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Abstract 
Background: During 2014 a total of 89062 people died in Sweden. Nurses' will meet patient 
who are in the end of their life. The work with dying patients can be emotionally draining but 
also very rewarding for the nurses. Aim: The aim of this study was to explore nurses' 
experiences of meeting the dying patients and their close ones. Method: The method used is a 
litterature based study with focus on qualitative studies. The articles were processed using the 
Friberg method of analysis. Results: There were ten articles which were analysed and compiled 
to a result. There are three themes and ten subthemes. The first theme is about seeing the work 
as a privilege - it's about happiness, gratefulness and benevolence. The second theme is about 
feeling frustration - it's about not being ready to meet the patient and their close ones, being 
uncertain and being alone during work. The third and last theme is to experience stress - it's 
about feeling pressure, feel sadness and to feel stress and anxiety. Conclusion: Both positive 
and negative experiences are shown in the result. The palliative care isn't just about caring for 
the patient, but also about supporting their next of kin in their mourning process. The nurses 
experiences can sometimes reflect in their work towards the patient and their kin, which puts 
the nurses in a difficult situation. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna studie beskriver sjuksköterskors upplevelser i mötet med den döende patienten och dess 
närstående. Det som kom fram i studien kan vara behövlig information för andra sjuksköterskor 
och ledning inom olika verksamheter för att hjälpa sjuksköterskor i mötet med patienten och 
dess närstående. I mötet med döende patienter och dess närstående upplever sjuksköterskor 
både positiva och negativa känslor. Det har framkommit tre olika teman och tio subteman som 
delats upp i positiva- respektive negativa upplevelser. Bland de positiva upplevelserna hos 
sjuksköterskorna finns glädje och tacksamhet i att möta patienten och dess närstående och att 
få dela patientens sista tid. Det finns en strävan hos sjuksköterskorna att ge patienten och de 
närstående den bästa vård de kan samt att tillgodose deras olika behov. Ser vi till de negativa 
upplevelserna tar sjuksköterskorna upp att de ofta känner sig ensamma i mötet med patienten 
men också osäkra och oförberedda kring vad som förväntas av dem. 

Sjuksköterskorna upplever att de saknar viss kunskap och att de vill ha mer stöd från sina 
kollegor. I mötet med patienten och dess närstående känner sjuksköterskorna sig pressade, 
stressade och ibland även viss ångest över hur de ska vårda patienten men också gällande att 
de inte kan göra mer än de redan gjort. Vid patienters bortgång känner sjuksköterskorna ofta 
sorg över patienten och en medkänsla i de närståendes sorg och förlust. 

Författarnas slutsatser är att det kan vara givande att arbeta med patienter i livets slutskede, 
men också krävande. Det behövs mer utbildning för att mötet ska bli bättre för sjuksköterskan 
och patienten. Det har framkommit att det är av största vikt att vårda närstående och patienten 
tillsammans. 
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Inledning 
Under 2014 avled 89062 personer i olika åldrar i Sverige enligt Socialstyrelsens 
statistikdatabas för dödsorsaker (2015). Vi har själva mött patienter och närstående i livets 
slutskede och känner en osäkerhet samt rädsla. Vi upplever bristande kunskap i hur man skall 
hantera sina känslor i mötet med den döende patienten och dess närstående. 

Många sjuksköterskor inom vården kommer med sannolikhet att möta patienter i livets 
slutskede, vilket kan vara påfrestande. Sjuksköterskor behöver erhålla god kunskap om hur det 
kan vara att vårda en döende patient och vad som gäller vid vård i livets slutskede. Som 
sjuksköterskestudenter har vi många funderingar om upplevelsen av vården och om det blir 
lättare med mer erfarenhet vid mötet med den döende patienten och dess närstående. I denna 
studie utgår vi ifrån sjuksköterskors upplevelser kring mötet med den döende patienten och 
dess närstående.  

 

Bakgrund 

Vård i livets slutskede 
Vård i livets slutskede skall inrikta sig på en god vård till patienten och dess närstående. Vården 
i livets slutskede handlar inte längre om att bota patientens sjukdom, utan om att lindra 
sjukdomens symptom för att ge patienten en värdig sista tid i livet (Socialstyrelsen, 2013). 
 
Den döende patienten 
Enligt Socialstyrelsen (2011) är patienten döende när de livsviktiga organens funktioner sviktar 
och symptom visar att döden är nära förestående. Karlsson (2008) har skrivit att patienten skall 
bemötas som en individ, inte som en sjukdom. Vården skall bevara den döende patientens 
rättigheter oavsett kön, etnicitet, ålder, sexualitet och socioekonomisk status. Oavsett bakgrund 
ska personen ha samma rättigheter och skall bli behandlad likvärdigt. 

I livets slutskede kan patienten vårdas på sjukhus eller i hemmet. Vård av patienten i hemmet 
resulterar i att patienten oftast blir mer involverad kring sin egen omvårdnad. Hemmet är en 
plats där patienten har skapat sin personliga livssfär med saker som känns igen, detta kan 
underlätta för vårdtagaren och dess närstående då de tillsammans har gemensamma minnen i 
hemmet. Patienten förknippar hemmet med trygghet, värme, gemenskap och trivsel (Karlsson, 
2008). 

 
Palliativ vård 
Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt för att förbättra livskvalitén för den döende 
patienten och dess närstående i livets slutskede. Livskvaliteten kan förbättras genom tidig 
behandling av smärta och andra symptom för att lindra lidandet för patienten enligt World 
Health Organization (WHO) (2016). Enligt Socialstyrelsen (2013) innebär det palliativa 
förhållningsättet att som sjuksköterska erhålla en helhetssyn på människan genom att stödja 
den döende patienten att leva med värdighet och välbefinnande i största möjliga mån till livets 
slut. 

Enligt Socialstyrelsen (2013) finns det fyra hörnstenar inom palliativ vård. Den första 
hörnstenen är symptomlindring av smärta och andra symptom. Sjuksköterskor skall ha 
patientens integritet och autonomi i tankarna. Den andra hörnstenen är samarbete, här skall 
olika professioner samarbeta för att så bra vård som möjligt skall ges patienten. Den tredje 
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hörnstenen är kommunikation och relation, vilket innebär att patientens livskvalitet skall 
främjas. Det bör vara god kommunikation inom vårdlaget, men även mellan vårdpersonal, 
närstående och patienten, för att på så sätt nå en ökad vårdkvalitet. Den fjärde hörnstenen är 
stöd till de närstående som skall ges under sjukdomsförloppet samt efter patientens bortgång. 
Vårdpersonalen är skyldig att erbjuda närstående deltagande i vården av patienten. 

Socialstyrelsen (2013) skriver om två faser av palliativ vård. Den tidiga palliativa fasen och 
den sena palliativa fasen - vård i livets slutskede. Den första fasen börjar vid diagnostillfället 
av en progressiv och obotlig sjukdom eller skada. Det kan dock variera när patienten ses som 
palliativ beroende av hur patients livskvalitet ser ut. Under den första fasen ges patienten 
livsuppehållande behandlingar för att bibehålla livet och symptomlindring. Den andra fasen 
inleds när döden är oundviklig inom en snar framtid för patienten. Målet under den andra fasen 
är att lindra patientens symptom och lidande. De livsuppehållande behandlingar som getts 
under den första fasen avslutas och fokusen riktas mot god omvårdnad. 

 
Närstående  
Som närstående räknas i de flesta fall patientens make/maka, sambo, partner, barn, föräldrar, 
syskon, far-och morföräldrar, makes/makas barn, nära vänner och god man. Till närstående 
kan även vänner, tidigare partner och andra släktningar räknas. Släktingar som patienten inte 
har någon kontakt med, eller haft kontakt med under de senaste åren bör inte räknas som  
närstående (Socialstyrelsen, 2016). 

Stöd till närstående är lika viktigt som vården till patienten vid vård i livets slutskede. Stödet 
till närstående kan till exempel vara att hjälpa dem att se döden som en normal process i livet. 
Sjuksköterskorna skall även kunna ge tröst och stöd till de närstående utefter deras behov. De 
närstående är i behov av sjuksköterskors stöd under hela sjukdomsförloppet men även efter 
patientens död (WHO, 2016). 

 
Värdighet 
Det har inte framkommit en exakt definition av begreppet värdighet, eftersom begreppet 
värdighet grundar sig i personliga upplevelser. Värdigheten är alltid given människan och 
värdigheten formas utifrån den kultur och samhälle människan lever i (Edlund, 2012). 
Vendlegård, Hübner och Lindwall (2010) skriver att när vårdaren tar sig tid att lyssna på 
patientens berättelser och behov bevaras patientens värdighet. Patientens värdighet bevaras 
även när sjuksköterskorna tillåter sig själv att komma nära patienten och att ta emot dennes 
förtroende, vilket skapar en bättre förståelse för patientens livsvärld och lidande. 
Sjuksköterskor kan dessvärre även kränka patientens värdighet genom att inte bemöta patienten 
på ett värdigt sätt eller osynlighetsgöra patienten. Genom att sjuksköterskorna tar till sig 
patientens berättelse och behov visar sjuksköterskorna medlidande till patienten. 

 
Värdighetens två dimensioner 
Enligt Edlund (2002) har värdighet två dimensioner. Den första dimensionen är absolut 
värdighet där människan ses som en enhet av kropp, själ och ande. Den absoluta värdigheten 
är oföränderlig och har givits vid skapelsen av människan. Frihet är en del av värdigheten, med 
frihet menas ett ansvar som människan inte kan avsäga sig, ett oändligt ansvar. Mänskligheten 
hos människan består av ansvar för människorna i sin omgivning. 
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Den andra dimensionen är relativ värdighet, vilket gestaltar den absoluta värdigheten. Helighet 
och människovärdet framkommer i människans dagliga liv som specifika värden formade av 
omgivningens kultur. Det finns två kategorier av värdighet som ingår i dimension två; den inre- 
och yttre värdigheten. Inre värdighet återfinns i den själsliga dimensionen av människan som 
enhet och ger upphov till upplevelsen av värdighet. Det är av vikt att människan får känna sitt 
värde. Det ömsesidiga ansvaret anses som en inre plikt samt en önskan att hjälpa sina 
närstående. Yttre värdighet återfinns i kroppen av den mänskliga enheten. Den yttre 
värdigheten framkommer genom människans etiska handlingar (Edlund, 2002). 

 
En värdig död 
Bengtsson och Lundström (2015) skriver att enligt Förenta Nationernas rättigheter för den 
döende har den döende rätt att behandlas som en levande människa fram tills döden inträffar, 
de har rätt att känna hopp även om målen förändras. Patienten har rätt till vård och omsorg 
även om målet med vården förändras. De har rätt att visa känslor inför döden och sin situation. 
De har rätt att vara delaktiga i sin vård samt den fortsatta medicinska behandlingen även om 
målet är att lindra och inte bota. Patienten har rätt att ha någon vid sin sida när döden närmar 
sig, vara fri från smärta, få sanningsenliga svar på sina frågor och att bli sedd. Den döende och 
dess närstående har rätt att få hjälp att acceptera döden och situationen. Patienten skall få 
behålla sin mänsklighet och inte dömas för sina handlingar samt att utöva sin tro och religion 
utan att bli fördömd. Den döende har rätt att tro att kroppen behandlas med respekt efter döden 
och har rätt att bli vårdad av omsorgsfull, medkännande och utbildad personal som ser och 
förstår patientens behov, samt att dö på ett fridfullt och värdigt sätt. 

 
Lidande 
Lidandet är ett centralt begrepp inom vården som berör människan som helhet. Att lindra 
lidande innebär att vårdaren har förmåga att se patientens behov och ge denna lindring när det 
så behövs. Att lindra mänskligt lidande är den största uppgiften inom vårdverksamheterna. 
Lidandet är en konsekvens människan kommer att uppleva som en förlust av helheten och 
kontroll i sitt liv. Det kan innebära förlust av människans autonomi som kan leda till 
begränsningar för patienten, vilket resulterar i ett lidande (Arman, 2012; Wiklund, 2003). 

 Eriksson (1994) beskriver lidande på många olika sätt, en av orsakerna är döendet. Lidande 
som döende är något som har förlorats eller som håller på att förloras vid döden. Lidande för 
det som har förlorats kan exempel vara de närståendes lidande efter en bortgång. Sorgen för 
det som förlorats har en stor roll i denna form av lidandet. En patient som lider känner sig ofta 
ensam och att vara ensam kan bli ett lidande i sig eftersom det inte finns något medlidande.  

 

Enligt Eriksson (1994) har lidandet sex huvuddimensioner, dessa är: 

• Något ont eller negativt som besvärar människan 
• Något som människan utsätts för och måste leva med 
• En kamp 
• Något skapande eller meningsfullt 
• Ett uttryck av begär eller brist 
• Att lida med någon annan, det vill säga att ha medlidande 

Eriksson (2015) skriver om lidandet vid döden och uppger att varje lidande kan vara som en 
kamp, vilket innebär att det personliga lidandet kan ses i olika former beroende på människans 
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situation. I döendet finns det möjlighet till försoning, sker inte detta för den döende resulterar 
det i ett stilla döende. Ett stilla döende innebär att det själsliga och andliga dör innan den fysiska 
kroppen. 

Oftast är det människor som orsakar lidandet för varandra, detta kan ske omedvetet eller 
medvetet. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) så är ett av sjuksköterskornas fyra 
huvudansvarsområden att lindra lidande. Det innebär att sjuksköterskorna tänker på att inte 
orsaka lidande utan lindra det.   

 
Medlidande 
Eriksson (2015) skriver att medlidande utgör källan till den sanna vården. Det kan tolkas som 
en grund för att vilja lindra en annan människas lidande. Även WHO (2016) beskriver 
medlidande som grunden till vårdandet för den döende och dess närstående.  

Medlidandets innebörd är att ha mod att ta ansvar och ge av sig själv. För att känna medlidande 
så behöver sjuksköterskan kliva utanför sin bekvämlighetszon och känna patientens lidande. 
För att detta skall bli möjligt så krävs god kommunikation till patienten och att bekräfta lidandet 
genom att se patienten. Sjuksköterskorna behöver kunna bekräfta, acceptera och möta sina egna 
obehagskänslor för att finna styrkan att närvara hos patienten i svåra situationer (Wiklund 
Gustin, 2012). 

 

Tröst  
Att dö är en upplevelse patienten inte varit med om och det är ingen som säkert vet vad döden 
innebär eller vad som sker därefter. Ofta är det skrämmande för både patienten, närstående och 
sjuksköterskorna. I detta skede behöver patienten, närstående och i vissa fall även 
sjuksköterskorna tröst. Tröst är ofta detsamma oavsett situation, ålder på personen eller 
anledningen till behovet av tröst (Norberg, 2013) 

Roxberg (2012) skriver att tröst kan vara lugnade och rogivande, den leder förhoppningsvis till 
att patienten känner gemenskap och lättnad. När sjuksköterskorna ser och lindrar patientens 
lidande, så ges samtidigt tröst till patienten så att denna inte känner sig bortglömd. Tröst kan 
vara en beröring, att bara finnas nära och att lyssna på vad patienten och dess närstående har 
att säga. Att tala med patienten och dess närstående kan i dessa situationer vara svårt för 
sjuksköterskorna, det är lätt hänt att bara säga något inövat som tyvärr riskerar att bli tomma 
ord för patienten och dess närstående (Roxberg, 2012). 

Lundberg, Olsson och Fürst (2013) skriver att hos närstående infinner det sig en varm tröstande 
känsla när de får stöd ifrån personalen. Mötet med personalen och en öppen dialog var av vikt 
för att de skulle känna tröst i samband med patientens bortgång. De närstående känner sig 
hjälplösa när de ser hur deras kära lider och här var det viktigt att personalen fanns till för 
stödjande samtal. 

 
Styrdokument 
Målet inom hälso- och sjukvården är vård på lika villkor och en god hälsa för hela 
befolkningen. Den skall ges med respekt för alla människors lika värde och för varje människas 
enskilda värdighet (SFS 1982:763). Även om patienten är döende så har den rätt till samma 
vård som en patient i kurativ fas. Den döende människan skall visas respekt och behandlas som 
en enskild individ med egen vilja.  
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Enligt Patientsäkerhetslagen skall hälso- och sjukvårdspersonalen utföra uppgifterna med 
respekt för den avlidne. Sjukvårdspersonalen skall visa de närstående omtanke och hänsyn 
(SFS 2010:659). Sjukvårdspersonalen har skyldighet att stödja de närstående i bortgången av 
deras kära. När patienten exempelvis tvättas skall det göras med respekt för patienten även om 
hen är avliden. 

Socialstyrelsen har publicerat kunskapsstöd inom palliativ vård i livets slutskede. I detta stöd 
skriver de att den palliativa vården är ojämlik i landet och därför har de utvecklat detta för att 
kunna stödja de regionala och lokala vårdprogrammen. Det som ingår i stödet är en 
sammanfattning av den palliativa vården, palliativ vård är värdegrund, etik och stöd till 
närstående (Socialstyrelsen, 2013). Med detta stöd skall sjukvårdspersonal kunna hämta 
kunskap och riktlinjer för att kunna ge så bra vård som möjligt för den döende patienten.  

 

Tidigare forskning 
Enligt Gagnon och Duggleby (2013) är det stressande och känslofyllt för sjuksköterskor att 
vårda en patient i palliativ vård, de säger även att det skulle behövas en specialistutbildning 
inom detta område, detta område. Bättre utbildning skulle öka deras känsla av tillfredsställelse 
med den vården de ger. De tar även upp att sjuksköterskors inställning och erfarenheter 
kommer att påverka vården. Wallerstedt och Andershed (2007) skriver att det har blivit 
vanligare att vårda patienter i palliativ vård hemma eller på särskilt boende till exempel 
hospice, då sjuksköterskorna vill uppfylla patientens och närståendes önskan angående var 
vården skall bedrivas. Sjuksköterskors egna mål var att ge den bästa möjliga vård till patienten, 
men de beskriver även att mötet med patienten och dess närstående i livets slutskede lätt blir 
till en vardag och vana. Sjuksköterskorna kände att det viktigaste de kunde ge patienten och 
dess närstående för att bedriva en god vård var deras engagemang och att räcka till, samt att 
tiden för det fanns. De tar upp att det är viktigt att kunna samarbeta med patienten och 
närstående för att den döende skall kunna få ett så bra avslut på livet som möjligt.  

Sjuksköterskor beskriver att det finns situationer som väcker känslor av otillräcklighet, 
frustration, sorg och förlust. Sjuksköterskor kan uppleva svårigheter med att sluta tänka på 
patienten och närstående efter patientens bortgång, detta ledde till att de tog med sig arbetet 
hem (Wallerstedt & Andershed, 2007). McCourt, Power och Glacking (2013) skriver att 
sjuksköterskor upplever att det saknas utbildning och kunskap om att utöva vård i livets 
slutskede. De upplever att tidsbrist hindrar dem från att vara ett bra stöd till patienten och dess 
närstående. Även olika kulturella aspekter, kommunikationsproblem samt sjuksköterskornas 
egna problem och upplevelser ses som ett hinder i mötet med den döende patienten och dess 
närstående. 

 

Problemformulering 

I Sverige avlider ett stort antal personer varje år på sjukhus eller i hemmet, sjuksköterskor 
kommer därför medverka i patientens sista tid i livet. Sjuksköterskor kommer att möta lidandet 
hos patienter och närstående. De kommer även att få ge tröst till framför allt de närstående men 
även till patienten och sjuksköterskor behöver göra allt för att kunna ge patienten en värdig 
död. Det kan vara utmanande för sjuksköterskorna att vårda dessa patienter eftersom 
sjuksköterskor blir berörda i mötet med patienten och dess närstående. Detta kan bero på en 
osäkerhet och brist på erfarenhet inom området.  
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Många sjuksköterskestudenter känner en osäkerhet och rädsla inför mötet med den döende 
patienten och dess närstående. Kommer det bli lättare att hantera känslorna när erfarenheten 
har växt fram för sjuksköterskor inom detta område? Denna studie utforskar hur sjuksköterskor 
upplever mötet med den döende patienten och dess närstående. Bättre kunskap om vården i 
livets slutskede kan bidra till att patienten får en värdig sista tid i livet. 

Syfte  
Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med den döende 
patienten och dess närstående. 

 

Metod 
Metoden som användes är en litteraturbaserad studie med en sammanställning av kvalitativa 
artiklars resultat. En litteraturbaserad studie grundas i att söka vetenskapliga artiklar och 
analysera dem, för att sedan sammanställa dessa i forskningsresultatet (Friberg, 2006). 
Metoden som användes valdes eftersom kvalitativa studier går in på djupet och ger en bättre 
förståelse av fenomenet. Friberg (2012) skriver att med utgångspunkt i den kvalitativa metoden 
så kan förståelsen för personers erfarenheter och upplevelser lättare förmedlas.   

 

Litteratursökning 
Litteratursökningen skedde via databasen Cinahl och PubMed, de sökord som användes valdes 
ut på svenska och översattes till engelska innan sökningen gjordes. Enligt Friberg (2012) skall 
lämpliga sökord väljas ut efter fenomenet undersökningen handlar om. 

Sökorden och ord kombinationer som användes är "end-of-life care", "nurses experiences", 
"nurs*"(MH "Life experiences"), (MH "Palliatie care"), "terminally ill", "end-of-life", (MH 
"caring"), "caring","nurses","providing", "nurs", "dying", "nurses caring". Kombinationer med 
de olika sökorden har gjorts, för att kombinera orden användes AND. Det Boolska sökordet 
AND används för att sätta ihop två eller flera viktiga ord, vilket gör att sökningen i databasen 
sker med båda termerna (Polit & Beck, 2012). Avgränsningar som gjordes i Cinahl var årtal 
för publicering, 2011 till 2016, peer reviewed och English language. Avgränsningarna som 
gjordes för PubMed var årtal 2011-2016, full text och English language. Sökningarna 
resulterade i träffar i båda databaserna. Det gjordes en osystematisk sökning där vi fick fram 
en litteraturöversikt, utifrån den valde vi ut författare som vi sedan sökte på, detta resulterade i 
ännu en artikel. Friberg (2012) skriver att kvalitetsgranskningen är det som avgör om artikeln 
har den kvalitet som behövs för att få ingå i den litteraturbaserade studien. Artiklarna 
kvalitetsgranskades enligt mallen från Institutionen för Hälsovetenskap på Högskolan Väst. Vi 
har valt att endast använda oss av artiklar som haft ett slutresultat som betraktades som hög 
kvalitet i kvalitetsgranskningen. När sökningarna var gjorda så hade vi ett resultat på 14 artiklar 
att använda oss av innan urvalet var gjort. 

 

 

 

Urval 
Inklusionskriterierna som skulle uppfyllas var att artiklarna handlade om vård vid livets 
slutskede och att det var legitimerade sjuksköterskor som deltog i studien. Sjuksköterskornas 
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upplevelse vid mötet med den döende patienten och dess anhöriga var av vikt i artiklarna, alla 
vårdformer fick medverka. Exklusion skedde av artiklar där det var flera professioner eller 
sjuksköterskestudenter som hade varit med i undersökningen. Av de 14 artiklar som kvalitets 
granskades var det bara nio som fick hög kvalitet. Efter det gjordes en ny systematisk sökning 
som resulterade i en artikel, vilket innebär att totalt tio artiklar ingick i analysen. 

Analys 
Friberg (2012) beskriver analysarbetet som en rörelse från helhet till olika delar och sedan till 
en ny helhet, var för sig har författarna läst artiklarna upprepade gånger för att kunna bilda en 
helhet av artiklarna. Friberg (2012) skriver att man skall läsa igenom studien ett flertal gånger 
för att bilda sig en känsla av materialet som skall analyseras. Artiklarna är numrerades med 
siffrorna ett - tio. Fokus har sedan lagts på resultat-delen som lästes igen. Arbetet påbörjades 
med att analysera de delar som svarade mot studiens syfte och dessa färgkodades med 
överstrykningspennor. De markerade styckena klipptes sedan ut ur artiklarna och klistrades på 
Post-It lappar i två färger, en för positiva upplevelser och en för negativa. Post-It lapparna har 
parats ihop för att bilda olika teman och subteman. De utklippta styckena har fogades ihop och 
detta gjordes genom att para ihop likheter och urskilja olikheter.  
 

Resultat 
I arbete med döende patienter och deras närstående framkommer det både positiva och negativa 
upplevelser hos sjuksköterskorna. Det utarbetades tre olika teman, det första temat var, att 
uppleva arbetet som ett privilegium, där det kommer att gå in på glädje i arbetet, vilja både 
patienten och de närstående väl samt att känna tacksamhet. I det andra temat, att känna 
frustration kommer det upp att vara förberedd, ensamhet, otillräcklighet och osäkerhet. Det 
tredje och sista temat tar upp att uppleva påfrestningar och här tas det upp press, sorg, stress 
och ångest. Att arbeta som sjuksköterska med patienter som är döende och dess närstående kan 
vara givande men är också ett svårt arbete. 

 

Tabell 1. Översikt över resultatets teman och subteman 

Teman Subteman 
Att uppleva arbetet som ett privilegium: Att finna glädje i arbetet 

Att vilja patienten och dess närstående 
väl  
Att känna tacksamhet 

Att känna frustration: Att känna sig oförberedd  
Att vara ensam 
Att inte räcka till 
Att känna osäkerhet  

Att uppleva påfrestning: Att känna sig pressad  
Att känna sorg 
Att känna stress och ångest  

 
Att uppleva arbetet som ett privilegium 
Sjuksköterskan upplever privilegium i vården av patienten och dess närstående i livets 
slutskede. När sjuksköterskorna är aktiva och har inflytande i vårdandet av patienten upplever 
de en inre belöning och när de arbetar på detta sätt ser de vårdprocessen som ett privilegium. 
Att uppleva arbetet som ett privilegium innebär känslor av ära och förmån hos sjuksköterskan 
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i mötet med den döende patienten i dess sista tid i livet (Johansson & Lindahl, 2012). I detta 
tema kommer de positiva känslor som sjuksköterskorna känner i mötet med den döende 
patienten och dess närstående beskrivas. Det som kommer tas upp är glädje, tacksamhet och 
även sjuksköterskornas välvilja gentemot patienten och dess närstående i mötet. Att vilja väl 
även i de värsta situationerna kan vara svårt, men ger en glädje när det lyckas.  
 
Att finna glädje i arbetet 
Sjuksköterskor upplever personlig samt professionell utveckling när de vårdar patienter i livets 
slutskede. Denna utveckling leder i sin tur till att de i mötet med patienten finner glädje för den 
nya kunskapen (De Almeida, Sales, Marcon & Leite de Almeida, 2014; Rafii, Nikbakht 
Nasirabadi & Karim 2016). 

Flera av studierna visar på att sjuksköterskor känner glädje över att närstående är närvarande 
och vill stötta och tillbringa tid tillsammans med den döende patienten under dennes sista tid i 
livet. Sjuksköterskorna tillbringar tid hos patienten för att kunna se och lindra patientens 
lidande av smärta och andra symptom (De Almeida et al. 2014; Johansson & Lindahl, 2012; 
Rafii et al. 2016). 

Valiee, Negarandeh och Dehghan Nayeri (2012) uppger att sjuksköterskorna funderar på hur 
patienten och dess närstående behandlas i mötet eftersom de själva funderar på hur de hade 
velat bli bemötta i livets slutskede eller som närstående. När de uppnått den nivå som de själva 
velat ha, känner de glädje över vården som givits (Valiee et al. 2012).  

Sjuksköterskorna känner glädje och tillfriställelse när patienten samt närstående 
uppmärksammar att sjuksköterskor har givit en bra vård (De Almeida et al. 2014; Johansson & 
Lindahl, 2012; Wallerstedt, Benzein & Andershed, 2011). 

 
Att vilja patienten och dess närstående väl 
Johansson och Lindahl, (2012), Valiee et al. (2012) och Wallerstedt et al. (2011) beskriver att 
arbetet med döende patienter och deras närstående inte alltid är lätt. De strävar dock alltid efter 
att kunna erbjuda den perfekta vården där patienten och dess närståendes alla behov och 
önskningar uppfylls av sjuksköterskorna. Det innebär också att sjuksköterskorna behöver vara 
flexibla i olika situationer för att kunna se och behandla varje patient och närstående som unik. 
För att kunna ge en bra individanpassad vård upplever sjuksköterskorna det nödvändigt att 
komma patienten och de närstående nära på professionell nivå, dessutom är god 
kommunikation med patienten och dess närstående viktig. Detta skapar en tröst för både 
patienten och dess närstående (Johansson & Lindahl, 2012; Valiee et al. 2012; Wallerstedt et 
al. 2011).  

Sjuksköterskorna känner empati, sympati och medlidande med närstående över deras situation. 
Sjuksköterskorna kan känna sig missnöjda ifall vården inte uppnår den grad de strävat efter, 
vilket även kan orsaka att sjuksköterskorna känner sig sårbara i dessa situationer. De kan 
uppleva delningen av denna speciella situation i livet med patienten och dess närstående både 
positivt och negativt (De Almedia et al. 2014; Johansson & Lindahl, 2012; Valiee et al. 2016).  

Johansson och Lindahl (2012), även Rafii et al. (2016), beskriver för att de närstående och 
patienten skall ha lättare att acceptera och möta döden, uppmuntrar sjuksköterskorna de 
närstående att stanna hos patienten så mycket de kan. Även om sjuksköterskorna ofta kunde 
känna sig i vägen när de närstående samlades hos patienten så visste han/hon att det var 
nödvändigt för både patienten och deras närstående att de befann sig i rummet med dem. 
Sjuksköterskorna beskrev sig själv som en blomma på tapeten i dessa situationer, där de vill 
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vara osynlig men ändå finnas till hjälp och utföra sitt arbete på ett naturligt sätt. 
Sjuksköterskorna vill finnas för de närstående i deras sorg, även om de inte alltid behövde säga 
något (Johansson & Lindahl, 2012; Rafii et al. 2016).  

Johansson och Lindahl (2012) och Wallerstedt et al. (2011) skriver att sjuksköterskorna ibland 
använde en medlande funktion, till exempel när patienten inte längre kunde äta men de 
närstående inte förstod det, detta för att hjälpa de närstående att acceptera vad som höll på att 
hända. Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att ha en bra relation med patienten och dess 
närstående för att ge hopp om en värdig död. När patienten dör lugnt och smärtfritt får 
sjuksköterskorna en känsla av att de har gjort allt för patienten vilket ger sjuksköterskor styrka 
att kunna fortsätta arbeta. Sjuksköterskorna vill att alla patienter och närstående skall känna att 
de är unika och att sjuksköterskorna ser dem som en individ (Johansson & Lindahl, 2012; 
Wallerstedt et al. 2011). 

 
Att känna tacksamhet 
De Almedia et al. (2014), Johansson och Lindahl (2012) och Melvin (2012) skriver att 
sjuksköterskorna känner tacksamhet över att få möta den döende patienten samt deras 
närstående, samt över att få vara en del av deras sista tid i livet. Att vara tacksam över att få 
dela den sista tiden i någons liv med dem innebär att hela tiden arbeta mot att uppfylla 
patientens och dess närståendes behov (De almedia et al. 2014). Att sträva mot den bästa vården 
och kunna ge patienten ett bra slut i livet, gör att sjuksköterskorna känner en djup mening och 
tacksamhet inför sitt arbete. Denna känsla fungerar som en inre belöning för sjuksköterskorna 
i utförandet av vården i livets slutskede. Att utföra palliativ vård med kärlek och passion hjälper 
sjuksköterskor att övervinna sjuksköterska - patient barriären i mötet, vilket medför att 
sjuksköterskorna känner sig tacksamma, då det underlättar arbetet och de kan ge patienten en 
bättre vård (Johansson & Lindahl, 2012; Melvin, 2012). 

Sjuksköterskorna känner en tacksamhet när närstående är med patienten, vilket underlättar 
vården för sjuksköterskorna (Johansson & Lindahl 2012). 

 
Att känna frustration 
I analysen framkommer det att större delen av sjuksköterskorna känner frustration över att se 
patienten lida och vara obekväm i sin sista tid i livet. I mötet med närstående känner de en 
frustration över att inte kunna svara på frågorna som närstående har och även över att de inte 
kan administrera starkare läkemedel utan att prata med doktorerna först. Sjuksköterskorna 
känner att det är frustrerande att se de närstående lida när de vakar i livets slutskede. I detta 
tema tar vi upp sjuksköterskans upplevelser av oförbereddhet, ensamhet, osäkerhet och känslan 
av att inte räcka till. 

 
Att känna sig oförberedd 
Sjuksköterskorna upplever bristande kunskap inom vården i livets slutskede och detta påverkar 
vården i mötet med den döende patienten negativt (Andersson, Salickiene & Rosengren, 2016; 
De Almedia et al. 2014; Törnquist, Andersson & Edberg, 2013). Upplevelsen av att ha 
bristande kunskap inom området gör att sjuksköterskorna känner att det påverkar mötet med 
den döende patienten och dess närstående (Andersson et al. 2016). 

Sjuksköterskorna känner sig oförberedda på vad som skall göras i mötet och om agerandet är 
rätt. I ena stunden känns det som allt blir rätt medan i andra stunden så känns allt helt fel (De 
Almedia et al. 2014). 

9 
 



 
Att vara ensam 
Sjuksköterskorna känner sig ensamma i mötet med närstående och patienter vilket leder till att 
de känner sig sårbara (Andersson et al. 2016; Johansson & Lindahl, 2012; Wallerstedt et al. 
2011). De känner även att stöd från kollegor behövs i mötet med närstående för att kunna ge 
en bra vård (Andersson et al. 2016; Kisorio & Langley, 2016; Törnquist et al. 2013; Wallerstedt 
et al. 2011). 

Sjuksköterskorna känner att de står ensamma i beslut som skall fattas angående patienten och 
detta gör att de inte alltid kan ge svar på frågor som närstående kan ha (Törnquist et al. 2013). 
En del sjuksköterskor upplever att Gud är närvarande vid patientkontakten, vilket gör att 
ensamheten känns mindre påtaglig (Valiee et al. 2016). De känner också att de är rädda för att 
de ska påverka de närstående med sina egna känslor, som inte alltid är positiva (Efstathiou & 
Walker 2014). 

 
Att inte räcka till 
Sjuksköterskorna upplever en otillräcklighet med tiden i mötet med närstående och patienten, 
då andra arbetsuppgifter gör att deras tid begränsas (Johansson & Lindahl, 2012; Kisorio & 
Langley, 2016).  En av anledningarna till att sjuksköterskorna inte kan närvara hos patienten 
så mycket som de vill är personalbrist i kombination med de andra arbetsuppgifter som de 
också måste utföra. Detta kan påverka vården negativt och sjuksköterskorna hamnar efter i 
arbetet (Johansson & Lindahl, 2012; Rafii et al. 2016). 

Sjuksköterskorna känner ofta en kraftlöshet över att inte kunna påverka patientens situation. 
Detta gör att de upplever otillräcklighet för att kunna hjälpa patienten ( De Almeida e al. 2014). 
När sjuksköterskorna kan se att patienten har ont, men inte kan lindra symptomen så infinner 
sig en känsla av otillräcklighet hos dem (Andersson et al. 2016; Wallerstedt et al. 2011).  

 
Att känna osäkerhet 
Sjuksköterskorna har svårt att veta om närstående vill att de ska vara kvar i rummet hos 
patienten eller om de ska gå (Andersson et al. 2016; Efstathiou & Walker, 2014; Wallerstedt 
et al. 2011). Patienter i livets slutskede vill ha det på olika sätt, någon vill ha fönstret öppet för 
att kunna höra fågelkvitter medan andra absolut inte vill ha det. För sjuksköterskorna medför 
det att de kan ha svårt att veta hur de ska göra för att göra rätt för just den patienten  (Efstathiou 
& Walker 2014). 

Sjuksköterskor inom andra verksamheter än exempelvis Hospice som möter patienter i livets 
slutskede känner en osäkerhet kring hur de ska kunna möta patientens psykiska och emotionella 
behov, vilket ofta medför att dessa behov inte blir tillgodosedda (Johansson & Lindahl 2011). 

När ett palliativt vårdteam arbetar i hemmet hos en patient kan brister i utrustning medföra att 
sjuksköterskorna känner sig osäkra kring hur de ska agera i vissa situationer, exempelvis om 
de behöver suga slem på en patient. Då dessa brister förekommer medför det att 
sjuksköterskorna måste tillkalla ambulans för att lösa den uppkomna situationen (Törnquist et 
al. 2013). 

Frågor som närstående har kan sjuksköterskorna ibland känna att de har svårt att besvara på 
grund av att de inte alltid vet hur de ska besvara dem. Detta medför att närstående kan uppleva 
en frustration i och med att deras frågor inte besvaras utan hänvisas vidare till läkare (Kisorio 
& Langley 2016). 
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När slutet är nära för patienten kan sjuksköterskorna känna en osäkerhet i hur de ska agera och 
kring hur de ska berätta detta för de närstående. En fråga som sjuksköterskorna kan känna 
osäkerhet kring är ifall en närstående person vill bli väckt när döden för patienten är nära. 
Patientens behov kommer i första hand för sjuksköterskorna, men närståendes behov kan också 
behöva tillfredsställas, vilket kan medföra en inre konflikt för sjuksköterskorna  (Wallerstedt 
et al. 2011).  

 
Att uppleva påfrestning 
I samtliga studier har det framkommit att det är en påfrestning att möta patienter och dess 
närstående i livets slut. De teman som kommer att tas upp här, är att känna sig pressad, att 
känna sorg samt att känna stress och ångest.  

 
Att känna sig pressad 
Flera av studierna visar att det är påfrestande och känslomässigt svårt för sjuksköterskorna att 
möta patienter och deras närstående. En anledning till detta är att de inte vet hur de dåliga 
nyheterna kommer att tas emot av de närstående (Andersson et al. 2014; Kisorio & Langley, 
2016; Melvin, 2012; Rafii et al. 2016; Valiee et al. 2016).  

Vidare beskriver Rafii et al. (2016) att det finns de närstående som vill att sjuksköterskorna ska 
bota patienten trots att det inte går. I och med att det inte finns något sätt för sjuksköterskorna 
att kunna bota patienten blir de närstående då och då besvikna och möten dem emellan kan bli 
svåra för båda parter.  

Att ha en annan tro än patienten kan vara både positivt och negativt. Positivt för de 
sjuksköterskor inom den islamiska tron, som uppmuntras av sin religion att vårda döende 
patienter och det ger dem styrkan att orka arbeta. Det som kan upplevas som en extra press är 
att de känner att de inte har något val, vilket gör det svårare när det gäller vård av döende barn. 
Barns svåra sjukdom och död känns inte rättvist och att en äldre persons död är mer naturligt 
(Rafii et al. 2016).  

Enligt Valiee et al. 2016 kan sjuksköterskor känna en inre konflikt gällande deras tro och deras 
värderingar i mötet med döende patienter. Den inre konflikten kan även göra att vissa 
sjuksköterskor har svårt att anpassa sig efter patientens behov och den kan också få dem att 
tänka om och ifrågasätta det de en gång trott på.  

Närstående kan sätta press på sjuksköterskorna och vilja ha löften som inte kan hållas vilket 
kan ge familjen någon att klandra för det som har hänt, vilket sätter sjuksköterskorna i en svår 
situation (Kisorio & Langley, 2016). De känner en press att tillgodose behoven hos både de 
närstående och patienten (Melvin, 2012).  Många olika krav på sjuksköterskorna gör att de 
känner sig pressade. Det är krav vad gäller både stöd till närstående, vård av patienten och 
ansvaret för patienten (Andersson et al. 2016).  

När döden är nära för patienten upplever sjuksköterskor det upprörande och påfrestande. 
Sjuksköterskorna tvingas stanna hos patienten och de närstående tills patienten avlidit. När 
närstående säger nej till att ge läkemedel kan sjuksköterskorna känna inre konflikter eftersom 
de ändå vill lindra lidandet för patienten (Wallerstedt et al. 2011). Konflikter mellan 
sjuksköterskorna och de närstående uppstår ibland vilket kan innebära ett byte av 
sjuksköterska. I en sådan situation känner sjuksköterskorna sig splittrade mellan patienten och 
de närstående eftersom de inte vet vems behov och önskningar som ska uppfyllas (Andersson 
et al. 2016; Wallerstedt et al. 2011). 
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Att känna sorg 
Sjuksköterskor kan behöva hålla en viss distans till patienten och dess närstående för att inte 
drabbas av alltför stor sorg när patienten väl avlider. (Johansson & Lindahl, 2012; Kisorio & 
Langley, 2016; Melvin, 2012). Då sjuksköterskorna ofta får en relation till patienten upplever 
sköterskorna att det är svårt att se hur patientens kropp förändras och försämras (Johansson & 
Lindahl 2011). För att kunna ge både patienten och de närstående en bra vård försöker 
sjuksköterskorna ibland undvika att tänka på att patienten är döende (De Almedia et al. 2014). 

Sjuksköterskorna känner att det är svårt att möta patienter på morgonen och veta att de kan ha 
avlidit på eftermiddagen (Rafii et al. 2016). De upplever att det är mer upprörande att möta och 
vårda en yngre patient i jämförelse med en äldre (Rafii et al. 2016; Wallerstedt et al. 2011). För 
sjuksköterskorna är det även smärtsamt att se patienten och de närstående lida utan att kunna 
lindra lidandet, även om de vill. Detta påverkar sjuksköterskorna och de blir själva upprörda 
(Valiee et al. 2016). 

 
Att känna stress och ångest 
I mötet med samt i vården av patienten och dess närstående känner sjuksköterskorna både stress 
och ångest (De Almedia et al. 2011; Johansson & Lindahl, 2012; Kisorio & Langley, 2016; 
Valiee et al. 2016). Sjuksköterskorna känner även rädsla över att den stress de upplever ska 
synas i deras ögon och påverka patienten och de närstående (Johansson & Lindahl 2011). 

När samtal om döden med de närstående behöver göras kan sjuksköterskorna känna ångest då 
ämnet är svårt att prata om (De Almedia et al. 2011). Det kan vara svårt för närstående att ta in 
att döden är nära för patienten vilket kan resultera i att sjuksköterskorna inte riktigt vet hur de 
ska hantera situationen och hjälpa de närstående på bästa sätt. Sjuksköterskorna känner både 
ångest och stress då de inte vet hur de ska hantera situationen. Vidare kan det vara svårt för 
sjuksköterskorna att möta de närståendes ångest och stress över den situationen de befinner sig 
i utan att själva känna detsamma (Valiee et al. 2016). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Den valda metoden är en litteraturbaserad studie med en sammanställning av kvalitativa 
studier. Enligt Friberg (2012) är det lättare att förmedla förståelsen kring personers erfarenheter 
och upplevelser med utgångspunkten i den kvalitativa metoden. Vid en litteraturbaserad studies 
innehållsanalys ligger fokus på att hitta skillnader och likheter i de texter som bearbetas. I 
denna studie beskrivs sjuksköterskors upplevelser kring att möta den döende människan och 
dess närstående. För att få fram dessa upplevelser lästes tio artiklar som sedan användes för att 
sammanställa vad de olika sjuksköterskorna kände i mötet. Resultatet presenterades i teman 
och subteman. Enligt Dahlborg-Lyckhage (2012) lyfter teman fram textens innehåll och det 
som har framkommit genom att analysera utifrån problemområdet och syftet.  

Då artiklarna som skulle inkluderas i studien skulle hålla hög kvalitet exkluderades artiklar på 
grund av att de inte höll den kvalitet som författarna ansåg vara nödvändig för att medverka i 
studien. Valet av att begränsa sig till hög kvalitet gjordes då författarna ville använda sig av så 
tillförlitlig forskning som möjligt. För att vårt resultat skulle hålla en hög kvalitet valde vi 
artiklar som inte var äldre än fem år. I urvalet var studier från flera olika kontinenter med vilket 
hade kunnat ge andra resultat om begränsningen till Europa hade gjorts. Skillnader som hade 
kunnat uppstå var till exempel inom religion som togs upp i ett tema. Då utbildningen kan se 

12 
 



olika ut i de olika länderna kan sjuksköterskorna vara olika rustade att hantera de situationer 
som uppstår.   

Enligt Friberg (2012) väljs sökorden utifrån det aktuella fenomen som skall utforskas. 
Författarna utgick från syftet för att finna sökord och kombinera ord som hörde ihop. Olika 
sökkombinationer med orden gjordes för att öka sökträffarna. Fler ämnesord och nyckelord 
hade kunnat användas för att få ett annat utbud av artiklarna som kunde användas till resultat. 
Valet att inte låta sjuksköterskestudenter ingå gjordes och att det endast blev legitimerade 
sjuksköterskors upplevelser som belystes i analysen. Vidare gjordes ingen begränsning vad 
gäller sjuksköterskornas eventuella vidareutbildning, om detta hade gjorts hade urvalet av 
artiklar och syftet blivit annorlunda.  

Polit och Beck (2012) skriver att trovärdigheten syftar till förtroendet till sanningshalten av 
data och tolkningarna. Det är av vikt att artiklarna analyseras på ett objektivt sätt för att öka 
trovärdigheten. Genom att ha en bra beskrivning av metoden och analysen så ökar det 
trovärdigheten i studien. Författarna har utförligt beskrivit  metod- och analysdelarna för att 
läsaren ska förstå hur de gjort men också för att studien ska kunna reproduceras om det skulle 
önskas.  

Enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2012) betyder överförbarhet i vilken utsträckning 
det framkomna resultatet kan överföras på andra grupper eller situationer.  Vi anser att det går 
att överföra detta till svenska sjuksköterskor men också över världen. Detta för att mötet med 
en döende människa förekommer överallt. Det som skulle kunna skilja sig åt är det vi fann 
gällande olika religioner och med det menar vi att de som är troende och tillhör vissa religioner 
kan ha det lättare i mötet med den döende patienten. Upplevelsen av mötet med patienten och 
närstående är personligt på sätt och vis då vi alla är unika. Sjuksköterskorna har sina egna 
upplevelser och känslor när det kommer till mötet med den döende patienten och dess 
närstående. 

 
Etik  
Forskning som ska utföras skall godkännas vid etisk prövning och detta görs av en etisk 
kommitté. Vi ville att vår studie skulle vara så forskningsetiskt korrekt som möjligt och med 
det i tanken försökte vi hitta artiklar som redan granskats av en etisk kommitté. Vi har valt 
studier där deltagarna är anonyma och där de etiska aspekterna har tagits i beaktande.  

Vi var medvetna om att vår förförståelse kunde spela in i resultatet och påverka vårt sätt att 
tolka artiklarna. Med detta i åtanke så såg vi till att våra tankar inte färgades av vår egen 
förförståelse utan var helt öppna för att ta in det resultatet visade. För att kunna få ett så 
objektivt resultat som möjligt. 

 
Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna  har både positiva och negativa upplevelser av 
mötet med den döende patienten och dess närstående. Sjuksköterskorna upplever sitt arbete 
som ett privilegium när de kan hjälpa närstående och patienten i livets slutskede. 
Sjuksköterskorna känner att de är hedrade över att få dela den sista tiden med patienten och 
dess närstående. Att känna glädje, välvilja, delaktighet och tacksamhet i mötet med den döende 
patienten och dess närstående kan hjälpa sjuksköterskor att orka fortsätta arbeta med vård i 
livets slutskede. 
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Det vi såg i vår studie är precis det som Bengtsson och Lundström (2015) skriver, att vilja 
patienten väl är grunden till att ge patienten en värdig död, men också att kunna ge både 
patienten och dess närstående den vård de behöver för att kunna uppfylla deras behov och 
önskningar. En värdig död innebär att se patienten ses som en människa och inte låta döendet 
försämra vården. Patienten skall vara smärtfri in i det sista (Bengtsson & Lundström, 2015). 
Enligt WHO (2016) så spelar sjuksköterskornas närvaro en stor roll i stödet till närstående, till 
exempel att hjälpa dem att se döden som en normal process i livet.  I vår studie fann vi att de 
närstående uppmuntras av sjuksköterskorna till att stanna hos patienten för att både stödja och 
göra det lättare att acceptera vad som ska hända, vilket ger patienten tröst.  Detta resultat styrks 
av Arbour och Wiegand (2014) och Duggleby och Gagnon (2013) genom att sjuksköterskorna 
ser ett värde i att ha de närstående hos patienten då han/hon inte behöver avlida i ensamhet, 
utan har nära och kära hos sig. Socialstyrelsen (2016) skriver att närstående kan benämnas som 
många olika personer till exempel make/maka och barn, men även många fler i deras närhet. 
Det är av stor vikt att sjuksköterskan försäkrar sig om att det är personer som vill patienten väl 
som är med patienten i sin sista tid. Sjuksköterskorna behöver stor kunskap för att kunna vårda 
patienten och dess närstående, när kunskapen är bristande så uppstår det en frustration hos 
sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna kan känna frustration när de inte kan hjälpa patienten eller 
stötta närstående när det behövs. Detta kan leda till att det är svårt att tillgodose en värdig död. 
Edlund (2012) skriver att det är viktigt att sjuksköterskan låter sig komma nära patienten och 
ta emot patientens förtroende. 

Socialstyrelsen (2013) skriver om fyra olika hörnstenar som skall finnas med för en god 
palliativ vård. Den fjärde hörnstenen handlar om just att stöd till de närstående skall ges under 
sjukdomsförloppet samt efter patientens bortgång. När sjuksköterskorna inte kan göra detta 
eller känner att de har en bristande kunskap så leder detta till att en frustration och en känsla 
av otillräcklighet. I studien framkom det att sjuksköterskorna ibland saknar aktuell kunskap om 
vad som behövs för att bedriva en bra vård. Detta leder till en osäkerhet men även en frustration 
hos sjuksköterskorna som kommer att påverka mötet. Detta bekräftar Gagnon och Duggleby 
(2013) sjuksköterskor upplever bristande kunskap inom palliativ vård, vilket leder till att mötet 
försvåras och patienten inte får den aktuella vård som behövs när sjuksköterskan känner sig 
oförberedd att vårda en döende patient. I Sverige ingår en kurs om palliativ vård i 
grundutbildningen för sjuksköterskor vilket kan påverka hur sjuksköterskorna upplever mötet 
med en döende patient. Det finns en specialistsjuksköterskeutbildning på 60 högskolepoäng 
inom palliativ vård och med den som bas kan sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets 
slutskede vara bättre rustade att ta hand om både patienter och deras närstående.  

En del sjuksköterskor som kommit till tals i de artiklar vi använt i vår studie känner att gud 
finns med dem i mötet och att det hjälper dem att utföra sitt jobb och ge bra vård. Detta bekräftar 
Gagnon och Duggleby (2013) att sjuksköterskans tro och religion påverkar deras arbete och 
även mötet med patienten och dess närstående.  

När sjuksköterskorna ser att patienten lider och de inte kan lindra det uppstår en känsla av 
otillräcklighet hos sjuksköterskan. Detta kan påverka arbetet på ett negativt sätt. Arbour och 
Wiegand (2014) skriver att sjuksköterskorna känner att patienten får lida innan läkaren lägger 
märket till dem, vilket i sin tur orsakar att sjuksköterskan känner en otillräcklighet i vården av 
patienten.  

Sjuksköterskorna upplever en otillräcklighet i resurser och tid när det kommer till mötet med 
patienten och dess närstående. Detta bekräftar Arbour och Wiegand (2014) och Gagnon och 
Duggleby (2013) att sjuksköterskor saknade resurser och tid att lägga på patienten.  Detta 
skapar en otillräcklighet när de ser att patienten behöver dem men de inte kan möta patientens 
behov. Detta påverkar även patienten och närstående då de inte får den tiden de behöver för att 
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få stöd och tröst. Roxberg (2012) menar att trösten kan vara lugnade och rogivande och när 
sjuksköterskan kan ge tröst så hjälper det patienten till en fridfullare död. Här kan även 
värdigheten bli påverkad då det inte finns tid att se patienten och närstående. Edlund (2012) 
skriver att då sjuksköterskor tar sig tid att lyssna på patientens berättelser och även behov så 
bevaras värdigheten och det blir ett visat medlidande.  

Sjuksköterskorna i vår studie upplever att de inte räcker till i den andliga och emotionella 
vården av patienten. Detta skriver även Gagnon och Duggleby (2013) om, att sjuksköterskorna 
har svårt att vårda patientens andliga och emotionella behov. Detta resulterar i att vården kring 
patienten inte blir tillgodosedd och detta kan orsaka ett andligt lidande för patienten. 

Sjuksköterskor kan känna sig osäkra och splittrade när det kommer till vem som skall 
bestämma av närstående och patient. Arbour och Wiegand (2014) skriver att det fanns 
situationer där patienten bad om att slippa behandling och få somna in men att de närstående 
då kunde opponera sig mot detta, vilket kunde drabba patienten eftersom deras 
självbestämmanderätt då försvinner. Bengtsson och Lundström (2015) skriver att enligt 
Förenta Nationernas rättigheter för den döende, har patienten rätt att påverka sin vård. Om 
sjuksköterskan inte lyssnar på patientens önskan blir patienten kränkt och då riskerar patientens 
värdighet i döden att försvinna, eftersom sjuksköterskan inte vet vad som skall göras. Om 
sjuksköterskan väljer att inte lyssna på patienten kan den bli kränkt och även inte känna sig 
viktig eller sedd av sjuksköterskorna. Enligt Edlund (2012) kan sjuksköterskan kränka 
patientens värdighet genom att osynliggöra patienten.  

Sjuksköterskorna kan uppleva mötena i livets slutskede som påfrestande och detta tar mycket 
kraft från dem både psykiskt och känslomässigt. När de närstående är i den situationen och 
möter en svår tid i sitt liv kan det vara svårt för sjuksköterskan att bemöta dem på rätt sätt. 
Detta kan leda till att sjuksköterskans arbete försvåras och att det blir påfrestande för alla 
inblandade.  

Sjuksköterskorna upplever en press i mötet med den döende patienten och dess närstående. De 
kan uppleva en press över att ge patienten en värdig död och även över finnas där och trösta de 
närstående i sin sorg av bortgången av en kär person. Sjuksköterskorna känner ofta att de har 
krav på sig att vara på ett visst sätt när de möter närstående och vill möta deras förväntningar. 
De känner sig pressade att inte göra närstående besvikna eller ge dem svåra besked. 
Sjuksköterskan känner en press att stötta närstående. Stödet till närstående är lika viktigt som 
vården till patienten i sig (McMillen, 2008; WHO, 2016). Då sjuksköterskorna inte alltid 
känner att de kan stödja de närstående så blir detta ett lidande för sjuksköterskorna, då de vet 
att detta förväntas av dem i dessa situationer. Sjuksköterskorna känner känslomässig börda i 
mötet med patienter och dess närstående i livets slutskede. Detta bekräftar McMillen (2008) att 
alla sjuksköterskorna som deltog i studien kände att det var känslomässigt svårt att möta 
patienten och dess närstående. Även i vår studie såg vi att sjuksköterskorna kunde uppleva 
svårigheter i ansvaret kring patienten och att detta medförde en känsla av att för mycket ansvar 
gavs till sjuksköterskan och att ansvaret inte alltid gick att klara av. Enligt Arbour och Wiegand 
(2014) vill ofta de närstående att sjuksköterskan skall rädda patienten även om det inte går. 
Närstående förstår inte alltid att det inte finns mer att göra för patienten utan att han/hon 
kommer att avlida. Detta medför att sjuksköterskan sätts under press men det medför även ett 
känslomässigt hinder för de närstående, att acceptera vad som kommer att hända. Detta kan 
innebära en svårighet i sorgearbetet för närstående.  

Sorgen kan vara betydande för sjuksköterskan när en patient är i livets slutskede och den kan 
växa om patientens får en nära relation till sjuksköterskan, då det blir mer personligt. Detta tar 
även McMillen (2008) och Gagnon och Duggleby upp (2013) då sjuksköterskorna kände en 
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stor sorg när patienten hade kommit dem nära in på livet och sedan avled. Sorgen präglar en 
stor del av vården i livets slutskede och detta gäller både sjuksköterskan, de närstående och 
patienten. Sjuksköterskan får i många sammanhang en tröstande funktion. Roxberg (2012) 
skriver att tröst kan vara en beröring, att bara finnas nära men även att lyssna på vad patienten 
och dess närstående har att säga. Sjuksköterskan kan behöva finnas i stunden för patienten och 
närstående för att ge bra tröst då sorgen även kan orsaka ett stort lidande för den som har 
förlorat en person. En stor sorg och ett lidande kan även finnas för de närstående efter 
patientens bortgång. Eriksson (2015) skriver att sorgen för det som förlorats har en stor roll i 
lidandet. När sjuksköterskan såg närstående lida så kände även sjuksköterskan ett medlidande 
till den närstående. Eriksson (2015) skriver att medlidandet utgör den sanna vården och dess 
syfte är att lindra lidande hos människan. Då sjuksköterskan känner medlidande med 
närstående i deras sorg visar sjuksköterskan sig närvarande i mötet. Sjuksköterskan behöver 
kunna visa medlidande och vara ett stöd till de närstående. Med medlidande så vill 
sjuksköterskan göra allt de kan för att lindra de närståendes lidande. Sjuksköterskorna känner 
i vår studie att det är mer upprörande att vårda yngre patienter vilket McMillen (2008) bekräftar 
i sin studie. Sjuksköterskorna känner sig mer uppgivna och känner en större sorg när det 
kommer till att vårda en yngre patient, såsom ett barn och detta leder även till att 
sjuksköterskorna känner en inre stress.   

Slutsatser 
Att arbeta som sjuksköterska med vård i livets slutskede kan vara både positivt och negativt.  
Det positiva är att sjuksköterskorna känner glädje ,tacksamhet och att vilja patienten och dess 
närstående väl. Sjuksköterskorna kan känna tacksamhet att få närvara vid patienten sista tid i 
livet och även glädje när de kan se att de hjälper både patienten och deras närstående. 
Sjuksköterskan vill patienten väl och försöker att göra det så behagligt som möjligt den sista 
tiden i patientens liv. De negativa upplevelserna var att känna ensamhet och osäkerhet, att inte 
vara förberedd, att känna en press på sig men också att känna allt ifrån sorg till ångest och 
stress. Att känna sig otillräcklig tillhör också dessa negativa saker som sjuksköterskorna 
upplever i sitt möte med patienten och dess närstående. Dessa upplevelser påverkar 
sjuksköterskan negativt vilket medför att arbetet blir svårare att utföra och vården som ges kan 
bli sämre. Slutsatserna som kan dras av den här studien är att vården av en döende patient och 
dess närstående är givande men även känslomässigt svårt för sjuksköterskan.  

 

Denna vård kommer att utmana sjuksköterskan både känslomässigt och psykiskt. Det 
sjuksköterskorna upplever kommer att spegla sig i förhållningsättet till patienten och dess 
närstående. Patienten och dess närstående känner av sjuksköterskans känslor och detta kan 
påverka dem negativt om sjuksköterskan är osäker och rädd i mötet. När sjuksköterskan ser 
arbetet som ett privilegium så kan det medföra bättre vård då sjuksköterskan är mer hedrad att 
få dela den sista tiden med patienten och detta kan leda till en bättre vård. En sjuksköterska 
som brinner för sitt arbete och känner ett engagemang kan i kombination med trygghet ge en 
bättre omvårdnad till både patienten och dess närstående.  

Praktiska implikationer 
 Den här studien beskriver hur olika sjuksköterskor upplever mötet med den döende patienten 
och dess närstående. För att sjuksköterskorna skall kunna känna säkerhet och trygghet i mötet 
med den döende patienten och dess närstående behöver sjuksköterskorna få mer kunskap inom 
området vård i livets slutskede. Det är viktigt att sjuksköterskorna har möjlighet att svara på 
närståendes frågor och att de kan se patientens behov. Sjuksköterskorna behöver även stöd från 
kollegor och annan personal inom vården för att inte känna sig ensamma men också för att 
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kunna utbyta erfarenheter. Studien kan vara till hjälp för bland annat arbetsgivare så att 
sjuksköterskors upplevelser i mötet med den döende patienten och dess närstående kan 
förbättras. Om inte sjuksköterskorna får det stöd som behövs kan det leda till utbrändhet och 
att sjuksköterskan byter arbete. På samhällsnivå kommer det att kosta pengar om 
sjuksköterskor blir utbrända och inte kan arbeta. 

 

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskors 
kompetensområde 
Förslag till fortsatt forskning är att ta reda på och utveckla olika copingstrategier för 
sjuksköterskor så att de kan hantera de känslor som utvecklas i mötet med den döende patienten 
och dess närstående. Det behövs studier för att fördjupa sig i vad som sjuksköterskorna känner 
en osäkerhet kring och hur detta påverkar patienten. Det kan vara fördelaktigt att göra en studie 
om hur ledningen hjälper sjuksköterskorna i dessa situationer. För att hjälpa sjuksköterskan 
förstå vad deras arbete gör för patienterna och dess närstående skulle det vara bra med studier 
utifrån patientens och närståendes perspektiv om hur de upplever vården i livets slutskede. Det 
vi vill ha mer kunskap om är ifall sjuksköterskorna som jobbar inom detta området har några 
strategier för att det skall bli lättare att möta sörjande närstående. Vi vill även ha mer kunskap 
kring hur sjuksköterskan kan trösta en döende patient. Kunskapsutvecklingen för professionen 
är att det behövs mer kunskap för att kunna underlätta mötet med patienten och dess närstående 
för sjuksköterskan. Det behövs mer kunskap om hur sjuksköterskornas känsla av press och 
stress eventuellt speglas och upplevs av patienten samt hur de påverkas av detta. 
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