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Background: Nurses continuously meets and cares for dying patients, which can be perceived
as both rewarding and stressful. To manage death and dying patients adequately, nurses need
to reflect on what death means and her/his own perception of death and dying. Research showed
that many nurses felt that they had a lack of knowledge and practical skills regarding end of life
care.
Objective: The purpose of this study was to illuminate nurses’ experiences of caring for patients in end-of-life care.
Method: A literature-based study was used, based on analysis of qualitative data. Thirteen articles were analysed according to Friberg´s five-step model. The analysis resulted in four
themes and eight subthemes.
Results: Four main themes emerged from the analysis: 1) Deficient environment and organization 2) Deficient knowledge and practical skills 3) Support is an important factor 4) Response
to end-of-life care.
Conslusion: Education and training in end-of-life care was important. This should be implemented more, both in nursing education and in clinical practice. Support from management and
colleagues was highly valued by nurses and should occur to a greater extent, as a way of preventing negative effects, such as burnout, and as a way of improving the care of dying patients
and their relatives.
Keywords: death, dying patient, end of life care, experience, nurse

Populärvetenskaplig sammanfattning
De flesta personer som dör i Sverige, behöver vård i livets slutskede. Det är således oundvikligt
att sjuksköterskan möter döende patienter i sitt arbete. För att möjliggöra högkvalitativ vård,
samt minimera negativa effekter som stress och utbrändhet, behöver sjuksköterskan känna sig
trygg med att vårda döende patienter. Trygghet i mötet med döende patienter och deras närstående, kräver kunskap och praktiska färdigheter, men också att sjuksköterskan reflekterat över
sin egen dödlighet och förhållningssätt kring döende och död.
Examensarbetet baseras på 13 kvalitativa vetenskapliga artiklar. Resultatet lyfter tidsbrist och
hög arbetsbelastning som ett hinder för att ge god omvårdnad till döende patienter, samt att
flertalet sjuksköterskor upplever en låg delaktighet och känner sig exkluderade i beslutsfattandet kring vården av döende patienter. Det framkommer också att vård i livets slutskede är komplext och svårt att lära ut, samt att många sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap och
praktiska färdigheter i vård i livets slutskede. Många sjuksköterskor känner sig också otrygga
och oförberedda inför att vårda patienter i livets slutskede, att interagera med närstående samt
att hantera patienters död.
Vidare visar resultatet att stöd för den döende patienten och dennes närstående, kräver ett helhjärtat engagemang och att sjuksköterskan har förmågan att sätta sig själv åt sidan. Flera sjuksköterskor beskriver vård i livets slutskede som svårt och utmanande och menar att dessa utmaningar kan minskas genom känslomässigt stöd och krisbearbetning, såväl under pågående
vård i livets slutskede, som efter patientens död. Mötet med döende patienter och deras närstående väcker såväl positiva som negativa känslor och ständig kontakt med svår sjukdom, döende
och död, gör sjuksköterskans arbete såväl givande som påfrestande. Hur sjuksköterskor bemästrar vård i livets slutskede är i hög grad individuellt, vissa sjuksköterskor distanserar sig medan
andra ägnar fritiden åt roliga aktiviteter, exempelvis matlagning och löpträning, som ett sätt att
förhindra negativa effekter, exempelvis stress.
Författarna till studien har identifierat nyckelfynd ur respektive artikels resultat och därefter
sökt skapa ett nytt resultat som svarar på studiens syfte – att belysa sjuksköterskors erfarenheter
av att vårda patienter i livets slutskede. Denna studie ger en ökad förståelse för sjuksköterskors
erfarenheter av att vårda döende patienter och väcker förhoppningsvis tankar om döende och
död, som kan vara till hjälp för den enskilda sjuksköterskans personliga och professionella utveckling.
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Inledning
I Sverige avlider drygt 90 000 personer varje år och de flesta är i behov av vård i livets slutskede
(Socialstyrelsen, 2016). Mötet med döende patienter är således en oundviklig del i sjuksköterskans arbete. För att möjliggöra adekvat och högkvalitativ vård i livets slutskede behöver sjuksköterskan kunskap och praktiska färdigheter, men sjuksköterskan behöver också reflektera
över sin egen dödlighet och förhållningssätt kring döende och död. En god omvårdnad förutsätter också att sjuksköterskan söker etablera en förtroendefull relation, med såväl den döende
patienten som hens närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 2017).
Uppsatsen fokuserar på sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede.
Vår förhoppning med denna kandidatuppsats är att ge ökad kunskap och trygghet i omvårdnaden vid vård i livets slutskede, samt att uppsatsen kan fungera som ett verktyg i vårt framtida
yrkesliv som sjuksköterskor.

Bakgrund
Vård i livets slutskede
Palliativ vård innebär hälso-och sjukvård, i syfte att lindra lidande och främja välbefinnandet
hos patienter med en progressiv och obotlig sjukdom eller skada (Nationella rådet för palliativ
vård, 2019). När det inte längre är möjligt att ge livsförlängande behandling och målet med
vården enbart är att lindra patientens lidande, övergår palliativ vård till vård i livets slutskede.
I motsats till att bota, syftar vård i livets slutskede, till att lindra, med målet att erbjuda största
möjliga välbefinnande till livets slut, samt en värdig död (Nationella rådet för palliativ vård,
2019). Detta kan åstadkommas genom att söka lindra smärta och andra symtom. Vård i livets
slutskede handlar emellertid inte enbart om att lindra den fysiska smärtan hos döende patienter.
Lika viktigt är det att erbjuda psykologiskt, socialt och existentiellt stöd till döende patienter
och deras närstående. Döden ses som en naturlig process, där döendet varken påskyndas eller
fördröjs. Vård i livets slutskede kan erbjudas oberoende av var den döende patienten väljer att
vårdas, exempelvis i hemmiljö, på sjukhus eller på en specialiserad palliativ enhet eller hospice.
Döden är en existerande och naturlig del av livet (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).
Vi vet att alla människor, förr eller senare kommer att ställas inför döendet och döden. Det vi
inte vet, är när döden kommer att inträffa och hur själva dödsögonblicket kommer att se ut. För
en del människor kommer döden sent i livet, till följd av ålderdom, medan döden för andra,
inträffar till följd av svåra och ofta långvariga sjukdomstillstånd.

Den döende patienten
Enligt Norberg (2013) kan döendet liknas vid en gränssituation, där den döende patienten slår
mot en vägg som inte går att se igenom, vilket kan väcka tankar om meningslöshet och förtvivlan. I en gränssituation klarar patienten inte av att använda sig av tidigare kunskap, utan det
krävs att den döende ändrar sin livsinställning, där hen måste acceptera sig själv men också
situationen som hen befinner sig i. Döendet och döden är en sådan situation. Karlsson (2013)
beskriver hur den döende patienten blir mer påverkad av trötthet och orkeslöshet. Patienten
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ägnar mer tid i sängen och sover även stunder på dagen (Karlsson 2013). Den döende patienten
kan bli mentalt trött och orkeslös vilket gör att hen inte har förmågan att hålla reda på tid och
rum. I denna fas kan patienten behöva hjälp med hygien, samt att den döendes intag av mat och
dryck blir mer sparsamt. Fasen därpå sover den döende alltmer och blir tillslut inte väckbar
längre. Då behöver patienten hjälp med all hygien, samt med att vända på sig i sängen, detta för
att undvika trycksår och smärta. Den allra sista fasen i döendet kan ibland fortlöpa under timmar, dagar eller veckor. Under denna fas är mental förvirring också kallad terminal förvirring
samt syn-hallucinationer vanligt förekommande. Patienter som inte längre är vakna och kan
kommunicera, kan ibland uttrycka sig genom grimaser, motorisk kroppslig oro samt stönande
ljud och det vara svårt att förstå och få klarhet i vad som felas. Som sjuksköterska är det viktigt
att vara medveten om detta, att försöka tolka och observera om dessa kroppsliga uttryck beror
på smärta, oro eller andra grundläggande behov som behöver tillfredsställas, exempelvis urintömning.

Sjuksköterskans roll i livets slutskede
Den specifika kompetensen för sjuksköterskor är omvårdnad. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, hjälper sjuksköterskan att avgränsa sitt ansvarsområde, samt vägleder hen i hur detta ska
gå till i praktiken (Svensk sjuksköterskeförening, 2017a). Sjuksköterskan har ett stort ansvar
såväl i relation till allmänheten som till enskilda patienter i behov av vård (Forsberg, 2016).
Sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga sjukdom,
återställa hälsa och lindra lindande, vilket också bör genomsyra vården i livets slutskede
(Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Förutom dessa fyra grundläggande ansvarsområden,
bör sjuksköterskan främja mänskliga rättigheter, verka för jämlikhet och social rättvisa samt ge
lämplig information till patienter, för att de, i sin tur, ska kunna ge sitt samtycke till vård och
behandling. Sjuksköterskan förväntas uppträda respektfullt och professionellt, samt visa prov
på medkänsla och lyhördhet (Forsberg, 2016).
Det är sjuksköterskan som ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet. Bedömning, planering,
genomförande, diagnostik och utvärdering av omvårdanden kan ske, såväl självständigt som i
team, med tonvikt på att ingå ett partnerskap med patienten och dennes närstående. Omvårdnaden fokuserar på patientens grundläggande behov i det dagliga livet, detta inbegriper en fysisk,
psykosocial, andlig och kulturell dimension (Svensk sjuksköterskeförening, 2017b). Döende
patienters fysiska och existentiella utsatthet kräver ett stort personligt engagemang av sjuksköterskan. Ständig kontakt med svår sjukdom, döende och död, gör arbetet såväl givande som
påfrestande. Villkoret för detta givande och tagande, är att sjuksköterskan har förmågan att visa
empati. Sjuksköterskan bör ha förmågan att känna med den döende patienten och visa omtanke
för denne, samtidigt som den professionella yrkesrollen upprätthålls. Den döende patienten vill
oftast inte vara ensam i livets slutskede. Sjuksköterskan kan vara närvarande, genom att lyssna
till den döende patientens önskemål och sedan erbjuda vad hen anser sig behöva. I mötet med
döende patienter får dock inte närståendeperspektivet glömmas bort. Närstående behöver också
stöttning, för att klara av en familjemedlems eller nära väns stundande död (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).
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Tidigare forskning
I tidigare forskning framkommer det att patienters död är en smärtsam och krävande verklighet
för sjuksköterskor, speciellt för nyexaminerade och oerfarna sjuksköterskor (Zheng, Lee, &
Bloomer, 2015). Sjuksköterskor med begränsad erfarenhet av vård i livets slutskede känner sig
obekväma och oförberedda inför att vårda döende patienter och deras närstående, samt att hantera patienters död på ett adekvat sätt. Den utbildning och praktisk träning som erbjuds nyexaminerade sjuksköterskor anses vara otillräcklig. Mani (2016) beskriver hur nyexaminerade
sjuksköterskor får stöd av erfarna kollegor, men att detta stöd inte är tillräckligt för att kunna
hantera komplexiteten i vård i livets slutskede. Författaren menar vidare att det råder brist på
riktlinjer kring vård i livets slutskede och att detta påverkar omvårdnaden negativt.
Vissa sjuksköterskor upplever negativa känslor i form av maktlöshet, nervositet, ånger, skuld,
stress och frustration, i samband med vård i livets slutskede. Å andra sidan lyfts hur mötet med
döende patienter kan ses som en möjlighet att lära och som en chans att utvecklas, såväl professionellt som personligt. Mötet med döende patienter kan också bidra till att stärka sjuksköterskornas självförtroende, inför framtida möten med döende patienter och deras närstående
(Zheng et al, 2015). För att sjuksköterskor ska kunna ge högkvalitativ vård till döende patienter,
samt minimera negativa effekter som stress och utbrändhet, behöver sjuksköterskor känna sig
trygga med att vårda patienter i livets slutskede (McCourt, Power & Glackin, 2013).

Sjuksköterskans känsla av sammanhang
Antonovsky (1991) myntade begreppet känsla av sammanhang (KASAM). Detta begrepp används flitigt inom den vårdvetenskapliga forskningen. Känsla av sammanhang innefattar tre
beståndsdelar, meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, där alla tre komponenter är beroende av varandra för att skapa balans. Graden av känsla av sammanhang spelar en avgörande
roll för hur sjuksköterskan bemästrar vård i livets slutskede, samt hur sjuksköterskan klarar av
stressfyllda situationer. Begriplighet innebär att sjuksköterskan önskar kunna förutsäga ett stimuli med förståelse. Begriplighet innefattar i vilken utsträckning sjuksköterskan upplever inre
och yttre stimuli som begripliga. När sjuksköterskan upplever en hög känsla av begriplighet
kan kommande stimuli förutsägas och sjuksköterskan kan då lättare hantera situationen. Hanterbarhet betyder att sjuksköterskan med hjälp av resurser, kan hantera motgångar. Familj, vänner, kollegor och omgivningen kan underlätta upplevelsen av hanterbarhet och öka känslan av
trygghet och tillhörighet. Vid en hög känsla av hanterbarhet kan sjuksköterskan lättare ta sig ur
svåra och påfrestande situationer och känslan av att vara ett offer för omständigheterna minskar.
Meningsfullhet beskrivs som en komponent som driver motivationen framåt. Vid upplevelse av
meningsfullhet skapas en drivkraft, ett engagemang samt en energi, i utmaningar som den enskilde sjuksköterskan ställs inför. För att främja meningsfullhet är upplevelsen av att vara delaktig en viktig komponent.
Trots att livet lider mot sitt slut, finns goda möjligheter att bejaka livet, samt att främja upplevelsen av hälsa och välbefinnande (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Genom att
söka skapa mening och göra den svåra situationen begriplig och hanterbar, kan sjuksköterskan,
den döende patienten och hens närstående bibehålla känslan av sammanhang. Den sista tiden i
livet kan då, trots svårigheter och utmaningar leda till personlig utveckling. Livets slutskede
kan bli en minnesvärd och värdefull tid, om sjuksköterskan ger den döende patienten och hens
närstående möjligheten, att förbereda sig och ta vara på den sista tiden i livet.
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Problemformulering
Döden är en naturlig del av livet. Sjuksköterskan möter och vårdar kontinuerligt döende patienter, vilket kan upplevas såväl givande som påfrestande. För att hantera döende patienter på
ett adekvat sätt, krävs att sjuksköterskan reflekterat över vad döden innebär samt sin egen uppfattning av döende och död. För att omvårdnaden av alla patienter ska bli så bra som möjligt,
krävs att sjuksköterskan bearbetar patienters död och vågar reflektera över detta. I tidigare
forskning har det framkommit att många sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap och
praktiska färdigheter i vård i livets slutskede. Många sjuksköterskor känner sig också otrygga
och oförberedda inför att vårda döende patienter, att interagera med närstående samt att hantera
patienters död. Få studier har fokus på hur sjuksköterskor påverkas av döende och död, utan
oftare på vård i livets slutskede generellt. Eftersom sjuksköterskor ofta möter döende patienter
i sin yrkesroll, blir det intressant vilka erfarenheter de får ut av dessa möten. Det finns därför
ett behov av att sammanställa kunskap, för att ge en fördjupad förståelse för sjuksköterskors
erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Denna sammanställda kunskap kan i sin
tur bidra till ökad förståelse kring, hur vård i livets slutskede påverkar sjuksköterskor såväl
psykiskt som fysiskt, hur sjuksköterskor hanterar döende och död samt hur vård i livets slutskede kan förbättras.

Syfte
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets
slutskede.

Metod
För att besvara vårt syfte valdes en litteraturbaserad studie – Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning, detta för att skapa ett nytt perspektiv samt
ny kunskap kring ett specifikt fenomen (Friberg, 2012). Metoden var relevant då syftet avsåg
att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede. Genom att analysera redan befintliga studier, kan ett nytt resultat sedan presenteras. Målet med att sammanfläta tidigare studier, är att öka förståelsen kring fenomenet och att skapa en ny helhet som
sedan omsätts i praktisk kunskap.

Litteratursökning
Litteratursökningen eller informationssökningen är en viktig del i uppsatsskrivandet (Östlundh,
2012). Den inledande informationssökningen skapar en grund för det fortsatta sökarbetet och
syftar till att ge en överblick över aktuellt forskningsområde. Olika informationskällor och databaser prövas och söktekniker och sökord utvärderas. Informationen som denna första, relativt
osystematiska sökning ger upphov till, användas sedan för att avgränsa valt problemområde.
När bakgrundsinformationen bedöms som tillräcklig, inleds den egentliga informationssökningen, vilket innefattar mer precisa och målinriktade sökningar. Den egentliga informationssökningen sker systematiskt, är tidskrävande och erfordrar såväl tålamod som tankeförmåga.
Vilka källor som slutligen används varierar, men vetenskapliga artiklar och facklitteratur bör
dominera.
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Informationssökningen startade med en osystematisk sökning i databasen Cinahl, med syftet att
utröna om det fanns tillräckligt med studier i aktuellt ämne. Eftersom att den osystematiska
sökningen ansågs ge ett relevant utbud av vetenskapliga artiklar, fortsatte informationssökningen med en systematisk sökning i databaserna Cinahl och PubMed.
Vid litteratursökningen i databasen Cinahl användes ämnesorden death, palliative care, work
experience samt sökorden nurs*,”nurs* experience*”, ”end of life”, ”death and dying or end
of life”, dying patient or end of life or dying och palliative care, varav 12 artiklar valdes till
resultatet. Trunkering (*) har använts vid sökordet nurs och experience för att möjliggöra träffar
som innehåller ordets alla böjningsformer och därmed få en större bredd på sökningen (Östlundh, 2012). Sökningarna i Cinahl avgränsades genom årtal 2009–2019, Peer reviewed och
English. I tre av sökningarna användes även avgränsningen All adult, detta för att minska på
antalet träffar. Sökningarna i Cinahl redovisas i tabell, se Bilaga I.
Vid litteratursökningen i databasen PubMed användes ämnesordet death, och sökorden end of
life care, experience och nurse. Här valdes 1 artikel till resultatet. Sökningen i PubMed avgränsades genom årtal 2009–2019 och English. Trunkering (*) har även använts här, vid sökorden
”nurs” och ”experience”. Sökningen i PubMed redovisas i tabell, se Bilaga I.
Boolesk sökteknik AND är den vanligaste operatorn och denna användes vid samtliga sökningar i Cinahl och PubMed (Östlundh, 2012). Operatorn AND används för att koppla ihop två
sökord, exempelvis ”end of life” och ”nurs* experience*”.

Urval
För att besvara syftet, att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede valdes enbart kvalitativa artiklar. Inklusionskriterierna som användes var ”sjuksköterskans perspektiv”, ”vuxna (över 18 år)” och ”sjukhusmiljö”. Kvantitativa artiklar och artiklar
gällande pediatrisk vård, neonatal vård, psykiatrisk vård, samt artiklar med närståendes eller
patientens perspektiv exkluderades.
Alla vetenskapliga artiklar kvalitetsgranskades med hjälp av Mall för kvalitetsbedömning av
studie med kvalitativ metod (Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C, 2011), se Bilaga II. Under
granskningsprocessen valdes två artiklar bort på grund av brister i kvalitet. Slutligen valdes 13
vetenskapliga artiklar till resultatet, dessa artiklar bedömdes vara av Grad I, vilket motsvarar
en hög kvalitet. En artikel (Iranmanesh et al., 2009b) var skriven utifrån två olika kontexter.
Endast ett av dessa kontext inkluderades, då det tydligt gick att urskilja vilken text som hörde
ihop med respektive kontext.

Analys
Analysarbetet kan skildras som en rörelse, där helheten först blir till delar, och där dessa delar
sedan bildar en ny helhet, ett resultat (Friberg, 2012). Analysen genomfördes i fem steg, enligt
Fribergs metod att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ forskning. De fem stegen enligt Friberg innefattar 1) att läsa igenom de valda studierna flera gånger,
för att får en större förståelse för vad de handlar om 2) identifiera nyckelfynden i varje studies
resultat 3) göra en sammanställning av varje studies resultat 4) relatera de olika studiernas resultat till varandra 5) formulera en beskrivning med grund i de nya temana.
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Analysen inleddes med att de vetenskapliga artiklar som valts ut till resultatdelen, lästes upprepade gånger av båda författarna, för att få en uppfattning om vad artiklarna handlade om, i
syfte att förstå helheten samt de enskilda artiklarnas uppbyggnad. Då förståelse uppnåtts analyserades varje enskild artikels resultat, i syfte att identifiera nyckelbegrepp som svarade på
uppsatsens syfte. Analysens tredje del bestod i att sammanställa de enskilda artiklarnas resultat,
i en så kallad schematisk översikt, detta gjordes genom att skapa tankekartor över varje artikels
resultat. De olika nyckelbegreppen färgmarkerades och numrerades och även artiklarna numrerades. I analysens fjärde del identifierades likheter och skillnader, mellan de olika artiklarnas
resultat, detta gjordes genom att skriva små lappar med begrepp och bärande meningar. Materialet och fynden diskuterades i relation till varandra, i syfte att inte förlora relevant information.
Utifrån de identifierade likheterna och skillnaderna, formuleras sedan teman och subteman.
Från början formulerades sex teman och tretton subteman, som efter ytterligare analys, slutligen
resulterade i fyra teman och åtta subteman. För översikt av analyserad litteratur, se Bilaga III.

Resultat
Resultatet presenteras i 4 huvudteman och 8 subteman (tabell 1).
Tabell 1. Översikt över teman och subteman.

Teman

Subteman

Bristande miljö och organisation

Vårda under otillfredsställande omständigheter
Uppleva bristande delaktighet

Bristande kunskap och färdigheter

Känsla av att vara oförberedd
Vård i livets slutskede är komplext

Stöd är en viktig faktor

Ge stöd till patient och närstående
Samverka med kollegor

Respons på vård i livets slutskede

Ett spektrum av känslor
Hitta strategier

Bristande miljö och organisation
Miljön på sjukhusavdelningen spelade stor roll, för att adekvat vård av döende patienter skulle
vara möjlig. Brist på enkelrum, hög arbetsbelastning, stress och höga ljud påverkade såväl den
döende patienten och hens närstående, som sjuksköterskan som vårdade. Sjuksköterskans bristande delaktighet i beslutsprocessen påverkade också omvårdnaden. Detta beskrivs i två subteman Vårda under otillfredsställande omständigheter och Uppleva bristande delaktighet.
Vårda under otillfredsställande omständigheter
Ett stort hinder i omvårdnaden var bristen på enkelrum för den döende patienten och dennes
närstående, vilket resulterade i bristande integritet (Fridh, Forsberg., & Bergbom, 2009).
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Sjuksköterskorna var tvungna att anstränga sig för att skapa avskildhet för den döende patienten
som vårdades i ett flerbäddsrum (Decker, Lee., & Morphet, 2015; Holms, Milligan., & Kydd,
2014; Fridh et al., 2009). I och med att sjuksköterskorna var tvungna att fokusera på den döende
patienten och dennes närstående, blev övriga patienters välbefinnande lägre prioriterat, vilket
sjuksköterskorna upplevde som frustrerande. Sjuksköterskorna uttryckte att det inte var optimalt att vårda döende patienter på intensivvårdsavdelning, akutmottagning eller canceravdelning, på grund av stressig miljö, höga ljud samt resursbrist. Detta kunde leda till att omvårdnadsåtgärder som exempelvis lindring av smärta och ångest hos den döende, inte alltid hanns
med.
Kurativa patienter prioriterades före döende patienter, vilket ledde till minskat stöd och vård
för den döende, vilket i sin tur resulterade i att sjuksköterskorna upplevde frustration och hjälplöshet (Andersson, Salickiene., & Rosengren, 2016; Holms et al., 2014; Decker et al., 2015).
Flera sjuksköterskor lyfte också tidsbrist och hög arbetsbelastning som ett hinder för att ge god
omvårdnad till döende patienter (Decker et al., 2015; Iranmanesh, Abbaszadeh, Dargahi., &
Cheraghi, 2009a). På grund av hög arbetsbelastning och stress som ofta råder på en akutmottagning, upplevde flera sjuksköterskor att de inte hade möjlighet att ge den omvårdnad som de
önskade till den döende patienten (Decker et al., 2015). Sjuksköterskorna uttryckte att det var
en del av kulturen på avdelningen att döende patienter var lägre prioriterade. De menade att
detta berodde på bristande resurser samt att vårdpersonalens fokus låg på akuta och mer kurativa patienter. Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde att oavsett deras omvårdnadsåtgärder för den döende patienten, skulle dessa inte förändra patientens tillstånd eller prognos,
medan det hos en kurativ patient fanns större möjligheter att göra en skillnad. En annan orsak
till att döende patienter var lägre prioriterade var att det fanns för få läkare, samt att de läkare
som fanns tillgängliga prioriterade de kurativa patienterna före, vilket gjorde att beslut kring
den döende patienten blev försenade och detta resulterade i en känsla av frustration hos sjuksköterskorna (Andersson et al., 2016; Decker et al., 2015; Valiee, Negarandeh, Dehghan Nayeri, 2012).
Uppleva bristande delaktighet
Flera sjuksköterskor upplevde en låg delaktighet och kände sig exkluderade i beslutsfattandet
kring vården för den döende patienten. Sjuksköterskorna menade att de spenderar mest tid med
patienten och besitter värdefull information om patienten och därför borde få större inflytande
i de beslut som tas rörande den döende patientens välmående. De beskrev vidare att sjukvårdspersonal önskar det bästa för patienten och att sjuksköterskor, läkare och undersköterskor därför
borde samarbeta för att uppfylla detta. Det framkom även att läkare ibland rådfrågade sjuksköterskorna på beslut som redan var fattade, vilket ledde till irritation och ilska hos sjuksköterskorna (Iranmanesh et al., 2009a; Kisorio., & Langley, 2015; Fridh et al., 2009). Det framkom
att sjuksköterskorna i vissa fall upplevde sig tvingade att följa läkarens direktiv, trots att de inte
alltid höll med, men att de trots detta försökte göra sitt bästa för patienten (Valiee et al.,
2012). Försenade beslutstaganden, osäkerhet kring patientens vård och otillräcklig symtomlindring, i kombination med bristande kontroll och inflytande, var alla faktorer som sjuksköterskorna upplevde som negativa i arbetet (Andersson et al., 2016).

Bristande kunskap och färdigheter
Bristande kunskap och färdigheter i vård i livets slutskede, kunde ge upphov till osäkerhet och
bristande självförtroende hos sjuksköterskan. Att arbeta nära en erfaren kollega kunde vara en
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stor hjälp, speciellt för nyexaminerade och oerfarna sjuksköterskor. Vård i livets slutskede beskrevs av flera sjuksköterskor som komplext och svårt att lära ut. Detta beskrivs i två subteman
Känsla av att vara oförberedd och Vård i livets slutskede är komplext.
Känsla av att vara oförberedd
Nyexaminerade och oerfarna sjuksköterskor upplevde en känsla av att vara oförberedda samt
att de hade bristande kunskap i vård i livet slutskede. Många uttryckte känslor som frustration
och brist på självförtroende i den professionella yrkesrollen och erbjöd sig att komma med förbättringsförslag, för att undvika liknande situationer för framtida nyexaminerade sjuksköterskor
(Anderson, Kent., & Owens, 2015). Flera sjuksköterskor uttryckte att det råder brist på kunskap
och praktisk träning i vård i livets slutskede inom den grundläggande sjuksköterskeutbildningen. Deltagarna menade att de främst skaffade sig kunskap från bra och mindre bra erfarenheter, samt utifrån egna och kollegors erfarenheter (Holms et al., 2014). Deltagarna i studierna
tänkte även på de närstående till den döende patienten och såg det som en utmaning att stötta
dem, på grund av att de kände sig osäkra och oförberedda inför dessa situationer (Anderson et
al., 2015). Det framkom att det fanns en osäkerhet och brist på förberedelser hos sjuksköterskan, speciellt hos de oerfarna sjuksköterskorna, gällande samtal om döden och existentiella
frågor. Sjuksköterskorna kände sig pressade och osäkra kring vad de skulle svara patienten och
dennes närstående i dessa situationer (Andersson et al., 2016). Sjuksköterskorna menade att det
råder en brist på kunskap i vård i livets slutskede i början av den professionella karriären, detta
beskrevs som en begränsning i arbetet. Att inte veta hur arbetet bör prioriteras, ledde till överväldigande känslor, speciellt när en patient stod inför livets slutskede. Det framkom att sjuksköterskorna försökte förbereda sig så gott det gick, genom att bland annat läsa de medicinska
journalerna.
Vård i livets slutskede är komplext
Åsikterna huruvida vård i livets slutskede är komplext eller inte gick isär. Vissa sjuksköterskor
ansåg att vård i livets slutskede krävde stor skicklighet, medan andra tyckte tvärt om Ranse,
Yates., & Coyer, 2010). Vård i livets slutskede var så mycket mer än att avlägsna behandling,
det handlade om att både förebygga och främja välbefinnandet hos den döende patienten. Att
skapa minnen och positiva erfarenheter för den döende patienten och hens närstående var viktigt men svårt och krävde erfarenhet och kunskap från sjuksköterskan. Vissa sjuksköterskor
ansåg att vård i livets slutskede var avancerat, medan andra sjuksköterskor såg det som något
enkelt som inte behövde prioriteras, samt att någon större kunskap inte behövdes. På grund av
att det var komplext att vårda i livets slutskede tyckte flera sjuksköterskor att det var ett svårt
ämne att lära ut (Holms et al., 2014). Några sjuksköterskor uttryckte ett behov av riktlinjer som
stöd för nyexaminerade sjuksköterskor, då vård i livets slutskede ansågs vara komplext (Ranse
et al., 2010). Något som gjorde vården i livet slutskede komplext, var förväntade kontra oväntade dödsfall. De förväntade och förutsedda dödsfallen var lättare för sjuksköterskan att hantera,
jämfört med de plötsliga och oväntade dödsfallen (Velarde Gracía, Luengo-González, González-Hervías, Cardenete-Reyes, Alvarado-Zambrano., & Palacios-Ceña, 2016).
Flertalet sjuksköterskor menade att de lärt sig och skaffat sig erfarenhet genom att vårda döende
patienter, samt att vård i livets slutskede sågs som oundvikligt och något som sjuksköterskor
borde bemästra, i sin yrkesroll (Anderson et al., 2015). Nyexaminerade sjuksköterskor som haft
en bra handledare under grundutbildningen, hade ofta positiva erfarenheter av att vårda i livets
slutskede. Att arbeta i team och lära sig av erfarna kollegor sågs som positivt, givande och
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inspirerande(Anderson et al., 2015). Att lära sig från yrkesvana sjuksköterskor gav ökad kunskap hos de oerfarna sjuksköterskorna. De oerfarna sjuksköterskorna beskrev hur de inspirerades och skaffade sig kunskap, genom att iaktta hur erfarna kollegor gick tillväga i den praktiska
omvårdnaden.
Att vårda i livets slut sågs som en konst, som kunde liknas vid en resa från teori till praktik.
Sjuksköterskorna uttryckte en känsla av tillfredsställelse, när döendeprocessen varit fridfull och
lugn, samt när de närstående var nöjda med vården i livets slutskede (Andersson et al.,
2016). Sjuksköterskorna såg vård i livets slutskede som en möjlighet att lära och utvecklas i sin
professionella roll, samt hur detta i sin tur gav ökat självförtroende, när de upplevde sig ha
bemästrat situationen. Den professionella utvecklingen sågs således som något sjuksköterskorna hade gjort sig förtjänta utav (Iranmanesh, Häggström, Axelsson., & Sävenstedt, 2009b).
Svårigheten med att uppträda professionellt var något som också lyftes(Velarde-García et al.,
2016; Yim Wah Mak, Vico Chung Lim Chiang & Wai To Chui, 2013). Känslomässiga band,
mellan döende patienter och sjuksköterskor, samt när den döende påminde sjuksköterskorna
om egna familjemedlemmar, gjorde det svårare att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt.

Stöd är en viktig faktor
Det var viktigt att sjuksköterskan beaktade att varje familj var unik och därför krävde olika typ
av stöd. En bra kommunikation var en förutsättning för en god vård och i många fall, kunde
sjuksköterskan behöva föra patientens talan. Då vård i livets slutskede var känslomässigt krävande, kunde sjuksköterskan själv behöva stöttning. Detta beskrivs i två subteman Ge stöd till
patient och närstående och Samverka med kollegor.
Ge stöd till patient och närstående
Sjuksköterskorna uttryckte att stöd till patienten och dennes närstående innefattar att vara en
god lyssnare, ge beröring, samtala och använda humor (Iranmanesh et al., 2009a). De underströk att varje patient och familj är unik och därför i behov av olika typer av stöd (Iranmanesh
et al., 2009b; Ghaljeh, Iranmanesh, Dehghan Nayeri, Tirgari & Kalantarri, 2016; Fridh et al.,
2009). Att vara ett stöd för patienten och hens närstående innebar också att vara närvarande,
svara på frågor, förklara och ge information. I en av studierna ansåg sjuksköterskorna att stödet
till närstående inte var begränsat till sjukhusmiljön, utan att personliga möten med närstående
även kunde ske utanför sjukhusets väggar, på sjuksköterskornas fritid. Dessa vänskapliga möten ansågs kunna hjälpa de närstående att konfrontera problem relaterat till vård i livets slutskede (Iranmanesh et al., 2009a). Sjuksköterskorna menade att stöd innefattar att uppmuntra de
närstående att sitta hos, röra vid samt prata med patienten, men också att fråga om de närstående
vill delta i omvårdnaden av den döende patienten (Ghaljeh et al., 2016; Ranse et al., 2010;
Iranmanesh et al., 2009b; Kisorio., & Langely, 2015). Sjuksköterskorna uttryckte att det är viktigt att ha respekt för kulturella och religiösa skillnader i vård i livets slutskede (Ghaljeh et al.,
2016; Kisorio., & Langley, 2015).
Att förbereda de närstående på vad som komma skall var också en viktig aspekt i mötet med
närstående(Kisorio., & Langley, 2015). Trots att det var läkarens uppgift att ge information
kring prognos och tillstånd, var det i många fall sjuksköterskorna som fick stötta patienten och
dennes närstående, genom att förklara och upprepa informationen som läkaren givit.
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Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att föra patientens talan när hen själv inte var kapabel.
(Iranmanesh et al., 2009a; Valiee et al., 2012; Decker et al., 2015). I vissa fall, där den döende
patienten saknade närstående, fungerade sjuksköterskorna som ett substitut. I dessa situationer
kände sjuksköterskorna starkt att de ville finnas där för den döende patienten, för att tillhandahålla en värdig död. Några sjuksköterskor beskrev hur de agerade som medlare mellan den
döende patienten och dennes närstående, detta sågs som ett sätt att stödja samt som ett sätt att
främja en god och fridfull död. Denna medling upplevdes av flera sjuksköterskor som utmanande.
För att stödja krävdes att sjuksköterskan såg hela människan, var ödmjuk och litade till sin egen
intuition (Iranmanesh et al., 2009b). Att stötta den döende patienten och dennes närstående,
krävde ett helhjärtat engagemang och att sjuksköterskan hade förmågan att sätta sig själv åt
sidan (Iranmanesh et al., 2009a). Som sjuksköterska var det viktigt att vara lyhörd för patientens
känslor och behov, samt att uppträda lugnt och att vara tillgänglig (Andersson et al., 2016). För
att våga vara närvarande och prata om svåra ämnen krävdes mod (Iranmanesh et al., 2009b).
Det var också viktigt att söka skapa en nära relation med den döende patienten, för att på bästa
sätt kunna möta hens behov och tillhandahålla en värdig död (Ghaljeh et al., 2016). Vårdtiden
spelade roll för hur relationen mellan sjuksköterskan och den döende patienten blev, en längre
vårdtid möjliggjorde att en god relation kunde skapas mellan patienten och sjuksköterskan, medan en kort vårdtid försvårade detta (Velarde-García et al., 2016).
Samverka med kollegor
Flera sjuksköterskor beskrev vård i livets slutskede som svårt och utmanande och menade att
dessa utmaningar kunde minskas genom känslomässigt stöd och krisbearbetning, såväl under
pågående vård i livets slutskede, som efter patientens död. Sjuksköterskorna upplevde dock att
detta stöd saknades (Ranse et al., 2010; Kisorio & Langley, 2015). Vidare betonades vikten av
att tid ges, för reflektion och återhämtning mellan patienterna, på grund av att död sågs som en
källa till ångest och att vårda flera döende patienter efter varandra, ansågs alltför krävande (Kisorio & Langley, 2015).
Sjuksköterskorna uttryckte att de lättare kunde hantera svåra situationer relaterat till vård i livets
slutskede, om de delade med sig av sina känslor och erfarenheter till kollegor och vänner (Andersson et al., 2016; Yim Wah Mak et al., 2013). De sjuksköterskor som var oförmögna att dela
med sig av sina erfarenheter, tenderade att uppleva mer ångest och stress (Anderson et al.,
2015). Erfarna kollegor rådfrågades, dels för att den vård som gavs skulle bli så bra som möjligt,
men också som ett led i att utvecklas i sin profession (Andersson et al., 2016). Att känna sig
som en del i ett team var både viktigt och stimulerande. Flertalet sjuksköterskor upplevde också
att de klarade av svåra situationer bättre, om de kände sig som en del av teamet, samt om kollegorna bekräftade deras känslor (Iranmanesh et al., 2009b; Anderson et al., 2015).
Vissa sjuksköterskor upplevde ett bristande kollegialt stöd och ansåg att det framförallt gavs
otillräckligt stöd till nyexaminerade sjuksköterskor (Kisorio & Langley, 2015; Ranse et al.,
2010). Sjuksköterskorna spekulerade i att detta kunde beror på att nyexaminerade sjuksköterskor ännu inte hunnit bygga upp det kollegiala nätverk som erfarna kollegor ofta förlitar sig på.

Respons på vård i livets slutskede
Att vårda i livets slut beskrevs såväl krävande som givande. Patienters död väckte känslor av
sorg, smärta och hjälplöshet men också känslor av meningsfullhet och personlig utveckling.
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Sjuksköterskornas reaktioner på och hanteringen av döende och död, var högst individuellt och
påverkades bland annat av tidigare erfarenhet. Detta beskrivs i två subteman Ett spektrum av
känslor och Hitta strategier.
Ett spektrum av känslor
Att vårda döende patienter beskrevs av vissa sjuksköterskor som en gåva, som gav mening till
deras liv, fick dem att glömma sina problem samt gav dem perspektiv på vad som är viktigt i
livet (Iranmanesh et al, 2009a; Ghaljeh et al., 2016). Andra sjuksköterskor beskrev vård i livets
slutskede som ett privilegium (Ranse et al, 2010; Fridh et al., 2009). Hos flera sjuksköterskor
väckte vård i livets slut positiva känslor av stolthet, tacksamhet och meningsfullhet (Anderson
et al, 2015; Iranmanesh et al., 2009b). Att se närstående interagera med den döende patienten
gav energi och flera sjuksköterskor erfor också att den döende patienten och dennes närstående
gav dem kärlek och en känsla av tillhörighet (Iranmanesh et al., 2009a). Flera sjuksköterskor
upplevde att deras acceptans för döden ökade och att rädslan minskade, när de vårdade döende
patienter (Anderson et al., 2015). Vård i livets slutskede ökade inte enbart sjuksköterskornas
tålamod med döende patienter, utan också den egna inre styrkan att klara av personliga svårigheter (Iranmanesh et al, 2009a; Ghaljeh et al., 2016). Flera sjuksköterskor underströk att arbetet
med döende patienter varit viktigt för deras personliga och professionella utveckling, samt att
vård i livets slutskede bidragit till att deras självförtroende och självkännedom ökat (Iranmanesh et al, 2009b; Andersson et al, 2016).
Mötet med döende patienter och deras närstående ökade sjuksköterskornas medvetenhet om sin
egen dödlighet och arbetet fick dem att börja reflektera kring livet och döden, samt den egna
sårbarheten, på ett annat sätt än tidigare (Valiee et al., 2012; Kisorio & Langley, 2015; Anderson et al., 2015; Andersson et al, 2016; Iranmanesh et al, 2009a; Yim Wah Mak et al, 2013;
Valiee et al., 2012). Slutligen beskrev flera sjuksköterskor att de ändrat sitt sätt att tänka och att
de genom att vårda patienter i livets slutskede, fått ett annat perspektiv på livet och döden (Yim
Wah Mak et al., 2013).
Flera sjuksköterskor beskrev vård i livets slut som smärtsamt, traumatiskt, förkrossande, stressande, dränerande, frustrerande, deprimerande och känslomässigt krävande (Ranse et al., 2010;
Iranmanesh et al., 2009b; Holms et al., 2014; Yim Wah Mak et al., 2013). Oväntade dödsfall
och yngre patienters död triggade känslor av chock, sorg, smärta och hjälplöshet (Yim Wah
Mak et al, 2013; Kisorio & Langley, 2015; Valarde-Garcia et al., 2016; Fridh et al., 2009; Valiee
et al., 2012), medan förväntade dödsfall och äldre patienters död sågs som en naturlig del av
livet och ibland till och med som en lättnad (Valarde-Garcia et al., 2016).
De närståendes reaktioner beskrevs av flera sjuksköterskor som utmanade och smärtsamt
(Valiee et al., 2012). Särskilt utmanande var det om de närstående projicerade sina känslor på
sjuksköterskan (Yim Wah Mak et al., 2013). Nyexaminerade och oerfarna sjuksköterskor kände
sig ibland obekväma, i mötet med närstående (Anderson et al., 2015). Sjuksköterskornas respons på vård i livets slutskede varierade, beroende på den döende patientens tillstånd, exempelvis vakenhet och kommunikationsförmåga (Valarde-Garcia et al., 2016). Vissa sjuksköterskor upplevde en känsla av otillfredsställelse, då de ansåg sig ha misslyckats med att ge tillräckligt stöd till den döende patienten, medan hen var kontaktbar, att de inte tog vara på tiden medan
tid ännu fanns (Yim Wah Mak et al, 2013).
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Att dagligen utsättas för traumatiska skador och allvarligt sjuka patienter kunde leda till sorg
och lidande och att vårda döende patienter krävde återhämtning (Ranse et al, 2010; Fridh et al.,
2009). Känslor av hjälplöshet och kaos kunde leda till ångest och stress, vilket i sin tur kunde
resultera i fysiska åkommor så som depression, sömnsvårigheter, mardrömmar, påträngande
tankar och undvikande beteende (Yim Wah Mak et al., 2013; Anderson et al, 2015).
Vissa sjuksköterskor klandrade sig själva, kände ånger och motvilja i samband med vård i livets
slutskede. Att samtidigt vårda kurativa och döende patienter, beskrevs av några sjuksköterskor
som en känslomässig berg- och dalbana. Slutligen beskrev några sjuksköterskor att vård i livets
slutskede genererat ångest över deras egen och närståendes kommande död, samt att arbetet
kunde vara svårt att släppa när arbetsdagen var slut (Anderson et al., 2015; Andersson et al,
2016).
Hitta strategier
Att vårda döende patienter kunde vara påfrestande och stressande och hur sjuksköterskor bemästrade detta var i hög grad individuellt. Vissa sjuksköterskor distanserade sig, bland annat
genom att undvika möten med döende patienter och deras närstående (Yim Wah Mak et al.,
2013). Andra sjuksköterskor försökte se situationen utifrån patientens och de närståendes perspektiv, i syfte att må bättre själva samt att bättre förstå eventuella klagomål från närstående.
Ett annat sätt att hantera stress som kan uppstå till följd av vård i livets slutskede, var att ägna
fritiden åt roliga aktiviteter, bön, löpträning och matlagning (Andersson et al., 2016; Yim Wah
Mak et al., 2013). Det var också vanligt att sjuksköterskor som vårdar i livets slutskede påbörjade planeringen av sin egen och närståendes död (Yim Wah Mak et al., 2013). Vissa sjuksköterskor uttryckte en känsla av att sjuksköterskan förväntas hantera döende och död, samt att
bristande hantering sågs som en svaghet (Ranse et al., 2010). Sjuksköterskor valde också att
fokusera på arbetsuppgifter och den tekniska aspekten av omvårdnaden och att detta fungerade
som ett skydd mot stress. Reflektion sågs av många sjuksköterskor som ett viktigt verktyg för
att hantera svåra situationer relaterat till vård i livets slutskede, även om reflektion kunde leda
till känslor av sorg och ledsenhet (Andersson et al., 2016).

Diskussion
Metoddiskussion
Då syftet var att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter i livets slutskede
valdes enbart kvalitativa artiklar. Med hjälp av kvalitativ forskning kan sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter beskrivas, vilket i sin tur kan ge en ökad förståelse för hur sjuksköterskors behov skiljer sig åt, samt hur detta kan bemötas (Friberg, 2012).
Vid litteratursökningen användes tre avgränsningar, english, peer reviwed och årtal.
Uppsatsförfattarna valde att avgränsa på engelska för att en stor andel av den vetenskapliga
forskningen är skriven på det språket. En svaghet var att engelska inte är modersmålet för någon
av uppsatsförfattarna, vilket under arbetets gång har varit en utmaning, när det kommer till
tolkning och analys av artiklarna. Detta har troligtvis påverkat resultatet. Alla artiklar var peer
reviewed, vilket innebär att de är granskade och sedan publicerade i en vetenskaplig tidskrift.
Avgränsning för årtal var 2009–2019 och denna avgränsning användes för att säkerhetsställa
att faktan i de vetenskapliga artiklarna som användes i resultat, var aktuell och uppdaterad.
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De valda artiklarna var från åtta olika länder; Iran, Sverige, Australien, Spanien, Kina, Sydafrika, Nya Zeeland och Skottland. Denna internationella kunskap anser vi stärker studiens trovärdighet. Sjuksköterskans känslomässiga respons på att vårda patienter i livets slutskede, var
något som samtliga artiklar hade som en gemensam nämnare. Även bristande kunskaper och
praktiska färdigheter var återkommande i flera artiklar.
Urvalskriterier valdes för att begränsa området som skulle studeras. Under granskningsprocessen valdes två artiklar bort, den ena svarade inte på syftet och den andra bedömdes inte vara av
Grad I, det vill säga hög kvalitet enligt Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ
metod (Bilaga II).
I resultatet användes totalt 13 artiklar som analyserades var för sig och sedan sammanställdes
till en ny helhet. Det eftersträvades att enbart använda sjuksköterskans perspektiv. En av de
valda studierna var skriven utifrån två olika kontexter, vård i hemmet samt vård på sjukhus
(Iranmanesh et al., 2009b) och eftersom att vi enbart ville fokusera på vård i livets slut på sjukhus, exkluderades vård i hemmet.
Det studerade fenomenet avgränsades genom studiens syfte samt relevanta avgränsningar. Enligt Friberg (2012) är avgränsningar viktigt för att området inte ska bli för stort och svårt att
studera. En svaghet i studien var att enbart artiklar gällande vård i livets slutskede på sjukhus
valdes ut. Om kontexten istället hade breddats, kunde artiklar rörande hemsjukvård, hospice
och palliativa enheter inkluderat och således gett en bredare bild av fenomenet.
Trovärdighet är det övergripande målet i kvalitativ forskning och är ett kriterium som identifieras inom flera ramar. Trovärdigheten är en viktig aspekt av tillförlitlighet som uppnås genom
att forskningsmetoderna inspirerar till att resultaten och tolkningarna är sanningsenliga. Trovärdighet innebär tilliten till data och dess tolkningar av dem (Polit & Beck, 2017). Forskarens
förståelse inför fenomenet genom tidigare erfarenhet, teoretisk kunskap såväl som förutfattande
meningar bör beaktas vid granskning av en studies trovärdighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). Författarna till denna studie har ansträngt sig för att skapa ett så rättvist resultat
som möjligt. Alla artiklar som använts till resultatet har kvalitetsgranskats med hjälp av Mall
för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod (Bilaga II). Alla artiklar bedömdes vara
av Grad I, vilket motsvarar hög kvalitet och detta ökar studiens trovärdighet.
Under analysarbetets gång har författarna till denna studie översatt ord från engelska till
svenska, där innebörden av ordet varit osäkert, detta för att säkerställa att texten tolkats riktigt.
För att ytterligare stärka studiens trovärdighet, har alla artiklar till resultatet lästs och analyserats separat och därefter analyserats tillsammans, för att säkerställa att all information av vikt
bearbetats samt att de fynd som gjorts är relevanta för studiens syfte.
Lundman och Hällgren Graneheim (2017) menar att en studies trovärdighet även kan bedömas
utifrån begreppet giltighet, där resultatet anses giltigt om det redovisar karakteristika som är
representativt eller typiskt för det studien avsåg att beskriva. Vidare menar författarna att valet
av deltagare har betydelse för giltigheten. De valda deltagarna bör dels ha erfarenhet av det som
ska studeras och dels vara villiga att dela med sig av sina erfarenheter. Slutligen menar författarna att en noggrann beskrivning av urvals-och analysprocessen möjliggör att läsaren kan bedöma tolkningarnas giltighet. Uppsatsförfattarna anser att denna studie är giltig, då den redovisar särdrag som är typiska för det studien avsåg att studera. Vidare menar uppsatsförfattarna att
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studiens resultat är giltig, då deltagarna i de valda studierna har erfarenhet av det som ska studeras samt varit villiga att dela med sig av detta. Uppsatsförfattarna har även gjort en noggrann
beskrivning av urvals-och analysprocessen, vilket ytterligare stärker studiens giltighet.
Enligt Rosberg (2017) kan en studies tillförlitlighet bedömas genom att titta på hur forskarna
redovisat tillvägagångssätt och val av strategier som används under arbetets gång. I denna studie har författarna läst samtliga vetenskapliga artiklar och genomfört analysen gemensamt, vilket ökar resultatets tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).
Delaktighet innefattar om forskaren varit nära eller distanserad till det som ska studeras. Graden
av delaktighet i en kvalitativ studie varierar utifrån forskningsprocessens olika steg. Vid datainsamling är delaktighet en självklarhet då forskaren är den som utför intervjuer och är medskapare till texten. Om forskaren ska hitta mönster och kunna analysera materialet krävs att
forskaren distanserar sig. Vid en intervjustudie är inte resultatet oberoende av forskaren, trots
att det är intervjupersonens berättelse som redovisas (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017).
Författarna till denna studie har varit högst delaktiga, när det kommer till urvals-och analysprocessen. De val vi har gjort och den analys vi har genomfört har resulterat i det resultat som
presenteras i denna studie.
Överförbarhet innefattar i vilken grad resultatet kan överföras till andra grupper eller situationer. Författarna kan ge förslag och söka skapa förutsättningar för överförbarhet, men i slutändan är det läsaren själv som avgör om studiens resultat är överförbart eller inte (Lundman &
Hällgren Graneheim, 2017). En viktig aspekt för att främja överförbarhet är mängden rik och
beskrivande information som kvalitativa forskare kan förse studien med (Polit & Beck, 2017).
Författarna till denna studie menar att resultatet är överförbart då sjuksköterskor möter döende
patienter och deras närstående, oavsett arbetsplats, och inte enbart i sjukhusmiljö. Exempel på
andra kontexter där sjuksköterskan kan komma att möta döende patienter och deras närstående,
är hemsjukvård, primärvård, hospice, palliativa enheter, särskilda boenden etcetera. Uppsatsförfattarna menar också att studiens resultat kan vara överförbart och användbart för andra yrkesgrupper, så som läkare, undersköterskor och vårdbiträden. Slutligen anser författarna till
denna studie att resultatet kan vara överförbart på ett mer personligt plan. Allt fler människor
lever längre och därmed kommer antalet personer i behov av vård i livets slutskede, att öka.
Detta innebär att de flesta av oss kommer att möta vård i livets slutskede på nära håll.
Alla inkluderade studier till resultatet var godkända av en etisk kommitté och alla deltagare
hade gett informerat samtycke till att delta i studierna. Deltagarna fick även information om att
de när som helst kunde avbryta sitt deltagande i studien. Innan en studie kan genomföras måste
forskarna beakta etiska aspekter, i detta ingår att ge relevant information till deltagarna kring
vilka data de anser att använda, syftet med studien samt att deltagarna har rätt till anonymitet
och konfidentialitet. Med anonymitet menas att inte ens forskarna kan koppla insamlade data
till deltagarna. Med konfidentialitet menas att deltagarnas identitet är skyddad för alla utomstående. Deltagandet i studien bör alltid vara frivilligt (Polit & Beck, 2017). Författarna till denna
studie har haft ett etiskt förhållningssätt gentemot tidigare forskning och dess deltagare, genom
att söka tolka texten med ett öppet sinne. Vidare har uppsatsförfattarna ansträngt sig för att inte
misstolka innebörden eller att ta texten ur dess kontext.
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Resultatdiskussion
Vi har valt att lyfta delar som rör det professionella förhållningssättet, känslan av sammanhang,
bristande kunskap och färdigheter, stöd är en viktig faktor samt respons på i vård i livets slutskede i vår resultatdiskussion.
Att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt
I resultatet, under subtemat Vård i livets slutskede är komplext, lyfts att det kan vara svårt att
uppträda professionellt i alla lägen. Känslomässiga band mellan döende patienter och sjuksköterskor, samt när den döende påminner sjuksköterskorna om egna familjemedlemmar, gör det
svårare att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt. Enligt Pennbrant, Tomaszewska och
Lorentzson Penttilä (2015) måste sjuksköterskan vara självsäker i sin yrkesroll, för att kunna
uppträda professionellt gentemot patienten och dennes närstående. Vidare menar författarna att
sjuksköterskan bör applicera ett holistiskt synsätt, samt att sjuksköterskan använder sig själv
och sina erfarenheter som ett verktyg, när hen vårdar patienter i livets slutskede. Artikelförfattarna understryker också att ju fler erfarenheter som sjuksköterskan besitter, desto tryggare blir
sjuksköterskan, både i sin professionella roll men också i att förse patienterna med en god omvårdnad.
I bakgrunden lyfts sjuksköterskans fyra grundläggande ansvarsområden vilka är att främja
hälsa, förebygga sjukdom, lindra lidande och återställa hälsa. Men också att stå upp för de
mänskliga rättigheterna, jämställdhet och rättvisa, som ligger i vårdandets natur, samt att omvårdnad ges oberoende av tro, ålder, kön och sexuell läggning (Svensk sjuksköterskeförening,
2012). Detta kan kopplas till resultatets subtema Vård i livets slutskede är komplext, där det
framkommer att vård av döende patienter innefattar så mycket mer än att avsluta behandling.
Vård i livets slutskede handlar om att förebygga och främja välbefinnandet hos den döende
patienten. Subtemat Ge stöd till patient och närstående lyfter vikten av att sjuksköterskan är
lyhörd, ödmjuk och har förmågan att sätta sig själv åt sidan. Detta styrks av Forsberg (2016)
som menar att sjuksköterskan förväntas uppträda respektfullt och professionellt, samt visa prov
på medkänsla och lyhördhet. Sjuksköterskan bör också ha förmågan att känna med den döende
patienten och visa omtanke, samtidigt som den professionella yrkesrollen upprätthålls (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016).
Författarna till denna studie reflekterar kring hur svårt och komplext det faktiskt är att upprätthålla ett professionellt förhållningssätt gentemot patienter och närstående. Under utbildningens
gång har vi upprepade gånger fått höra att det är av största vikt att sjuksköterskan förhåller sig
professionellt gentemot patienter och närstående, men vad innebär ett professionellt förhållningssätt i praktiken? Vi har också fått lära oss att det som sjuksköterska är okej att vara personlig, men inte privat. Men vart går egentligen gränsen mellan personlig och privat? Den frågan är inte helt enkel att svara på. Vi anser att det råder en brist på reflektion och diskussion
kring professionellt förhållningssätt i grundutbildningen till sjuksköterska och menar att detta
borde ses över, då enbart egen reflektion kring ämnet inte är tillräckligt.
Känsla av sammanhang
I resultatet, under subtemat Ett spektrum av känslor, lyfts att hos flera sjuksköterskor väcker
vård i livets slutskede känslor av meningsfullhet. Vidare visar resultatet, under subtemat Vårda
under otillfredsställande omständigheter att flertalet sjuksköterskor upplever sjukhusmiljön
som otillfredsställande och stressig, och detta i kombination med tidsbrist leder till missnöje
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hos sjuksköterskorna. Om sjuksköterskorna istället upplever miljön som hanterbar och begriplig, kan deras erfarenheter av att vårda i livets slutskede, bli positiva. Regionala cancercentrum
i samverkan (2016) beskriver hur sjuksköterskan, den döende patienten och dennes närstående
kan uppleva en känsla av sammanhang när situationen är hanterbar, meningsfull samt begriplig,
och hur livets slutskede då kan bli till en tid som resulterar i personlig utveckling för samtliga
parter.
Antonovsky (1991) diskuterar begreppen meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet utifrån
individperspektivet och dessa begrepp kan även appliceras på sjuksköterskan. Detta styrks av
Milberg (2013) som understryker att den mesta forskningen har gjorts på patienter och närstående, men att känsla av sammanhang är betydelsefullt också för sjuksköterskan, i mötet med
den döende patienten och dennes närstående. Vidare menar författaren att känsla av sammanhang ökar sjuksköterskans förmåga att stödja den döende patienten och dennes närstående, i att
hantera döende och död.
Uppsatsförfattarna anser att, om sjuksköterskan upplever en situation utifrån känsla av sammanhang, kan svåra situationer relaterat till vård i livets slutskede leda till personlig och professionell utveckling. Vidare reflekterar författarna till denna studie över att en hög känsla av
sammanhang kan fungera som ett skydd mot negativa effekter, så som stress, depression och
utbrändhet, som kan uppstå till följd av vård i livets slutskede, men också hur kunskap och
erfarenhet ökar både hanterbarheten och begripligheten i svåra situationer.
Bristande kunskap och färdigheter
I resultatet, under subtemat Känsla av att vara oförberedd lyfts att nyexaminerade och oerfarna
sjuksköterskor känner sig oförberedda inför att vårda döende patienter, samt att de upplever sig
ha för lite kunskap kring vård i livet slutskede. Många sjuksköterskor uttrycker också ett bristande självförtroende i den professionella yrkesrollen. Pennbrant et al., (2015) bekräftar detta
och menar att sjuksköterskor med begränsad erfarenhet av vård i livets slutskede upplever svårigheter, när de försöker uppträda professionellt gentemot patienter och närstående. Vidare menar artikelförfattarna att dessa svårigheter kan bestå i att separera sina egna känslor från patientens känslor, samt att inte fördjupa sig för mycket i patientens eller de närståendes situation.
Under subtemat Vård i livets slutskede är komplext lyfts att vård i livets slutskede inbegriper
mycket mer än att bara avlägsna behandling. Detta styrks av Socialstyrelsen (2006) som menar
att sjuksköterskan förväntas uppträda professionellt i en komplex vårdsituation. Den komplexa
vårdsituationen kräver förutom medicinska insatser, omvårdnad och kurativa insatser som kan
röra såväl sociala som existentiella frågor samt praktiska frågor rörande vård i livets slutskede.
I tidigare forskning framkommer att den utbildning och praktiska träning som erbjuds nyexaminerade sjuksköterskor anses vara otillräcklig (Zheng, Lee, & Bloomer, 2015). Mani (2016)
beskriver hur nyexaminerade sjuksköterskor får stöd av erfarna kollegor, men att detta inte är
tillräckligt för att kunna hantera komplexiteten av vård i livets slutskede, detta bekräftas även i
uppsatsens resultat där det framkommer hur sjuksköterskor upplever sig vara oförberedda och
osäkra i vårdandet av den döende patienten.
Under samma subtema lyfts att vård i livets slutskede sågs som en möjlighet att lära och att
utvecklas i sin professionella roll, och hur detta leder till ett ökat självförtroende när sjuksköterskorna upplever att de har bemästrat en svår situation. Detta styrks av Pennbrant et al (2015)
som menar att erfarenheter leder till en ökad förståelse och acceptans, samt att vård i livets
slutskede erbjuder ny kunskap och nya erfarenheter dagligen.
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Författarna till denna studie reagerar på att många vetenskapliga artiklar i resultatet lyfter just
bristande kunskap och praktiska färdigheter i vård i livets slutskede. Detta ser vi som ett bevis
på att vård i livets slutskede är komplext, samt att mer kunskap och träning behövs i grundutbildningen till sjuksköterska, för att förbereda nyexaminerade sjuksköterskor inför mötet med
döende patienter och deras närstående.
Stöd är en viktig faktor
I resultatet, under subtemat Samverka med kollegor lyfts vikten av att dela med sig av sina
erfarenheter till kollegor. Erfarna kollegor rådfrågas, dels för att vård i livets slutskede ska bli
så bra som möjligt, men också som ett led i att utvecklas i sin professionella roll. Pennbrant et
al., (2015) bekräftar detta och menar att ett gott samarbete mellan kollegor och annan sjukvårdspersonal är en viktig aspekt för en god omvårdnad av döende patienter, samt att sjuksköterskan genom att rådfråga en erfaren kollega, kan uppnå en större trygghet i sin professionella
roll. Under samma subtema, framkommer också att det är viktigt och stimulerande att som
sjuksköterska få känna sig som en del av ett team. Flertalet sjuksköterskor upplever att de klarar
av svåra situationer bättre, om de känner sig som en del av teamet, samt om kollegorna bekräftar
deras känslor. Enligt Pennbrant et al., (2015) stärker teamarbetet sjuksköterskan, när hen ska
hantera svåra situationer och svåra beslut kring vård i livets slutskede. Vidare menar författarna
att kollegor kan inge tröst i sjuksköterskan, genom att säga att ”vi har gjort det vi kan för patienten”, samt att rätt beslut fattats kring patientens vård.
Parola et al., (2018) lyfter en annan aspekt av behovet av stöd, att det multidisciplinära teamet
stöttas som en helhet, genom att kollegor delar känslor, åsikter, tveksamheter och avslappnande
stunder. Dessa stunder av gemenskap främjar inte enbart den individuella sjuksköterskans välmående, utan stärker hela det multidisciplinära teamet. Subtemat Samverka med kollegor lyfter
också att vissa sjuksköterskor upplever ett bristande kollegialt stöd och att flera sjuksköterskor
pekar på att det framförallt ges otillräckligt stöd till nyexaminerade sjuksköterskor, som ännu
inte hunnit bygga upp ett nätverk i form av erfarna kollegor.
Författarna till denna studie reflekterar över att det som nyexaminerad sjuksköterska kan vara
svårt att våga uttrycka vad som känns svårt och utmanande i arbetet, samt att det tar tid att som
nyanställd finna sin plats i en arbetsgrupp eller ett team. Vidare anser författarna till denna
studie att sjuksköterskors behov av stöd bör uppmärksammas mer samt ges mer utrymme än
vad som görs i dagsläget, då bristande stöd till sjuksköterskor kan resultera i bristande omvårdnad av döende patienter.
Respons på vård i livets slutskede
I resultatet, under subtemat Ett spektrum av känslor, lyfts att mötet med döende patienter och
deras närstående ökar sjuksköterskornas medvetenhet om sin egen dödlighet och att vård i livets
slutskede får dem att börja reflektera kring livet och döden, på ett annat sätt än tidigare. Detta
styrks av Karlsson, Kasén och Wärnå-Furu (2017) som menar att det är oundvikligt att sjuksköterskor som vårdar döende patienter, reflekterar över sitt eget liv, sin kommande död och
deras egen sårbarhet. Flera sjuksköterskor upplever också att de, genom att vårda döende patienter i livets slutskede, fått en mer lättsam inställning till livet och döden. Detta påtalar även
Parola, Coelho, Sandgren, Fernandes och Apóstolo (2018) som menar att vi genom konfrontation med vår egen dödlighet blir medvetna om hur kort livet är och att denna insikt kan förändra
vårt sätt att tänka, vara och leva vårt liv. Författarna till denna studie väljer att lyfta reflektion
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kring egen dödlighet och sårbarhet, då vi anser att detta är en förutsättning, dels för sjuksköterskans personliga och professionella utveckling, och dels för att möjliggöra högkvalitativ vård
i livets slutskede. Vidare menar författarna till denna studie att sjuksköterskor som inte reflekterat kring sin egen död, lättare påverkas negativt av patienters död.
Under samma subtema lyfts också att vissa sjuksköterskor klandrar sig själva, känner ånger och
avsmak i samband med vård i livets slutskede. Karlsson et al., (2017) bekräftar detta och skriver
att känslor av skuld och ånger är vanligt, speciellt när sjuksköterskor upplever att de inte har
gjort tillräckligt för att lindra den döende patientens lidande. Även Pennbrant et al (2015) lyfter
detta och menar att samtal kring död och livets slutskede kan vara känslomässigt uttröttande för
sjuksköterskan. Vidare menar författarna att osäkerhet kring samtal om död och döende kan
leda till att sjuksköterskor undviker dessa typer av samtal helt och hållet.
Under subtemat Hitta strategier, framkommer att vissa sjuksköterskor distanserar sig och tar
till ett undvikande beteende för att hantera svåra situationer relaterat till vård i livets slutskede.
Detta styrks av Parola et al., (2018) som beskriver hur en del sjuksköterskor använder distansering, som en strategi för att skydda sig själva. Även Pennbrant et al (2015) lyfter detta och
menar att många sjuksköterskor känner sig tvingade att upprätthålla en känslomässig distans,
för att fungera i sin arbetsroll, samt att denna distansering är en följd av sjuksköterskans egen
rädsla för att konfronteras med död och existentiell ångest. Författarna till denna studie anser
att en viss grad av distansering är nödvändig, dels för att kunna upprätthålla ett professionellt
förhållningssätt gentemot den döende patienten och dennes närstående, och dels för att sjuksköterskan själv ska mäkta med sitt arbete och inte riskera sitt eget välmående. Å andra sidan,
kan för mycket distansering leda till att sjuksköterskan uppfattas som känslomässigt avstängd
och ”kall” i sitt bemötande. Detta är onekligen en svår balansgång.

Slutsatser
Resultatet visar att responsen på vård i livets slutskede varierar. Att dela med sig av sina erfarenheter till kollegor är viktigt och hjälper sjuksköterskan att lättare hantera svåra situationer
relaterat till vård i livets slutskede. Sjuksköterskor som är oförmögna att dela med sig av sina
erfarenheter, tenderar att uppleva mer ångest och stress. Att stötta den döende patienten och
dennes närstående kräver ett helhjärtat engagemang, samt att sjuksköterskan har förmågan att
sätta sig själv åt sidan. Tidsbrist och hög arbetsbelastning är ett hinder för god omvårdnad och
en del sjuksköterskor känner sig exkluderade i beslutsfattandet kring vården av döende patienter. Nyexaminerade och oerfarna sjuksköterskor känner sig oförberedda och upplever sig inte
ha tillräckligt med kunskap och praktiska färdigheter i vård i livets slutskede.
De slutsatser som kan dras av detta examensarbete är att utbildning inom vård i livets slutskede
är betydelsefullt. Detta bör implementeras mer, både i sjuksköterskeutbildningen och ute i de
olika verksamheterna. Detta skapar förutsättningar för att uppträda professionellt och minimera
det känslomässiga lidandet hos den enskilda sjuksköterskan. Stöd från ledning och kollegor bör
förekomma i större utsträckning, som ett sätt att förhindra negativa effekter, exempelvis utbrändhet, samt som ett sätt att förbättra omvårdnaden av döende patienter och deras närstående.
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Praktiska implikationer
Examensarbetets resultat visar att egen reflektion kring döende och död är viktigt, detta för att
sjuksköterskan ska kunna hantera svåra situationer relaterat till vård i livets slutskede på ett
adekvat sätt, men också för att möjliggöra att högkvalitativ vård ges till döende patienter och
deras närstående. Genom att reflektera kring döende och död, kan sjuksköterskan utveckla sin
egen kompetens inom området. Gemensam reflektion, kollegor emellan, kan i sin tur bidra till
att omvårdnadsarbetet kvalitetsutvecklas, ur ett grupperspektiv. Inom de olika verksamheterna
som bedriver vård i livets slutskede är det av yttersta vikt att förstå hur miljön på arbetsplatsen
påverkar sjuksköterskan och omvårdnaden av den döende patienten. Ur ett samhällsperspektiv
är döende och död något som alla människor kommer att möta någon gång under livet. Där kan
sjuksköterskan med sin kunskap och kompetens bidra till stöd och undervisning i sin vardag
men också i situationer som kan uppstå i samhället och utanför arbetet.
Författarna till denna studie anser att examensarbetets resultat kan bidra till kunskapsutveckling
inom sjuksköterskeutbildningen, då utbildningen inte fokuserar tillräckligt på mötet med döende patienter och deras närstående, samt de tankar och känslor som dessa möten väcker hos
sjuksköterskan. Att kunna bemöta döende patienter och deras närstående på ett professionellt
sätt, är en stor och viktig del av sjuksköterskans yrkesroll. Därför är det viktigt att prioritera
och utveckla detta inom sjuksköterskeutbildningen och inom de olika verksamheterna.

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans
kompetensområde
Författarna till denna studie behöver mer kunskap kring hur sjuksköterskan kan vara ett stöd
för den döende patienten och dennes närstående, men också hur sjuksköterskan tar hand om sitt
eget välbefinnande i krävande situationer relaterat till vård i livets slutskede. Att ta ansvar över
sin egen kunskapsutveckling innebär att vara uppdaterad om ny forskning angående vård i livets
slutskede, men också att vara medveten om egna kunskapsluckor och försöka fylla dessa med
ny lärdom. Genom att aktivt söka ny kunskap och forskning om vård i livets slutskede kan
sjuksköterskan aktivt utvecklas inom området. Ämnet som studerats i examensarbetet är i behov av ytterligare forskning. Förslag till fortsatt kunskapsutveckling är handledning och reflektion kring egen och närståendes döende och död, för en förbättrad omvårdnad i livets slutskede. Förslag till vidare forskning är att undersöka sambandet mellan hög arbetsbelastning och
omvårdanden av döende patienter, samt ytterligare forskning kring nyexaminerade sjuksköterskors erfarenheter av att vårda döende patienter.
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kvinnor, på tre olika
sjukhus, deltog i studien.

Urval och studiegrupp: Sammanlagt 9
sjuksköterskor, varav 7
kvinnor och 2 män, i åldern 33–58 år deltog i
studien, kravet var att de
skulle ha arbetat minst 3
år på IVA.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenteras i 4 kategorier och 15 subkategorier.

Land: Australien

Författare:
I. Fridh,
A. Forsberg
& I. Bergbom
Årtal: 2009
Land: Sverige

Problem: De flesta patienter vårdas
på en intensivvårdsavdelning på
grund av ett livshotande tillstånd, där
målet är att rädda patientens liv och
inte att ge vård i livets slutskede. Patienterna och deras anhöriga är sällan
förberedda på att skiljas åt, i en högteknologisk offentlig miljö.

Metod: Deskriptiv
studie med grundad
teori och semistrukturerade gruppintervjuer, analysen genomfördes med hjälp
av kvalitativ teknik
för grundad teori.

Ansats: Kvalitativ
Metod: Metod baserad på intervjuer med
en explorativ design,
med kvalitativ innehållsanalys.

Syfte: Att utforska sjuksköterskors
erfarenheter av att vårda döende patienter på en intensivvårdsavdelning
(IVA).

Miljön på Akutmottagningen upplevs otillfredsställande och döende patienter har låg
prioritet. Sjuksköterskor beskriver hur döende patienter flyttas till andra avdelningar
samt att de försöker göra sitt bästa, trots rådande omständigheter.

Sjuksköterskorna arbetar aktivt för att säkerställa patientens värdighet och bekvämlighet, ensamma patienter utan närstående kräver extra tillsyn. Det var också viktigt att se
till de närståendes behov och att uppmuntra
närstående att närvara.
Miljön på IVA beskrivs som ett hinder för
att som sjuksköterska kunna göra sitt yttersta.
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Grad 1, Hög

Bilaga III
Författare
Årtal
Land

Problem och syfte

Ansats och metod

Urval och studiegrupp

Huvudsakligt resultat

Kvalitetsgranskning

Författare:
M. Ghaljeh,
S. Iranmanesh,
N. Dehghan
Nayeri,
B. Tirgari,
& B. Kalantarri

Problem: Vård i livets slut är relativt
nyetablerat fenomen i Iran. Majoriteten av personer som befinner sig i livets slut spenderar sin sista tid på en
onkologi- och intensivvårdsavdelning. Sjuksköterskorna är högst involverad i vården av dessa patienter,
trots att de saknar formell utbildning
och kunskap i vård i livets slutskede.

Ansats: Kvalitativ

Urval och studiegrupp: Sammanlagt 10
sjuksköterskor med medelåldern 30 år som
hade arbetat på en onkologiavdelning minst fem
år, deltog i studien.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenterades i 3 teman.

Grad 1, Hög

Urval och studiegrupp: 5 sjuksköterskor
valdes som deltagare till
studien.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenterades i 5 teman. Kommunikation är viktigt
inom det multidisciplinära teamet.
Miljön på IVA-avdelning är inte optimal att
vårda döende patienter på, på grund av till
exempel tidsbrist.
Det råder brist på kunskap och träning samt
att sjuksköterskorna upplever känslor av
stress, ångest och frustration.

Metod: Fenomenologisk och hermeneutisk ansats, med semistrukturerade individuella intervjuer, analyserad med strukturell analys.

Årtal: 2016
Land: Iran

Syfte: Att utforska sjuksköterskors
erfarenheter i att vårda döende patienter.

Författare:
N. Holms,
S. Milligan
& A. Kydd

Problem: Vård i livets slutskede på
intensivvårdsavdelningar har fått lite
uppmärksamhet i litteraturen i jämförelse med generell palliativ vård.

Årtal: 2014

Syfte: Att utforska sjuksköterskors
erfarenheter av att vårda i livets slutskede på en IVA-avdelning.

Land: Skottland

Ansats: Kvalitativ
Metod: Fenomenologisk ansats användes,
data samlades in genom semistrukturerade gruppintervjuer.
Analyserad med tematisk innehållsanalys.
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Att se patienten som en unik person, att som
sjuksköterska vara närvarande och öppen.
Personlig och professionell utveckling som
ett resultat av närheten mellan sjuksköterskan och patienten. Att vårda döende patienter innebär att sjuksköterskan assisterar den
döende patienten i slutet av deras liv.

Grad 1, Hög

Bilaga III
Författare
Årtal
Land

Problem och syfte

Ansats och metod

Urval och studiegrupp

Huvudsakligt resultat

Kvalitetsgranskning

Författare:
S. Iranmanesh,
A. Abbaszadeh,
H. Dargahi,
& M. Cheraghi

Problem: Cancer är vanligt förekommande och ett ständigt växande fenomen världen över. Det råder en brist
på kunskap och praktiska färdigheter
kring vård i livets slut och att vårda
döende patienter upplevs av många
sjuksköterskor som svårt. Tidigare
studier har försökt att förstå fenomenet kring att vårda döende patienter,
genom olika typer av analysmetoder.
Denna studie syftar till att undersöka
cancersjuksköterskors erfarenheter,
som grupp.

Ansats: Kvalitativ

Urval och studiegrupp:
15 sjuksköterskor vilka
arbetade på en canceravdelning blev intervjuade. Deltagarna var
mellan 32–50 år, medelåldern var 40 år.

Huvudsakligt resultat:
I resultatet framkom 1 tema och 3 subteman.
I det första temat berörs stödet till patienten
och dennes närstående.
I subteman framkommer att sjuksköterskan
glömmer sina egna problem, söker mening
med sitt eget liv, reflekterar kring döden och
döendet samt att satsa helhjärtat i vården för
den döende patienten.
Hinder i att ge en god vård beror på tidsbrist,
hög arbetsbelastning samt lågt beslutsfattande som sjuksköterska.

Grad 1, Hög

Urval och studiegrupp:
8 sjuksköterskor som
alla var kvinnor blev intervjuade.
4 av dessa arbetade i
hemmiljö och 4 arbetade på sjukhus. Åldern
på de som arbetade på
sjukhus varierade mellan 35–58 år och de som
arbetade i hemmiljö var
mellan 37–56 år.

Huvudsakligt resultat:
3 teman och 8 subteman framkom i resultatet.
Resultatet lyfter att det är viktigt att möta
varje patient och dennes närstående som
unika personer.
Vikten av att ge både fysisk och känslomässig vård.
Stöd i form av aktiv lyssnande, förbereda
närstående på vad som komma skall.
Vikten av att som sjuksköterska reflektera
över känslor och reaktioner, att vara del av
ett team.

Grad 1, Hög

Årtal: 2009
Land: Iran

Författare:
S. Iranmanesh,
T. Häggström,
K. Axelsson,
& S. Sävenstedt
Årtal: 2009
Land: Sverige

Syfte: Att undersöka iranska cancersjuksköterskors erfarenheter av att
vårda i livets slutskede.
Problem: Död är något som är oundvikligt för alla människor. Död till
följd av sjukdom involverar bland annat sjuksköterskor. Få studier beskriver meningen med att vårda döende
patienter i olika kontext. Samt att
sjuksköterskan i relation till patienten
bör förmå att skapa tillit, lindra lidande, skapa meningsfullhet för patient och närstående, främja acceptans
av döden samt stanna hos patienten
till livets slut.

Metod: Narrativa intervjuer. Fenomenologisk och hermeneutisk ansats användes.
Systematisk analys
användes.

Ansats: Kvalitativ
Metod: Fenomenologisk hermeneutisk ansats användes.
Strukturell analys användes.

Syfte: Att belysa sjuksköterskors erfarenheter av att vårda döende patienter i hemmet och på sjukhus.
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Bilaga III
Författare
Åral
Land
Författare:
L. C. Kisoro
& G. C. Langley
Årtal: 2015
Land: Sydafrika

Problem och syfte

Ansats och metod

Urval och studiegrupp

Huvudsakligt resultat

Kvalitetsgranskning

Problem: Sjuksköterskor spelar en
central roll i att hjälpa patienter och
närstående att skapa en positiv och
meningsfull erfarenhet av vård i livets
slut, men sjuksköterskor har uttryckt
svårigheter i att balansera den professionella rollen och deras personliga känslor. Sjuksköterskor har också
uttryckt att de känner sig oförberedda
inför vård i livets slut.

Ansats: Kvalitativ

Urval och studiegrupp: Sammanlagt 24
sjuksköterskor, varav 22
kvinnor och 2 män, i åldern 31–69 år deltog i
studien.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenterades i 5 teman och 19 subteman. Sjuksköterskorna upplevde att vård i livets slut var
svårt och utmanande, speciellt svårt var det
att vårda yngre patienter.
Sjuksköterskorna upplevde att de inte inkluderades i beslutprocessen och diskussionen
kring patienten.
Stöd för patienten innefattar att göra sitt
bästa, uppmuntra och vara närvarande. Stöd
till närstående var viktigt men svårt, relaterat
till tidsbrist och hög arbetsbelastning. Viktigt att respektera religiösa och kulturella
skillnader. Nyexaminerade sjuksköterskor
kände sig obekväma med att möta närstående.
Bristande kollegialt stöd för sjuksköterskor,
bristande kunskap och erfarenheter i vård i
livets slut. Behov av tid för reflektion och
återhämtning.

Grad 1, Hög

Urval och studiegrupp:
5 kvinnliga sjuksköterskor deltog i studien med
en arbetslivserfarenhet
på 5–29 år.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenteras i 3 huvudkategorier och 8 subkategorier.
I resultatet framkommer känslor där sjuksköterskorna upplever att vårda i livets slutskede ses som en ära och ett privilegium
men att det också är komplext. Det framkommer ett bristande organisatoriskt stöd, då
det är känslomässigt krävande att vårda döende patienter.
Vara stöd för närstående genom att skapa
minnen och vara närvarande.

Grad 1, Hög

Metod: Deskriptiv
metod, med gruppintervjuer, analyserad
med en ”långbordsmetod”.

Syfte: Att utforska sjuksköterskors
erfarenhet av att vårda vuxna patienter i livets slut, på en IVA-avdelning.

Författare:
K. Ranse,
P. Yates,
F. Coyer

Problem: Vård i livets slut är en viktig komponent inom intensivvård. Det
har gjorts lite forskning kring vård i
livets slut på intensivvårdsavdelningar.

Årtal: 2010
Land: Australien

Ansats: Kvalitativ
Metod: Studie med
semistrukturerade intervjuer, analyserade
med induktiv kodning.

Syfte: Att undersöka IVA-sjuksköterskors syn av vård i livets slutskede.
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Bilaga III
Författare
Åral
Land
Författare:
S. Valiee,
R. Negarandeh,
N. Dehghan
N. DehghanNayeri

Problem och syfte

Ansats och metod

Urval och studiegrupp

Huvudsakligt resultat

Kvalitetsgranskning

Problem: Det är en utmaning för
sjuksköterskor som arbetar på IVAavdelningar att ge en fullgod vård vid
livets slutskede.

Ansats: Kvalitativ

Urval och studiegrupp: Sammanlagt 10
sjuksköterskor, varav 9
kvinnor och 1 man.
Medelåldern var 33,5 år.
Arbetserfarenheten varierade mellan 1–18 år.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenteras i 2 teman och 5 subteman.
Sjuksköterskorna såg vård i livets slutskede
som en emotionell börda.
Familjens reaktioner påverkade sjuksköterskorna negativt, speciellt vid projicering av
tex ilska.
Yngre patienters död påverkade sjuksköterskorna mer än äldre patienter, där döden sågs
naturlig. Vikten av att göra sitt bästa. SSK:s
reflektion kring döden.

Grad 1, Hög

Urval och studiegrupp: Sammanlagt 22
sjuksköterskor, varav 15
kvinnor och 7 män. Medelåldern var 40,8 år
och medelvärdet på arbetserfarenheten var 13,
6 år. Deltagarna rekryterades genom ”purposeful sampling method”
som kompletterades
med ”snowball sampling method”.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenteras i 3 teman. I resultatet lyfts förväntade
och oväntade dödsfall, att patientens ålder
spelar stor roll för sjuksköterskornas respons
men också att relationen mellan patienten
och sjuksköterskan. Vidare lyfts vikten av att
förhålla sig professionellt samt olika känslotillstånd.

Grad I, Hög

Syfte: Att utforska intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att vårda
patienter i livets slutskede.

Årtal: 2012

Metod: Studie med
fördjupade intervjuer.
Intervjuerna var transkriberade och sedan
analyserade genom
konventionell innehålls analys.

Land: Iran

Författare:
J. F VelardeGarcía,
R. LuengoGonzález,
R. GonzálezHervias,
C. CardeneteReyes,
G. AlvardoZambrano,
& D. PalaciosCeña

Problem: Sjuksköterskor kan uppleva en emotionell börda till följd av
patienters död, då de har den mesta
kontakten med patienterna. Detta kan
påverka beslutstagandet och vårdgivandet, därför är det viktigt att fortsätta utveckla forskningen och fördjupa kunskapen från omvårdnadsperspektiv.
Syfte: Att beskriva spanska IVAsjuksköterskors erfarenheter av hur de
hanterar patienters död.

Ansats: Kvalitativ
Metod: Fenomenologisk studie med intervjuer, analyserade
med kvalitativ innehållsanalys.

Årtal: 2016
Land: Spanien
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Bilaga III
Författare
Åral
Land
Författare:
Yim Wah
Mak,
Vico Chung
Lim Chiang,
& Wai To
Chui
Årtal: 2013
Land: Kina

Problem och syfte

Ansats och metod

Urval och studiegrupp

Huvudsakligt resultat

Kvalitetsgranskning

Problem: Mer forskning behövs för
att förstå hur sjuksköterskor tar hand
om sig själva samt copingstrategier de
tar till medan de vårdar den döende
patienten och dennes närstående.

Ansats: Kvalitativ

Urval och studiegrupp: Sammanlagt 15
sjuksköterskor, varav 11
kvinnor och 4 män, från
tre olika akutmedicinska
avdelningar, i åldrarna
20–55 år. Deltagarna rekryterades genom ”purposive sampling strategy” för att uppnå variation.

Huvudsakligt resultat: Resultatet presenteras i 4 teman 9 subteman. Sjuksköterskorna
upplevde brist på förberedelse inför patienters död. Vidare lyfts oväntad och plötsliga
dödsfall, närståendes projicering av känslor,
negativa känslor och fysiska åkommor som
en följd av vård i livtes slutskede, reflektion
kring den professionella rollen samt meningen med liv och död samt copingstrategier.

Grad 1, Hög

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors
erfarenheter och uppfattningar av att
vårda döende patienter och deras familjer på en akutmedicinsk avdelning.

Metod: Studie med
en tolkande och deskriptiv ansats, analyserad med tematisk
analys.
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