
och erfarenheter av att 

vårda palliativa och 

döende patienter. 

Kvalitativ studie. 

7st sjuksköterskor i ett 
hospice/ hemsjukvårds 

team.  

Semistrukturerade 
intervjuer.  

Analys enligt Grounded 

theory. 

Sjuksköterskorna uttryckte 

arbetstillfredställelse men även 
stressorer. De använde sig av coping 

strategier och behövde känslomässig 

support för att klara av arbetet. 

Wallerstedt, 
B., & 

Andershed, B. 

 

Caring for 
patients outside 

special palliative 

care settings: 
experiences from 

a nursing 

perspective 

 

Sverige 
Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences 
2007 Mar; 21 (1): 

32-40.  

 

Beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 

svårt sjuka och döende 

patienter utanför palliativa 
specialenheter. 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk metod. 

9st sjuksköterskor  

Intervjuer. 
Analys enligt Giorgis fyra 

steg. 

Sjuksköterskorna kände ambition och 
engagemang när de arbetade med denna 

vårdform och kom fram till att de 

behövde ta stort ansvar, att det var 
viktigt med samarbete, erfarenhet, 

kunskap, tid och resurser. De kände 

både tillfredställelse och 

otillfredsställelse och beskrev hur de 
fick styrkan att klara av arbetet. 
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