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Sammanfattning,
Bakgrund: Vård i livets slutskede strävar efter att förbättra livskvaliteten hos 
patienter med livshotande sjukdom och för deras anhöriga. En av sjuksköterskans 
viktigaste uppgifter är att vårda patienter i livets slutskede samt möta deras anhöriga. 
Sjuksköterskestudenter är morgondagens sjuksköterskor och därmed bör de besitta 
kunskap om vårdande i livets slutskede. Syfte: Syftet var att beskriva 
sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets slutskede. Metod: En allmän 
litteraturstudie utfördes som grundades på 11 vetenskapliga artiklar. 
Databearbetningen resulterade i fyra kategorier: otillräcklighet vid vårdande i livets 
slutskede, hantering av svåra situationer vid vårdande i livets slutskede, samverkan 
vid vårdande i livets slutskede och okunskap om vårdande i livets slutskede. Resultat: 
Sjuksköterskestudenter blev känslomässigt engagerade i mötet med patienter i livets 
slutskede och deras anhöriga. De erfor att det fanns olika sätt att hantera de svåra 
situationerna som uppkom vid vårdande i livets slutskede. Det var också viktigt att 
skapa relationer med patienter samt inkludera anhöriga i vården. De beskrev dock 
kommunikationen med patienter och anhöriga som en utmaning. 
Sjuksköterskestudenter erfor även okunskap och att de inte hade tillräckligt med 
kompetens om vårdande i livets slutskede. Slutsats: Vårdande i livets slutskede 
väckte känslor av otillräcklighet, ensamhet och ångest hos sjuksköterskestudenter. 
Händelserna som uppkom vid vårdande i livet slutskede hanterades genom att vara 
närvarande eller genom att hålla sig på avstånd under vårdförloppet. Samverkan 
genom kommunikation med både patienter och anhöriga erfors av 
sjuksköterskestudenter som betydelsefullt. Dock erfor sjuksköterskestudenter att 
utbildningen inom vårdande i livets slutskede var otillräcklig.  
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Abstract 

Background: End-of-life care strives to improve the quality of life for patients with a 
life-threatening illness and their relatives. One of the nurses’ most important tasks are 
to provide care for patients at the end of their lives and for their relatives. Nursing 
students are tomorrows nurses, therefore they need to have knowledge about caring in 
end-of-life. Purpose: The purpose was to describe nursing student’s experiences of 
caring in end-of-life. Method: A general literature study based on 11 scientific 
articles. The data process resulted in four categories: insufficiency about caring in 
end-of-life, handling difficult situations in end-of-life, cooperation in caring in end-of-
life and lack of knowledge about caring in end-of-life. Results: Nursing students 
became emotionally engaged when they met patients in end-of-life and their relatives. 
They experienced different ways to cope with the difficult situations that arose when 
caring in end-of-life. Nursing students also felt that it was important to establish 
relationships with patients as well as include the relatives in the care, they also 
described that communication with patients and their relatives could be challenging. 
However, it was also found that nursing students experienced insufficient skills and 
knowledge about caring in end-of-life. Conclusion: Caring in end-of-life caused 
feelings of insufficiency, loneliness and anxiety for the nursing students. Coping 
strategies included both total involvement in the care, and distancing one’s self from 
it. Nursing students experienced cooperation with both patients and relatives through 
communication as meaningful. However, nursing students experienced that the 
education in end-of-life care are inadequate.  
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Inledning,

Uppskattningsvis är 40 miljoner människor världen över i behov av vård i livets 
slutskede, men endast 14 % av dessa har tillgång till det (World Health Organization, 
2018). I Sverige avlider ungefär 90 000 människor varje år och av dessa är cirka 80 % 
i behov av vård i livets slutskede. Cirka 60 % av dem som dör i Sverige är 80 år eller 
äldre och antalet dödsfall är i princip desamma varje år. Det finns olika instanser för 
patienter som är i livets slutskede. De kan vårdas på slutenvårdsavdelningar, i 
hemmet, inom primärvården eller på kommuners särskilda boenden (Socialstyrelsen, 
2013).  

Vård i livets slutskede benämns av World Health Organization (WHO) som palliativ 
vård och definieras som en strävan efter att förbättra livskvaliteten hos patienter med 
livshotande sjukdom och deras anhöriga. Livskvaliteten förbättras genom att 
förebygga och lindra lidande i form av tidig identifikation och korrekt bedömning 
samt tillfredställande behandling av symtom (World Health Organization, 2002). 
Palliativ vård syftar till att se hela människan, vilket kräver olika vårdinsatser och ett 
samarbete mellan olika vårdinstanser. Varje patients situation varierar, därför skall 
vården i största utsträckning utgå från den enskilda individen (Socialstyrelsen, 2013). 
Personcentrerad vård främjar patienters autonomi och värdighet. Det innebär att fokus 
skall vara på människans hälsa och resurser och inte bara på sjukdomen och 
begränsningarna (Ekman et al., 2011). Sjuksköterskor beskriver att patienter i livets 
slutskede skall behandlas med respekt och värdighet (Kisvetrová, Školoudík, 
Joanovič, Konečná & Mikšová, 2016). 

Sjuksköterskor tillbringar mycket tid med patienter och deras anhöriga och det är 
vanligt att sjuksköterskor vårdar patienter i livets slutskede (Johnson, Chang & 
O’Brien, 2009). Med en befolkning som lever längre än tidigare (Seale, 2000) 
kommer vård i livets slutskede att bli mer centralt. Det är därför nödvändigt att 
sjuksköterskor lär sig hantera patienter i livets slutskede och deras anhöriga. De 
sjuksköterskor som inte har erfarenhet eller tillräckligt med utbildning om vårdande i 
livets slutskede erfar det svårare att vårda dessa patienter (Johnson et al., 2009). Av 
denna anledning är det av intresse att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av 
vårdande i livets slutskede eftersom att de oftast inte har stött på fenomenet innan de 
påbörjar sjuksköterskeutbildningen (Mallory, 2003).  

Bakgrund,,

Vård,i,livets,slutskede,,,
Patienter i livets slutskede kan vara i behov av vård där sjuksköterskan har en 
betydande roll (Paice, Ferrell, Coyle, Coyne & Callaway, 2008). Vård i livets 
slutskede kan benämnas som palliativ vård (Socialstyrelsen, 2006). Begreppet 
palliativ kommer från latinets pallium och betyder mantel. Utifrån ett medicinskt 
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perspektiv betyder begreppet att lindra. Begreppet palliativ syftar till att skydda 
patienten från smärta och lidande (Pastrana, Jünger, Ostgathe, Elsner & Radbruch, 
2008). Den palliativa vården utvecklades genom hospicerörelsen på 1960-talet på 
grund av missnöje över vården som gavs till döende patienter (Ternestedt, Henoch, 
Österlind & Andershed, 2017). År 1995 betonades att den palliativa vården skulle 
prioriteras (Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Sedan dess har utveckling 
och förbättring av vård i livets slutskede skett, vilket har möjliggjort att fler 
människor fått tillgång till den palliativa vården (Socialstyrelsen, 2006). Dock krävs 
det ytterligare utveckling inom området (Grubb & Arthur, 2016).   

Inom hälso- och sjukvård beskrivs palliativ vård som att ”lindra lidande och främja 
livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada.” 
(Socialstyrelsen, 2013, s.16). I palliativ vård krävs att stöd till anhöriga finns samt att 
patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov tillgodoses. 
Förhållningssättet inom palliativ vård skall utmärkas av att människan ses som en 
helhet samt att individen oavsett ålder och diagnos skall kunna leva med värdighet 
och uppleva välbefinnande i största möjliga mån (Socialstyrelsen, 2013).  

Palliativ vård skall utgå från fyra hörnstenar: symtomlindring, samarbete, 
kommunikation och relation samt stöd till närstående. Hörnstenarna utgår bland annat 
från WHO:s definition av palliativ vård. Symtomlindring innefattar att patientens 
symtom skall lindras, både fysiska, psykiska, sociala och existentiella. Patientens 
integritet och autonomi skall även beaktas (Socialstyrelsen, 2013). För patienter i 
livets slutskede uppstår ofta kroppsliga symtom såsom fatigue, orkeslöshet, smärta, 
gastrointestinala symtom, illamående och hosta. Sjuksköterskors uppgift är att hjälpa 
patienten i största möjliga mån för att lindra symtomen samtidigt som patientens 
önskemål skall respekteras (Rasmussen, Tishelman & Lindqvist, 2010). Den andra 
hörnstenen handlar om samarbete vilket innefattar ett teamarbete mellan olika 
professioner (Socialstyrelsen, 2013). Sjuksköterskor kan bidra till att ta kontakt med 
andra professioner i teamet när sjuksköterskan själv inte kan tillgodose patientens 
behov (Strang, Henoch, Danielsson, Browall & Melin-Johansson, 2014). Den tredje 
hörnstenen är kommunikation och relation som bland annat innefattar att 
kommunikationen skall vara god inom arbetsteamet, med patienter och deras anhöriga 
(Socialstyrelsen, 2013). Kommunikation är en central del för sjuksköterskor i arbetet 
med patienter i livets slutskede. Sjuksköterskor beskriver vikten av god 
kommunikation där de kan använda sig av aktivt lyssnande och öppna frågor (Strang, 
Henoch et al., 2014). Den fjärde hörnstenen är stöd till närstående, vilket skall ges 
både under och efter dödsfallet. Anhöriga skall få möjlighet att vara delaktiga i vården 
om så önskas (Socialstyrelsen, 2013). Stöd kan ges i form av att sjuksköterskor ger 
anhöriga möjlighet att samtala om deras känslor (Strang, Henoch et al., 2014).  

Patienter och anhöriga beskriver svårigheter att kommunicera med sjuksköterskor 
eftersom deras språkliga kunskaper kan skilja sig åt. När dåliga besked ges erfar 
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patienter och deras anhöriga att sjuksköterskor ofta är osäkra på hur de skall ge 
beskedet (Robinson, Gott & Ingleton, 2014). När patienter är i livets slutskede kan 
deras anhöriga erfara att de inte får tillräckligt med stöd (Borges & Mendes, 2012). 
Vidare kan de också erfara att information om patientens aktuella status är viktigt för 
att de skall kunna hantera situationen de befinner sig i. Anhöriga beskriver positiva 
erfarenheter av samtal med sjuksköterskor när de inte behöver fråga om information 
samt när sjuksköterskor har tid för att sitta ner och prata med dem. Vidare beskriver 
anhöriga att de vill bli behandlade med respekt samt involverade i vården och 
beslutstaganden (Witkamp, Droger, Janssens, Zuylen & van der Heide, 2016). 
Patienter i livets slutskede erfar att det är viktigt att sjuksköterskor har kompetens och 
de uttrycker även vikten av att vården utgår från ett multiprofessionellt team. Patienter 
erfar också att goda relationer med sjuksköterskor bidrar till att de känner sig 
uppskattade och lyssnade på (Conner, Allport, Dixon & Sommerville, 2008).  

Sjuksköterskors,vårdande,i,livets,slutskede,
En grundläggande princip inom vårdande i livets slutskede är kommunikation mellan 
sjuksköterskor och patienter. Att veta när och hur kommunikationen skall ske samt 
vad samtalet skall innehålla är en central del i omvårdnaden inom vårdande i livets 
slutskede (Cavaye & Watts, 2014). Det finns två typer av kommunikation, verbal och 
icke-verbal kommunikation. Verbal kommunikation sker med ord medan den icke-
verbala kommunikation är den kommunikation som inte förmedlas via talet utan 
genom exempelvis kroppsspråk och ansiktsuttryck (Dyche, 2007). Sjuksköterskors 
kroppsspråk, deras känslighet samt hur de talar speglar deras professionella 
förhållningsätt.  

Sjuksköterskors uppgift är också att skapa goda relationer med patienter i livets 
slutskede och deras anhöriga (Kaarbø, 2011). Sjuksköterskor som är involverade i 
vårdande i livets slutskede behöver ha god social förmåga, eftersom det kan skapa 
goda relationer. De bör också hjälpa patienter att bibehålla sin självständighet och 
upprätthålla god livskvalitet trots att de är i livets slutskede. Vänlighet, värme, 
medkänsla och genuinitet är viktiga egenskaper hos sjuksköterskor vid vårdande i 
livets slutskede (Johnston & Smith, 2006). Omvårdnadsåtgärder för patienter i livets 
slutskede kan vara hjälp med hygien, prevention av trycksår och administrering av 
läkemedel (Efstathiou & Walker, 2014). Sjuksköterskor bör även identifiera patienters 
känslor såsom ångest för att kunna ge god vård i livets slutskede (Andersson, 
Salickiene & Rosengren, 2016).  

Personcentrerad vård är en av sjuksköterskans sex kärnkompetenser och syftar till att 
se patienten som en hel människa där målet är att lära känna personen bakom 
sjukdomen. Patientens vilja, känslor och behov skall beaktas för att patienten skall bli 
en aktiv deltagare i sin egen vård och behandling. En utmaning för sjuksköterskor kan 
vara att stärka patientens självförtroende och identifiera patientens egna hälsoresurser 
(Ekman et al., 2011). Inom personcentrerad omvårdnad beskrivs det att patienten är 
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en del av ett socialt sammanhang (Edvardsson & Innes, 2010). Familjen är viktig och 
skall inkluderas. Sjuksköterskor skall alltid eftersträva personcentrerad vård, dock kan 
det vara svårt och komplext. En vård baserad på helheten skapas om vården är 
personcentrerad (Forsberg, 2016).  

För att lindra lidande och se människan bakom sjukdomen kan ”Peaceful End of Life 
Theory” (Ruland & Moore, 2010, s. 754) tillämpas. Teorin baseras på sjuksköterskors 
kliniska erfarenheter samt forskning om vårdande i livets slutskede. Kärnan är att 
vårdande i livets slutskede alltid skall utgå från patienten och deras anhöriga. De 
känslor som kan uppkomma vid vårdande i livets slutskede är personliga och 
individuella. För att skapa en fridfull upplevelse för patienter i livets slutskede har 
sjuksköterskan en avgörande roll, där anhöriga är viktiga att inkludera. Ruland och 
Moore (2010) menar att målet med vårdande i livets slutskede är att optimera vården 
som ges. Det behöver inte endast innebära bästa tillgängliga teknologiska utrustning 
utan också att patienten skall uppleva livskvalitet samt en fridfull död. Sjuksköterskor 
skall också utföra omvårdnadsåtgärder som syftar till att patienter i livets slutskede 
inte upplever smärta utan istället komfort, värdighet och respekt (Ruland & Moore, 
2010).  

Utbildning,inom,vårdande,i,livets,slutskede,,
Sjuksköterskor tillbringar mycket tid med patienter och deras anhöriga. Att vårda 
patienter i livets slutskede är en del av yrket, därför är det viktigt att ha kompetensen 
som krävs (Browall, Melin-Johansson, Strang, Danielson & Henoch, 2010). 
Andersson et al. (2016) skriver att kvaliteten på vården som ges i livets slutskede 
påverkas av sjuksköterskors kunskap och kliniska erfarenhet. Brist på egen kunskap 
och erfarenhet hos sjuksköterskor kan skapa frustration. Sjuksköterskor som aldrig 
har vårdat patienter i livets slutskede erfar det som en svår uppgift eftersom det är ett 
stort ansvar. Sjuksköterskor med kunskap om och erfarenhet av vårdande i livets 
slutskede kan dock erfara det som meningsfullt och givande. Sjuksköterskor kan 
också erfara att vårdande i livets slutskede är stressfyllt och att de känner sig 
oförberedda inför mötet med patienter i livets slutskede. Det kan bero på att 
utbildningen inom vårdande i livets slutskede är bristfällig. Sjuksköterskor poängterar 
vikten av att utbildning ges inom vårdande i livets slutskede. Vidare föreslår de att 
utbildningen bör innefatta hur vårdande i livets slutskede utförs på bästa möjliga sätt. 
Sjuksköterskor beskriver att erfarenhet och kunskap om vårdande i livets slutskede 
skapas genom mötet med patienter och deras anhöriga (Andersson et al., 2016). De 
sjuksköterskor som har gått en fördjupad kurs inom vårdande i livets slutskede 
uttrycker att det är till stor hjälp och ger fler redskap, vilket förbättrar kvaliteten på 
vården (Gillan, van der Riet & Jeong, 2014). 

Många sjuksköterskestudenter har inte vårdat patienter i livets slutskede eller mött en 
döende person innan de påbörjar sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskestudenter 
kan lära sig hantera vårdande i livets slutskede genom utbildning (Mallory, 2003). Ett 
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sätt kan vara genom simulationsövningar om vårdande i livets slutskede. Dock visar 
det sig att sjuksköterskestudenter kan erfara psykologisk påfrestning och stress när 
dessa simuleringsövningar utförs i sjuksköterskeutbildningen (Allen, 2018). Att möta 
patienter i livets slutskede är en unik erfarenhet för sjuksköterskestudenter (Sampaio, 
Comassetto, Mancussi e Faro, Dos Santos & Silva Monteiro, 2015). När 
sjuksköterskestudenter bevittnar sitt första dödsfall kan känslor av sorg, ilska och 
skuld uppkomma (Cavaye & Watts, 2014). Vårdande i livets slutskede är alltså 
komplext och olika strategier kan behövas för att kunna hantera situationer som kan 
uppstå (Gillan et al., 2014). Några exempel på strategier är att omdefiniera den svåra 
situationen, förneka det hotfulla, emotionell återhållsamhet, ge utlopp för sina känslor 
eller acceptera situationen för vad den är (Billings & Moos, 1981).  

Den teoretiska utbildningen som ges inom vårdande i livets slutskede sker oftast 
genom vanliga lärmetoder såsom gruppdiskussioner och föreläsningar. Den kliniska 
utbildningen ger erfarenheter eftersom det är då det riktiga mötet med patienter i 
livets slutskede och deras anhöriga sker. I Australien erhåller sjuksköterskestudenter 
5-10 timmars utbildning om vårdande i livets slutskede (Gillan et al., 2014) och i 
USA erhålls ungefär 14 timmars utbildning. I exempelvis Chile ges ingen utbildning 
om vårdande i livets slutskede (Cavaye & Watts, 2014). I Sverige baseras 
sjuksköterskeutbildningen på högskoleförordningen och är en treårig utbildning (SFS 
1993:100). Utbildningen inom vårdande i livets slutskede sker dock i begränsad 
omfattning i Sverige, vilket gör att prioritering bör ske så att sjuksköterskestudenter 
kan utveckla större kunskap om vårdande i livets slutskede (SOU 2001:6). 
Sjuksköterskestudenter är morgondagens sjuksköterskor och därmed bör de besitta 
kunskap om vårdande i livets slutskede (O’Connor, Davis & Abernethy, 2013).  

Problemformulering,

Sjuksköterskestudenter kan komma att vårda patienter i livets slutskede både under 
utbildningen och i sitt kommande yrke som sjuksköterska. Vårdande i livets slutskede 
är komplext och det kan vara påfrestande och betungande för sjuksköterskestudenter. 
Därför bör utbildning ges inom vårdande i livets slutskede. Genom att beskriva 
sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets slutskede ökar förståelsen av 
deras upplevelser.  

Syfte,

Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets 
slutskede.  
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Metod,,

Design,
Studien är utformad som en allmän litteraturstudie med induktiv ansats där ett 
strukturerat arbetssätt användes för att skapa en överblick över det valda ämnet 
(Forsberg & Wengström, 2016).  

Datainsamling,
Litteratursökningen genomfördes i två steg. En inledande informationssökning 
gjordes i databaserna CINAHL och PubMed för att skapa en översikt över området 
som skulle studeras (Östlundh, 2017). Sökorden som användes var palliativ 
omvårdnad, sjuksköterskestudenter och erfarenhet. Dessa översattes sedan i 
databaserna till engelska och var palliative care, student nursing och experience. I 
enlighet med Östlundh (2017) gjordes också en egentlig informationssökning för att 
systematiskt hitta vetenskapliga artiklar som sedan blev litteraturstudiens resultat. 
Databaserna som användes var CINAHL, PubMed och PsycINFO eftersom de täcker 
området omvårdnadsforskning. Sökorden bestämdes utifrån litteraturstudiens syfte 
(Östlundh, 2017). Sökorden som användes till artikelsökningen var: palliative care, 
terminally ill patients, terminal care, dying care, end of life care, students nursing, 
nurse student, experience och student attitudes. Se tabell 1, bilaga A.  

Med hjälp av inklusions- och exklusionskriterier säkerställdes det att 
litteratursökningarna som gjordes var av relevans för valt syfte (Forsberg & 
Wengström, 2016). Inklusionskriterier för litteraturstudien var att de valda 
vetenskapliga artiklarna skulle beskrivas utifrån sjuksköterskestudenters perspektiv, 
innefatta vårdande i livets slutskede, vara utgivna på engelska, peer reviewed, 
publicerade mellan år 2013-2018 samt uppnå minst grad II enligt Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmall. Exklusionskriterier var vetenskapliga artiklar som 
behandlade legitimerade sjuksköterskor och vetenskapliga artiklar som var inriktade 
på specifika sjukdomar eller barn. 

Den systematiska sökningen genomfördes med både ämnesord, fritextord, trunkering, 
booleska operatorer samt frassökning. Ämnesord beskriver innebörden av artiklarna 
samt gör sökningen mer specifik. Ämnesord förekommer i alla akademiska databaser 
(Östlundh, 2017). De sökord som användes som ämnesord var palliative care, 
terminally ill patients, terminal care, students nursing och student attitudes. Beroende 
på vilken databas som används kan ämnesorden variera (Östlundh, 2017). I CINAHL 
benämns ämnesord som Exact Subject Headings (MH), i PubMed som Medical 
Subject Headings (Mesh) och i PsycINFO som Mainsubject (Karlsson, 2017). Student 
attitudes var ett ämnesord i CINAHL men inte i PubMed och PsycINFO. Terminal 
care var ett ämnesord i CINAHL och PubMed men inte i PsycINFO. Sökningar i 
fritext ger en bredare sökning eftersom fritextordet söks både som artikel, titel och 
författare (Karlsson, 2017). De sökord som användes som fritextord var ”terminal 



 

 7 

care”, “dying care”, “end of life care”, nurs* student*, experienc* och student* 
attitude*. Trunkering användes efter orden nurs* student*, experienc* och student* 
attitude* för att möjliggöra att alla böjningsformer av sökorden inkluderades och 
angavs med *. Genom att använda sig av frassökning där fritextorden sätts inom 
citationstecken ger sökningen endast träff på den exakta ordföljd som är angiven 
(Östlundh, 2017). Frassökning användes vid sökorden ”dying care”, ”end of life care” 
och ”terminal care”. Booleska operatorer AND och OR användes för att kombinera 
sökorden. AND avgränsar sökningen eftersom det binder samman sökord medan OR 
leder till en bredare sökning eftersom minst ett av sökordet endast behöver finnas med 
(Östlundh, 2017).  

Varje sökning gav olika antal träffar där alla titlar lästes och de abstrakts som lästes 
var relevanta för syftet. Vidare återfanns artiklar som verkade svara på 
litteraturstudiens syfte. Dessa lästes i sin helhet och ytterligare ett urval gjordes där 
artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte återfanns. Därefter granskades utvalda 
artiklar enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall (2003). Dessa utmynnade i 
litteraturstudiens resultatartiklar.  

Databas!CINAHL!

Sökorden (MH ”Palliative Care”) OR (MH ”Terminally Ill Patients”) OR (MH 
”Terminal Care”) OR “dying care” OR “end of life care” AND (MH ”Students, 
Nursing”) OR nurs* student* AND experienc* OR (MH ”Student Attitudes”) 
kombinerades. Sökningen gav 146 träffar där alla titlar lästes. Sextioen abstrakts 
lästes eftersom resterande titlar inte verkade svara på litteraturstudiens syfte. Sexton 
artiklar verkade svarade på litteraturstudiens syfte och lästes därmed i sin helhet. Av 
de 16 artiklar som lästes i sin helhet svarade 10 artiklar på litteraturstudiens syfte. Se 
tabell 2, bilaga B. Dessa 10 artiklar granskades enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. De granskade artiklarna erhöll grad I eller grad II. Dessa 10 artiklar 
utmynnade i litteraturstudiens resultatartiklar.  

Databas!PubMed!!!

Sökorden ”Palliative Care”[Mesh] OR ”Terminally Ill”[Mesh] OR ”Terminal 
Care”[Mesh] OR “dying care” OR “end of life care” AND ”Students, 
Nursing”[Mesh] OR nurs* student* AND experienc* OR student* attitude* 
kombinerades. Sökningen gav 157 träffar där alla titlar lästes. Nittiofyra abstrakts 
lästes eftersom resterande titlar inte verkade svara på litteraturstudiens syfte. Femton 
artiklar varav åtta dubbletter verkade svara på litteraturstudiens syfte och lästes 
därmed i sin helhet. Av de 15 artiklar varav åtta dubbletter som lästes i sin helhet 
svarade en ny artikel på litteraturstudiens syfte. Se tabell 2, bilaga B. Den granskades 
enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall och erhöll Grad I. Artikeln 
utmynnade i litteraturstudiens resultatartiklar.  
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Databas!PsycINFO!

Sökorden Mainsubject(”Palliative Care”) OR Mainsubject(”Terminally Ill Patients) 
OR “terminal care” OR “dying care” OR “end of life care” AND 
Mainsubject(”Nursing Students) OR nurs* student* AND experienc* OR student* 
attitude* kombinerades. Sökningen gav 38 träffar där alla titlar lästes. Tretton 
abstrakts lästes eftersom resterande titlar inte verkade svara på litteraturstudiens syfte. 
Tre artiklar varav två dubbletter verkade svarade på litteraturstudiens syfte och lästes i 
sin helhet. Av de tre artiklar varav två dubbletter som lästes i sin helhet svarade ingen 
ny artikel på litteraturstudiens syfte. Se tabell 2, bilaga B.   

Databearbetning,
I enlighet med Forsberg och Wengström (2016) utfördes en innehållsanalys i olika 
steg. I en innehållsanalys delas först materialet upp i mindre delar som sedan skapar 
en ny helhet genom att bearbeta, koda och kategorisera materialet (Forsberg & 
Wengström, 2016). Databearbetningen inleddes med att göra en artikelöversikt på 
respektive resultatartikel för att få en djupare inblick i artiklarnas innehåll. Se tabell 3, 
bilaga C. Resultatartiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger för att skapa 
förtrogenhet med innehållet. Vidare identifierades meningsbärande enheter utifrån 
skillnader och likheter. Utifrån dessa likheter och skillnader kodades materialet som 
sedan resulterade i olika underkategorier. Skriftliga sammanfattningar gjordes av 
varje identifierad underkategori som sedan resulterade i fyra kategorier: 
otillräcklighet vid vårdande i livets slutskede, hantering av svåra situationer vid 
vårdande i livets slutskede, samverkan vid vårdande i livets slutskede och okunskap 
om vårdande i livets slutskede. Bearbetning av kategorierna gjordes kontinuerligt 
under arbetets förlopp för att säkerställa att det var tydligt avgränsade och svarade på 
litteraturstudiens syfte.  

Forskningsetiska,överväganden,,

Forskningsetik skall alltid beaktas vid vetenskaplig forskning. Betydelsen av ny 
forskning skall vägas i relation till påfrestningen som den kan orsaka hos deltagarna 
(Forsberg & Wengström, 2016). De individer som deltar i forskningsprojekt skall 
skyddas samt skall deras rättigheter och grundläggande värden tas hänsyn till. Lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) innefattar att 
respekt för människans värde skall beaktas och den enskilda människan skall skyddas. 
Lagen innefattar också att deltagarna skall ha fått information om studien innan 
samtycke ges samt att deltagandet skall vara frivilligt (SFS 2003:460). I samtliga 
resultatartiklar hade deltagarna fått information om studien och blivit tillfrågade om 
deltagande samt givit sitt samtycke. Helsingforsdeklarationen innefattar att 
deltagarnas hälsa och intresse skall ställas i relation till behovet av ny kunskap (World 
Medical Association, 2013). Genom deltagarnas medverkan i valda resultatartiklar 
ökade kunskapen om sjuksköterskestudenters erfarenheter om vårdande i livets 
slutskede, vilket kan bidra till nytta inom området. Endast en av 11 resultatartiklar 
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skrev att de hade följt Helsingsforsdeklarationen. Etiskt tillstånd skall sökas innan 
varje nytt forskningsprojekt påbörjas (Forsberg & Wengström, 2016). Samtliga 
resultatartiklar beskrev att de hade fått etiskt godkännande från en etisk kommitté. Ett 
neutralt förhållningssätt eftersträvades under hela databearbetningen där 
resultatartiklarnas innehåll ej förvrängdes för att passa in i litteraturstudiens resultat 
(Kjellström, 2017). 

Tabell,4:,Artiklarnas,representativitet,i,resultatets,kategorier,,

,

Resultat,

Sjuksköterskestudenter erfor att vårdande i livets slutskede innebar otillräcklighet vid 
vårdande i livets slutskede, hantering av svåra situationer vid vårdande i livets 
slutskede, samverkan vid vårdande i livets slutskede och okunskap om vårdande i 
livets slutskede. Se tabell 4 för artiklarnas representativitet i resultatets kategorier.   

Otillräcklighet,vid,vårdande,i,livets,slutskede,
Sjuksköterskestudenter erfor känslor av oro när de reflekterade över mötet med 
patienter i livets slutskede. De kände sig inte tillräckligt förberedda samtidigt som de 

Artikel 

Otillräcklighet vid 
vårdande i livets 

slutskede 

Hantering av svåra 
situationer vid 

vårdande i livets 
slutskede 

Samverkan vid 
vårdande i livets 

slutskede 

Okunskap om 
vårdande i livets 

slutskede 

Adesina et al. 
(2014) 

   x 

Colley (2016) x  x x 
Edo-Gual et al. 
(2014) 

x x x x 

Ek et al. (2014) x x x x 
Garrino et al. 
(2017) 

x x x x 

Hall-Lord et al. 
(2018) 

x  x x 

Matchim och 
Raetong (2018) 

x x x x 

Muñoz-Pino 
(2014) 

x x x x 

Ranse et al. 
(2018) 

x  x x 

Strang, Bergh et 
al. (2014) 

x x x x 

Österlind et al. 
(2016) 

 x x x 
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var förväntansfulla inför vad vårdande i livet slutskede innebar (Matchim & Raetong, 
2018; Strang, Bergh et al., 2014). De sjuksköterskestudenter som inte hade tidigare 
erfarenhet inom vårdande i livets slutskede beskrev rädsla medan de 
sjuksköterskestudenter som hade tidigare erfarenhet av vårdande i livets slutskede 
erfor det mer lätthanterligt. Sjuksköterskestudenter kunde också erfara det som en 
utmaning att möta patienter i livets slutskede (Ek et al., 2014).  

Vid vårdande i livets slutskede blev sjuksköterskestudenter känslomässigt 
engagerade. Känslor av osäkerhet, ensamhet, ångest, frustration och otillräcklighet 
kunde uppkomma (Ek et al., 2014; Garrino, Contratto, Massariello & Dimonte, 2017; 
Hall-Lord, Petzäll & Hedelin, 2018; Matchim & Raetong, 2018; Muñoz-Pino, 2014; 
Strang, Bergh et al., 2014). De beskrev även rädsla för att tappa kontrollen och förlora 
förmågan att behålla lugnet när de vårdade patienter i livets slutskede och deras 
anhöriga (Edo-Gual, Tomás-Sábado, Bardallo-Porras & Monforte-Royo, 2014; Ek et 
al., 2014; Garrino et al., 2017; Muñoz-Pino, 2014). Vidare erfor de osäkerhet kring 
hur de skulle agera om patienterna blev drastiskt sämre (Matchim & Raetong, 2018; 
Ranse et al., 2018). Sjuksköterskestudenter kunde också erfara känslor av stress och 
skuld relaterat till att de själva var friska samt känslor av medlidande för patienterna 
och situationen de befann sig i (Colley, 2016). De erfor även en rädsla för att deras 
känslor skulle ta överhand och påverka förmågan att vårda och stödja patienter i livets 
slutskede (Colley, 2016; Garrino et al., 2017; Strang, Bergh et al., 2014). Att behöva 
ta ansvar för patienter i livets slutskede och deras anhöriga erfors av 
sjuksköterskestudenter som en utmaning. Det kunde bidra till att de försökte undvika 
ansvaret (Strang, Bergh et al., 2014). Känslorna som uppkom vid vårdande i livets 
slutskede kunde variera beroende på exempelvis patientens ålder. Det ansågs inte lika 
skrämmande och krävande att vårda äldre patienter. Sjuksköterskestudenter kunde 
erfara förlust när patienterna avlidit (Ranse, Ranse & Pelkowitz, 2018). 

Hantering,av,svåra,situationer,vid,vårdande,i,livets,slutskede,
Händelser som uppkom vid vårdande i livets slutskede hanterades på olika sätt. 
Sjuksköterskestudenter beskrev att om de var närvarande under hela vårdförloppet 
samt när döden inträffade erfors vårdande i livets slutskede mer lätthanterligt än 
tidigare (Edo-Gual et al., 2014; Garrino et al., 2017; Muñoz-Pino, 2014; Strang, 
Bergh et al., 2014). Ett annat sätt att hantera händelserna som uppkom vid vårdande i 
livets slutskede kunde vara att de egna erfarenheterna diskuterades med 
familjemedlemmar, kurskamrater eller handledare (Edo-Gual et al., 2014; Garrino et 
al., 2017). Vissa sjuksköterskestudenter valde att ta ett steg tillbaka och hålla sig på 
avstånd för att kunna hantera händelserna som uppkom vid vårdande i livets slutskede 
(Ek et al., 2014; Garrino et al., 2017). Andra sjuksköterskestudenter beskrev att 
humor eller att närma sig patienterna gradvis hjälpte dem att hantera de svåra 
situationerna som uppkom vid vårdande i livets slutskede (Ek et al., 2014; Österlind et 
al., 2016). När sjuksköterskestudenterna tillbringade tid med patienter, befann sig i 
den faktiska situationen, stannade upp och skapade relationer med patienter i livets 
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slutskede kunde sjuksköterskestudenter erfara tillfredsställelse, lättnad och stolthet 
(Garrino et al., 2017; Muñoz-Pino, 2014). Erfarenheten av svåra situationer inom 
vårdande i livets slutskede bidrog till att sjuksköterskestudenter erfor både personlig 
och professionell utveckling. De olika situationerna som uppkom vid vårdande i livets 
slutskede ansågs också som en berikande lärdom där de fick ökad kunskap kring vilka 
behov patienter och deras anhöriga hade (Edo-Gual et al., 2014; Garrino et al., 2017; 
Hall-Lord et al., 2018; Matchim & Raetong, 2018; Österlind et al., 2016). När 
sjuksköterskestudenter fick möjlighet att ge något av sig själva till patienterna i livets 
slutskede upplevdes det som en positiv erfarenhet (Ek et al., 2014). 
Sjuksköterskestudenter erfor också att vårdande i livets slutskede påverkade deras 
personliga inställning till livet och bidrog till förståelse för att det fanns olika 
perspektiv på livet och döden (Muñoz-Pino, 2014).  

Samverkan,vid,vårdande,i,livets,slutskede,,
Samverkan kunde skapas genom relationer med patienter i livets slutskede och deras 
anhöriga (Ek et al., 2014; Garrino et al., 2017; Muñoz-Pino, 2014). Att stödja 
patienter i livets slutskede och främja en god död var viktigt för 
sjuksköterskestudenter (Strang, Bergh et al., 2014). Det var viktigt att skapa ett 
förtroende hos patienterna, vilket kunde göras genom aktivt lyssnade och närhet 
(Garrino et al., 2017; Muñoz-Pino, 2014). Sjuksköterskestudenter konstaterade att 
samverkan också kunde erhållas genom kommunikation, vilket var viktigt för att 
kunna skapa goda relationer med patienterna. Dock erfor sjuksköterskestudenter att 
det var svårt att veta vad de skulle tala om samt hur frågor skulle besvaras, vilket 
bidrog till att de kände sig stressade och obekväma (Garrino et al., 2017; Strang, 
Bergh et al., 2014; Österlind et al., 2016). Det var också svårt att ge dåliga besked till 
patienter i livets slutskede (Edo-Gual et al., 2014). Sjuksköterskestudenter erfor att 
tidsbristen inom vården kunde bidra till att det var komplicerat att skapa goda samtal 
med patienterna (Österlind et al., 2016). Dock beskrev sjuksköterskestudenter att ju 
mer bekväma de blev i sin roll desto mer vågade de kommunicera med patienter i 
livets slutskede och deras anhöriga (Strang, Bergh et al., 2014). 

Samverkan kunde också uppnås genom att sjuksköterskestudenter inkluderade och 
gjorde anhöriga delaktiga i vården som gavs i livets slutskede (Matchim & Raetong, 
2018; Ranse et al., 2018; Österlind et al., 2016). Sjuksköterskestudenter kunde erfara 
att det var svårt att inkludera och hantera anhöriga, de kände sig obekväma och inte 
tillräckligt förberedda (Colley, 2016; Ek et al., 2014; Österlind et al., 2016). 
Sjuksköterskestudenter erfor också att det var problematiskt när anhöriga var 
upprörda, kritiska och ställde krav på vården som gavs till patienter i livets slutskede. 
Dock beskrev sjuksköterskestudenter att när anhöriga visade tacksamhet över vården 
som gavs kunde sjuksköterskestudenter känna tillfredsställelse (Colley, 2016; Hall-
Lord et al., 2018). När sjuksköterskestudenter samarbetade med anhöriga kunde de 
erfara att vården som gavs blev bättre och mer individanpassad (Matchim & Raetong, 
2018). Sjuksköterskestudenter kunde också känna sorg när de såg att patienters 
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anhöriga led, det resulterade i att sjuksköterskestudenter erfor att de inte var till någon 
hjälp (Edo-Gual et al., 2014; Muñoz-Pino, 2014).  

Okunskap,om,vårdande,i,livets,slutskede,
Sjuksköterskestudenter erfor att de inte hade tillräckligt med kompetens gällande 
vårdande i livets slutskede, såväl kliniskt som emotionellt (Ek et al., 2014; Garrino et 
al., 2017; Strang, Bergh et al., 2014). De var självsäkra när fysisk vård utfördes men 
desto mindre självsäkra när vården krävde känslomässigt engagemang (Colley, 2016; 
Ek et al., 2014). När sjuksköterskestudenter erfor att deras självförtroende var lågt 
bidrog det till att de inte vågade agera på grund av deras rädsla över att göra fel 
(Garrino et al., 2017; Ranse et al., 2018). Sjuksköterskestudenter kunde också vara 
osäkra på om de givit lämplig vård till patienter i livets slutskede (Garrino et al., 
2017).  

Sjuksköterskestudenter erfor att vårdande i livets slutskede krävde mycket kunskap 
och förberedelser, vilket kunde skapas genom både praktisk och teoretisk utbildning 
(Muñoz-Pino, 2014). Sjuksköterskestudenter beskrev att deras kunskap och erfarenhet 
inte var tillräcklig för att kunna hantera vårdande i livets slutskede (Strang, Bergh et 
al., 2014). Vidare erfor de att utbildningen som gavs inom vårdande i livets slutskede 
på sjuksköterskeprogrammet var otillräcklig och att mer utbildning krävdes (Adesina, 
DeBellis & Zannettino, 2014; Colley, 2016; Edo-Gual et al., 2014; Garrino et al., 
2017; Hall-Lord et al., 2018; Matchim & Raetong, 2018; Österlind et al., 2016). För 
att göra sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets slutskede mer 
hanterbara erfors det att stöd från handledare under den kliniska placeringen var 
viktigt (Garrino et al., 2017; Hall-Lord et al., 2018). Den teoretiska utbildningen 
påverkade och hjälpte dock sjuksköterskestudenterna på ett positivt sätt (Adesina et 
al., 2014; Colley, 2016).  

Diskussion,,

Metoddiskussion,,
Kvalitativ data användes till litteraturstudiens resultat eftersom syftet var att beskriva 
erfarenheter hos sjuksköterskestudenter, vilket stärker litteraturstudiens trovärdighet 
(Henricsson, 2017). Användning av kvantitativ data hade kunnat utesluta eventuella 
tolkningsfel, vilket hade kunnat stärka litteraturstudiens trovärdighet och pålitlighet. 
Dock hade kvantitativ data förmodligen inte kunnat bringa ett tillräckligt resultat 
eftersom de inte undersöker ett fenomen på djupet (Forsberg & Wengström, 2016).  

En inledande litteratursökning i CINAHL och PubMed genomfördes vilket bidrog till 
att uppfattning om ämnet skapades (Östlundh, 2017). Den inledande 
litteratursökningen genomfördes endast i två databaser vilket kan ha bidragit till att 
sökord kan ha undgåtts. Sökorden som användes i den egentliga 
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informationssökningen utgick från den inledande litteratursökningen (Östlundh, 2017) 
samt litteraturstudiens syfte (Friberg, 2017). Det resulterade i att risken minskade att 
artiklar som svarade på litteraturstudiens syfte undgåtts (Karlsson, 2017). Data 
samlades in i tre databaser: CINAHL, PubMed och PsycINFO. De ansågs relevanta 
eftersom de innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2016), vilket 
var av relevans för det valda ämnet. Trovärdigheten för litteraturstudien ökar när 
datainsamlingen görs i flera databaser (Mårtensson & Fridlund, 2017). Efter att 
datainsamlingen skett i CINAHL, PubMed och PsycINFO ansågs det inte nödvändigt 
med ytterligare sökningar i andra databaser eftersom sökningen i PubMed och 
PsycINFO resulterade i flertalet dubbletter. Det tyder på att området var väl 
genomsökt och att sökorden var relevanta för syftet. Den systematiska 
litteratursökningen utfördes i samtliga databaser med samma sökord och kombination, 
vilket stärker litteraturstudiens pålitlighet (Henricsson, 2017). En sekundärsökning 
genomfördes men inga nya resultatartiklar identifierades (Östlundh, 2017). 
Litteraturstudiens författare har inte engelska som modersmål vilket har bidragit till 
att resultatartiklarnas översättning från engelska till svenska kan ha gett utrymme för 
feltolkningar, vilket minskar litteraturstudiens pålitlighet (Henricsson, 2017).  

Ämnesord och trunkering användes i litteraturstudiens systematiska sökning, vilket 
bidrog till att artiklarnas huvudsakliga innehåll fångades samt böjningar av ord inte 
försummades. De booleska operatorerna AND och OR nyttjades för att bidra till att 
relevanta artiklar framkom (Östlundh, 2017). Inklusions- och exklusionskriterier 
stärker litteraturstudiens trovärdighet eftersom det bidrar till att urvalet sker 
konsekvent (Henricson, 2017). En inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan åren 2013-2018, vilket tyder på att forskningen som inkluderats i 
litteraturstudien är aktuell. En annan inklusionskriterie var att artiklarna skulle vara 
peer reviewed, vilket stärker trovärdigheten i litteraturstudien eftersom det garanterar 
att resultatartiklarna är bedömda som vetenskapliga (Henricsson, 2017). En 
inklusionskriterie var också att artiklarna skulle vara publicerade på engelska 
eftersom det engelska språket är det som används i största utsträckning inom 
vetenskaplig forskning (Östlundh, 2017). Det kan ha bidragit till att relevanta artiklar 
på svenska kan ha undgåtts, eftersom det också är ett språk litteraturstudiens författare 
behärskar. Resultatartiklarna lästes i sin helhet både individuellt och gemensamt samt 
sammanställdes innehållet, vilket stärker trovärdigheten (Henricsson, 2017). 
Litteraturstudiens tydliga beskrivning av databearbetningen stärker 
bekräftelsebarheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Databearbetningen genomfördes 
som en innehållsanalys och ansågs ge bästa utdelning i relation till litteraturstudiens 
syfte (Forsberg & Wengström, 2016). 

Resultatets tillförlitlighet stärks av den kvalitetsgranskning som gjordes enligt 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Kvalitetsgranskningen utfördes först 
självständigt för att sedan gemensamt granskas och diskuteras, vilket också stärker 
trovärdigheten (Henricsson, 2017). Kvalitetsgranskningen enligt Carlsson och Eiman 
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(2003) utgör utrymme för egen tolkning vilket kan bidra till att den vetenskapliga 
kvaliteten artiklarna bedömdes ha i aktuell litteraturstudie kan variera. 
Resultatartiklarna som granskades erhöll grad I eller grad II för att säkra att 
resultatartiklarna erhöll hög kvalitet. Det stärker litteraturstudiens trovärdighet och 
pålitlighet (Henricsson, 2017). Under hela litteraturstudiens arbetsprocess har 
diskussion förts med handledare samt medstudenter, vilket ökar litteraturstudiens 
trovärdighet och pålitlighet. Minimering av risken för misstolkningar har gjorts 
genom att handledare och medstudenter granskat litteraturstudien flertalet gånger 
(Henricsson, 2017), vilket också stärker litteraturstudiens bekräftelsebarhet. Under 
hela litteraturstudiens gång har ett neutralt förhållningsätt eftersträvats vilket bidrog 
till att resultatartiklarnas resultat inte förvrängts för att passa in till litteraturstudiens 
syfte. Det stärker litteraturstudiens trovärdighet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Resultatartiklarnas ursprung är från åtta olika länder: tre artiklar från Sverige, en från 
Sverige och Norge, en från Italien, en från Spanien, en från Thailand, två från 
Australien, en från USA och en från Chile. Det kan påverka litteraturstudiens 
överförbarhet eftersom vårdande i livets slutskede kan utföras på olika sätt i olika 
länder där kulturella skillnader kan finnas (Mårtensson & Fridlund, 2017). Den 
geografiska spridningen bidrog också till en mer varierande bild av 
sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets slutskede. Litteraturstudiens 
överförbarhet kan påverkas eftersom majoriteten av deltagarna i resultatartiklarna var 
kvinnor, vilket gör att resultatet inte kan överföras till alla andra grupper eller 
kontexter (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Litteraturstudiens samtliga resultatartiklar var godkända av en etisk kommitté, vilket 
stärker trovärdigheten (Henricsson, 2017). En resultatartikel erbjöd deltagarna 
ersättning om de deltog. Valet att delta skall dock vara helt frivilligt och inte influeras 
av yttre påtryckningar (Kjellström, 2017). Resultatartikeln var etiskt godkänd och 
ansågs relevant för litteraturstudiens resultat och inkluderades därför.  

Resultatdiskussion,,
Sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets slutskede innebär att 
otillräcklighet vid vårdande i livets slutskede uppstår och att de svåra situationerna 
som uppkommer kan hanteras på olika sätt. Vårdande i livets slutskede innebär också 
samverkan med patienter och deras anhöriga samt att sjuksköterskestudenter erfar 
okunskap om vårdande i livets slutskede.  

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i 
livets slutskede varierar. Det uppkommer känslor såsom otillräcklighet, osäkerhet, 
ensamhet, ångest och frustration (Ek et al., 2014; Garrino et al., 2017; Hall-Lord et 
al., 2018; Matchim & Raetong, 2018; Muñoz-Pino, 2014; Strang, Bergh et al., 2014). 
Forskning beskriver liknande känslor hos sjuksköterskestudenter vid vårdande i livets 
slutskede, exempelvis sorgsenhet, frustration och ångest (Beck, 1997; Cavaye & 
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Watts, 2014). Det framhåller även Mutto, Errázquin, Rabhansi och Villar (2010) som 
beskriver att sjuksköterskestudenter erfar att vårdande i livets slutskede engagerar 
dem känslomässigt (Mutto et al., 2010). Sammantaget tyder det på att 
sjuksköterskestudenters känslor som uppkommer vid vårdande i livets slutskede inte 
har förändrats över tid. Andersson et al. (2016) beskriver att nyutexaminerade 
sjuksköterskor erfar liknande känslor som sjuksköterskestudenter, bland annat känslor 
av stress. De anser också att den kliniska erfarenheten av att vårda patienter är viktig 
för att lära sig hantera vårdande i livets slutskede. Att vårda patienter i livets slutskede 
beskrivs av sjuksköterskor med mer erfarenhet som krävande men också givande och 
meningsfullt (Andersson et al., 2016). I litteraturstudiens resultat framkommer det att 
vårdande i livets slutskede kan ses som en berikande erfarenhet som bidrar till 
personlig och professionell utveckling hos sjuksköterskestudenter (Edo-Gual et al., 
2014; Garrino et al., 2017; Matchim & Raetong, 2018; Österlind et al., 2016). 
Forskning beskriver också att erfarenheter av vårdande i livets slutskede bidrar till att 
sjuksköterskestudenter växer på ett personligt plan (Beck, 1997). Sjuksköterskor 
poängterar även att de växer både personligt och professionellt när de vårdar patienter 
i livets slutskede (Andersson et al., 2016).  

Sjuksköterskestudenter kan hantera händelser som uppkommer vid vårdande i livets 
slutskede på olika sätt. Ett sätt kan vara att diskutera de egna erfarenheterna med 
familjemedlemmar, kurskamrater eller handledare (Edo-Gual et al., 2014; Garrino et 
al., 2017). Forskning visar att sjuksköterskestudenter beskriver reflektion som positivt 
för att kunna hantera erfarenheter inom vårdande i livets slutskede. Reflektion 
förändrar och påverkar deras kliniska arbete, deras tänkande och handlande (Bulman, 
Lathlean & Gobbi, 2012). Att ge utlopp för sina känslor är ett sätt att omdefiniera och 
hantera svåra situationer (Billings & Moos, 1981), vilket stämmer överens med 
litteraturstudiens resultat (Edo-Gual et al., 2014; Garrino et al., 2017). Enligt Ek et al. 
(2014) och Garrino et al. (2017) kan sjuksköterskestudenter hantera händelser vid 
vårdande i livets slutskede genom att ta ett steg tillbaka och hålla sig på avstånd, 
vilket annan forskning också styrker (Cavaye & Watts, 2014).   

En av de fyra hörnstenarna inom palliativ vård är att stödja patienter i livets slutskede 
och deras anhöriga (Socialstyrelsen, 2013), vilket sjuksköterskestudenter i 
litteraturstudiens resultat anser är en central del av sjuksköterskeyrket (Strang, Bergh 
et al., 2014). Forskning visar att sjuksköterskestudenter erfar känslor av hjälplöshet 
eftersom de anser att det är svårt att ge stöd till patienter och deras anhöriga (Beck, 
1997). Det överensstämmer med litteraturstudiens resultat som visar att 
sjuksköterskestudenter erfar att det är en utmaning att stödja patienter i livets 
slutskede, eftersom de beskriver en rädsla för att deras egna känslor skall ta överhand 
(Colley, 2016; Garrino et al., 2017; Strang, Bergh et al., 2014). Litteraturstudiens 
resultat fann att sjuksköterskestudenter kan erfara det svårt att inkludera och hantera 
anhöriga i vården. De beskriver även att de känner sig obekväma och inte tillräckligt 
förberedda för att hantera olika situationer med anhöriga (Colley, 2016; Ek et al., 
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2014; Österlind et al., 2016), vilket kan resultera i att patienters anhöriga erfar att det 
inte får tillräckligt med stöd (Borges & Mendes, 2012). Forskning visar att 
sjuksköterskestudenter påpekar att utbildning bör ges i hur anhöriga skall bemötas 
(Colley, 2016). 

”Peaceful End of Life Theory” (Ruland & Moore, 2010, s. 754) konstaterar att 
vårdande i livets slutskede skall utgå från patienter och deras anhöriga (Ruland & 
Moore, 2010), vilket kan relateras till att sjuksköterskestudenter erfar att det är ett 
stort ansvar när både patienter och anhöriga skall inkluderas i vården. Det beskrivs 
också att det kan bidra till att sjuksköterskestudenter försöker undvika ansvaret 
(Strang, Bergh et al., 2014). Forskning visar att ett multiprofessionellt team kan bidra 
till att sjuksköterskestudenter inte erfar ansvaret lika besvärligt samt att ett 
multiprofessionellt team kan förbättra livskvaliteten hos patienter och deras anhöriga 
(Adesina et al., 2014; Muñoz-Pino, 2014). Conner et al. (2008) nämner också att ett 
multiprofessionellt team inom vårdande i livets slutskede är att föredra. Ruland och 
Moore (2010) menar att de känslor som kan uppkomma kring vårdande i livets 
slutskede är individuella och personliga. I litteraturstudiens resultat framkommer det 
att olika känslor erfars av sjuksköterskestudenter vid vårdande i livets slutskede (Ek et 
al., 2014; Garrino et al., 2017; Hall-Lord et al., 2018; Matchim & Raetong, 2018; 
Muñoz-Pino, 2014; Strang, Bergh et al., 2014).  

Socialstyrelsen (2013) skriver att kommunikation och relation är en av de fyra 
hörnstenarna inom palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Det kan kopplas till 
litteraturstudiens resultat där sjuksköterskestudenter erfar att kommunikation är en 
central del för att kunna skapa goda relationer med patienter och deras anhöriga. De 
beskriver dock att det är svårt att veta vad de skall tala om och hur frågor skall 
besvaras, vilket kan bidra till att sjuksköterskestudenter känner sig obekväma och 
stressade (Garrino et al., 2017; Strang, Bergh et al., 2014; Österlind et al., 2016). 
Forskning visar att kommunikation kan användas som ett redskap för att förebygga 
patienters ångest och emotionella stress (Muñoz-Pino, 2014). Henderson, Rowe, 
Watson och Hitchen-Holmes (2016) styrker att sjuksköterskestudenter erfar det som 
en utmaning att kommunicera med patienter i livets slutskede, vilket också beskrivs 
av Cavaye och Watts (2014). Dock beskriver vissa sjuksköterskestudenter att de 
känner sig bekväma och trygga i kommunikationen (Henderson et al., 2016). Det kan 
förankras i litteraturstudiens resultat där sjuksköterskestudenter beskriver att ju mer 
bekväma de är i sin roll desto mer vågar de kommunicera med patienter i livets 
slutskede och deras anhöriga (Strang, Bergh et al., 2014). 

Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskestudenter erfar att de inte har 
tillräckligt med kompetens gällande vårdande i livets slutskede (Ek et al., 2014; 
Garrino et al., 2017; Strang, Bergh et al., 2014). Patienter i livets slutskede erfar dock 
att det är viktigt att sjuksköterskestudenter har kompetens inom området för att de 
skall känna sig trygga (Conner et al., 2008). Sjuksköterskestudenter erfar även att 
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vårdande i livets slutskede kräver mycket kunskap och förberedelser, såväl teoretisk 
som praktisk (Muñoz-Pino, 2014). Forskning visar att den praktiska utbildningen kan 
minska sjuksköterskestudenters farhågor om vårdande i livets slutskede. 
Sjuksköterskestudenter anser också att det är en fördel att möta patienter i livets 
slutskede så tidigt som möjligt under utbildningen (Ek et al., 2014; Österlind et al., 
2016). Det framkommer i litteraturstudiens resultat att sjuksköterskestudenter erfar 
utbildningen som ges inom vårdande i livets slutskede på sjuksköterskeprogrammet 
otillräcklig och att mer utbildning krävs (Adesina et al., 2014; Colley, 2016; Edo-Gual 
et al., 2014; Garrino et al., 2017; Hall-Lord et al., 2018; Matchim & Raetong, 2018; 
Österlind et al., 2016). Cavaye och Watts (2014) styrker att sjuksköterskestudenter 
erfar att deras utbildning inte är tillräckligt förberedande inför att vårda patienter i 
livets slutskede samt att det finns brister i utbildningen. Det överensstämmer också 
med Mutto et al. (2010). Sjuksköterskor beskriver liknande erfarenheter, eftersom de 
menar att den utbildning de fått inom vårdande i livets slutskede inte är tillräcklig 
(Andersson et al., 2016). Litteraturstudiens resultat fann att vissa 
sjuksköterskestudenter erfar att den teoretiska utbildningen hjälper och påverkar dem 
på ett positivt sätt (Adesina et al., 2014; Colley, 2016), medan andra 
sjuksköterskestudenter istället beskriver att den teoretiska utbildningen är bristfällig 
och inte förbereder dem tillräckligt för vårdande i livets slutskede (Hall-Lord et al., 
2018). Vårdande i livets slutskede är ett komplext område och därför måste 
sjuksköterskestudenters behov uppmärksammas och tas hänsyn till i utbildningen 
(Grubb & Arthur, 2016). Forskning visar att implementering av simuleringsövningar i 
sjuksköterskeutbildningen kan erfaras som ett viktigt redskap för att förbereda 
sjuksköterskestudenter inför vårdande i livets slutskede. Simuleringsövningar kan 
bidra till att sjuksköterskestudenter erfar att deras kompetens angående vårdande i 
livets slutskede ökar (Gillan, van der Riet & Jeong, 2016). Sammantaget kan 
simuleringsövningar bidra till att sjuksköterskestudenter inte erfar lika starka känslor 
av otillräcklighet inom vårdande i livets slutskede. Litteraturstudiens resultat visar 
även att sjuksköterskestudenter erfar att stöd från sina handledare under den kliniska 
placeringen gör det lättare att hantera vårdande i livets slutskede (Garrino et al., 2017; 
Hall-Lord et al., 2018). Forskning visar också att stöd kan!innebära att handledaren 
delar med sig av nödvändig kunskap inom vårdande i livets slutskede samt av sina 
egna känslor. Handledaren bör också ge sjuksköterskestudenter ansvar som motsvarar 
deras kunskapsnivå (Garrino et al., 2017; Hall-Lord et al., 2018). Genom att 
handledaren är förstående, bekräftande och avsätter tid för att samtala om svåra 
situationer kan sjuksköterskestudenter erfara stöd (Hall-Lord et al., 2018).  

Konklusion,,,

Resultatet visade att sjuksköterskestudenter inte kände sig tillräckligt förberedda inför 
att vårda patienter i livets slutskede samt för att möta deras anhöriga. 
Sjuksköterskestudenter beskrev att de blev känslomässigt engagerade vid vårdande i 
livets slutskede där olika känslor uppkom. De erfor också en rädsla för att deras 
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känslor skulle ta överhand och påverka deras förmåga att vårda och stödja patienter i 
livets slutskede och deras anhöriga. Det framkom att det fanns olika sätt för 
sjuksköterskestudenter att hantera de svåra situationer som uppkom vid vårdande i 
livets slutskede. Dock resulterade erfarenheten i att sjuksköterskestudenter erfor att de 
utvecklades både personligt och professionellt. Sjuksköterskestudenter erfor det 
positivt att skapa relationer med patienter och anhöriga, dock beskrev de att det var 
svårt att inkludera och hantera anhöriga i vården. Sjuksköterskestudenter beskrev 
också att samverkan kunde uppnås genom kommunikation, vilket var ett bra redskap 
för att kunna skapa goda relationer. Dock var det svårt att veta vad som skulle talas 
om och hur frågor skulle besvaras. Sjuksköterskestudenter erfor även att de inte hade 
tillräckligt med kompetens inom vårdande i livets slutskede. Vidare erfor de att 
utbildningen som gavs inom vårdande i livets slutskede på sjuksköterskeprogrammet 
var otillräcklig och mer utbildning krävdes.  

Implikation,,

Genom beskrivning av sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets 
slutskede uppkommer en tydlig bild av att mer utbildning krävs för att öka 
kompetensen inom området. Genom att förbättra utbildningen ökar 
sjuksköterskestudenters kompetens. Det bidrar till att kvaliteten på vården som ges 
kan förändras till det bättre, vilket gynnar patienter i livets slutskede och deras 
anhöriga. Litteraturstudiens resultat kan appliceras i den kliniska verksamheten 
genom att medvetenhet skapas om sjuksköterskestudenters behov vid vårdande i 
livets slutskede. Det finns tidigare forskning kring vårdande i livets slutskede, dock är 
forskning kring sjuksköterskestudenters erfarenheter av vårdande i livets slutskede 
begränsad. Förslag för vidare forskning är att studera sjuksköterskestudenters 
erfarenheter av vårdande i slutskede efter att mer utbildning implementerats.  
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BILAGA,A,  

 

Tabell,1:,Sökordsöversikt,

 

(MH)= Exact Subject Headings  

[Mesh]= Medical Subject Headings 

(*)= Trunkering 

(”)=Frassökning 

 

 

 

Sökord, CINAHL, PubMed, PsycINFO,

Palliativ omvårdnad  Palliative Care (MH) Palliative Care [Mesh] Palliative Care (Mainsubject) 

Terminalsjuka patienter Terminally ill patients (MH) Terminally ill [Mesh] 
Terminally ill patients 
(Mainsubject) 

Terminalvård Terminal care (MH) Terminal care [Mesh] “Terminal care” (fritext) 

”Vård av döende” “Dying care” (fritext) “Dying care” (fritext) “Dying care” (fritext) 

”Vård i livets slutskede” “End of life care” (fritext) “End of life care” (fritext) “End of life care” (fritext) 

Sjuksköterskestudenter Student, Nursing (MH) Student, Nursing [Mesh] Student Nursing (Mainsubject) 

Sjukskötersk* student* Nurs* student* (fritext) Nurs* student* (fritext) Nurs* student* (fritext) 

Erfarenhet* Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) Experienc* (fritext) 

Studenters attityder Student attitudes (MH) Student* attitude* (fritext) Student* attitude* (fritext) 



BILAGA,B,  

 

Tabell,2:,Sökhistorik,

Datum, Databas Sökord/Limits/,
Booleska,operatorer 

Antal,
träffar 

Lästa,
abstrakt 

Granskade,
artiklar 

Resultat,
artiklar 

20181019 CINAHL 

(MH ”Palliative Care”) OR (MH 
”Terminally Ill Patients”) OR (MH 
”Terminal Care”) OR “dying care” 
OR “end of life care” AND (MH 
”Students, Nursing”) OR nurs* 
student* AND experienc* OR (MH 
”Student attitudes”) 
 
Limits: Peer Reviewed, English 
language, 2013-2018 146 61 16 10 

20181019 PubMed 

“Palliative Care”[Mesh] OR 
”Terminally Ill”[Mesh] OR 
”Terminal Care”[Mesh] OR “dying 
care” OR “end of life care” AND 
”Students, Nursing”[Mesh] OR 
nurs* student* AND experienc* 
OR student* attitude* 
 
Limits: English language, 2013-
2018 157 94 15 1 (8)* 

20181019 PsycINFO 

Mainsubject(”Palliative care”) OR 
Mainsubject(”Terminally Ill 
Patients”) OR “terminal care” OR 
“dying care” OR “end of life care” 
AND Mainsubject(”Nursing 
Students”) OR nurs* student* 
AND experienc*  OR student* 
attitude*  
 
Limits: Peer Reviewed, English 
language, 2013-2018 38 13 3 0 (2)* 

*Dubbletter av resultatartiklar  



BILAGA,C,  

 

Tabell,3:,Artikelöversikt,
Artikel,1,

 

 

  

Referens, Adesina, O., DeBellis, A. & Zannettino, L. (2014). Third-year Australian nursing students’ 
attitudes, experiences, knowledge, and education concerning end-of-life care. International 
Journal of Palliative Nursing, 20, 395-401. doi:10.12968/ijpn.2014.20.8.395 

Land,,
Databas!

Australien  
CINAHL 

Syfte, Studiens syfte var att identifiera sjuksköterskestudenters attityder, övertygelser, känslor, 
värderingar och dispositioner som kan påverka hur sjuksköterskestudenter agerar när vård i livets 
slutskede utförs. Studiens syfte var också att identifiera sjuksköterskestudenters personliga och 
professionella erfarenheter av döden och hur döendeprocessen kan påverka deras tillhandahållande 
av vård i livets slutskede. 

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod 
Tematisk analys 

Urval, Totalt 87 sjuksköterskestudenter som gick tredje året på ett australienskt universitet deltog studien.  

Datainsamling! Data samlades in genom ett frågeformulär där öppna och slutna frågor ställdes. Frågeformuläret 
utvecklades från tidigare litteratur, från experter inom området och från två tidigare validerade 
frågeformulär. Frågeformuläret inkluderade 12 öppna frågor som genererade i den kvalitativa 
datan. En pilotstudie utfördes med frågeformuläret där 25 sjuksköterskestudenter deltog.   

Dataanalys! Den kvalitativa datan analyserades enligt en tematisk analys. Datan transkriberades och lästes 
flertalet gånger samt skrevs viktig data ner. Datan kodades och koderna sorterades i potentiella 
teman. Vidare identifierades likheter och skillnader. En tematisk karta över datan gjordes och 
ytterligare förbättringar genomfördes genom att identifiera essensen av varje tema. Det bestämdes 
också vilken aspekt varje tema fångade, vilket skapade en karta över huvudtemana som sedan 
genererade i resultatet.  

Bortfall! Totalt var 200 sjuksköterskestudenter potentiella deltagare men endast 62 stycken svarade på 
frågeformuläret, vilket ansågs för litet antal till studien. Därmed inkluderades också svaren från de 
25 sjuksköterskestudenter som deltagit i pilotstudien.  

Slutsats, Olika teman framkom av analysen: vikten av studenternas värderingar och övertygelser, hur 
erfarenheterna påverkade sjuksköterskestudenterna, deras kunskap om etik och lagstiftning vid 
vårdande i livets slutskede samt hur de erfor sin utbildning och kunskap. Det finns behov av mer 
utbildning inom vårdande i livets slutskede på sjuksköterskeutbildningen för att 
sjuksköterskestudenter skall få den nödvändiga kunskapen och kompetensen. 

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 92 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,2,

 

 

  

Referens, Colley, S. L. (2016). Senior nursing students´ perceptions of caring for patients at the end of life. 
Journal of Nursing Education, 55, 279-283. doi:10.3928/01484834-20160414-07 

Land,,
Databas!

USA 
CINAHL 

Syfte, Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters uppfattningar om personlig trygghet 
och deras kunskap angående vård i livets slutskede för att förbättra utbildningen inom området.  

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk 

Urval, Ett bekvämlighetsurval gjordes av sjuksköterskestudenter som gick sista terminen. De flesta var 
kvinnor mellan 20-30 år, 71 deltog i studien.  

Datainsamling! Datan samlades in genom en online undersökning som bestod av berättande frågor och ett 
frågeformulär. Det var en anonym undersökning. Öppna frågor ställdes för att svaren skulle få ett 
djup.  

Dataanalys! Analysen av data gjordes genom att deltagarnas svar lästes flertalet gånger och kodades, vilket 
resulterade i att teman identifierades.  

Bortfall! Totalt 82 sjuksköterskestudenter tillfrågades och 71 valde att delta.  

Slutsats, Resultatet presenterades i teman: studenters självförtroende vid fysisk vård, 
sjuksköterskestudenters bristande självförtroende vid emotionell vård, studenters erfarenheter av 
stress och okunskap vid mötet med anhöriga, studenters oro att bli för känslomässigt involverade 
och hur studenternas personliga erfarenheter påverkar deras självförtroende. 
Sjuksköterskestudenters uppfattningar är viktiga när läroplaner revideras för att främja deras 
lärande och deras självförtroende inom vårdande i livets slutskede.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall, 85%.  



BILAGA,C,  

 

Artikel,3,

 

  

Referens, Edo-Gual, M., Tomás-Sábado, J., Bardallo-Porras, D. & Monforte-Royo, C. (2014). The impact of 
death and dying on nursing students: an explanatory model. Journal of Clinical Nursing, 23, 3501-
3512. doi:10.1111/jocn.12602 

Land,,
Databas!

Spanien 
CINAHL  

Syfte, Syftet var att undersöka sjuksköterskestudenters erfarenheter av döden och döendet under sin 
kliniska utbildning.  

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod  
Hermeneutik  

Urval, Totalt 12 sjuksköterskestudenter rekryterades genom ett bekvämlighetsurval. En inklusionkriterie 
var att sjuksköterskestudenterna skulle ha erfarit en patients död under sin kliniska placering, men 
de skulle inte ha fått någon utbildning inom palliativ vård.  

Datainsamling! Semistrukturerade intervjuer genomfördes av huvudförfattaren, dessa spelades in. Intervjuerna 
varade mellan 60-90 minuter. I slutet av intervjun diskuterades innehållet med deltagaren, 
fältanteckningar gjordes också.  

Dataanalys! Data analyserades enligt Colaizzis sjustegs modell. För att erhålla resultatet baserades hela 
processen på den hermeneutiska cirkeln och helheten tolkades i förhållande till dess delar och 
delarna i förhållande till helheten. Materialet kodades som sedan resulterade i teman och 
subteman, där deltagarna fick ge sitt godkännande på att innehållet speglade resultatet.  

Bortfall! Ej angivet.  

Slutsats, Ett tema som uppkom var praktisk träning av vårdande i livets slutskede, där ett subtema var 
träning i att hantera sina känslor. Ett annat tema var etiska frågor där ett subtema var att utföra 
vård med hänsyn till etik. De belyste också att det är viktigt att förstå sjuksköterskestudenters 
erfarenheter av vårdande i livets slutskede för att minimera dess inverkan hos 
sjuksköterskestudenterna. Det behövs mer utbildning i hur de egna känslorna kan hanteras inom 
vårdande i livets slutskede. 

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 94 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,4,

 

 

  

Referens, Ek, K., Westin, L., Prahl, C., Österlind, J., Strang, S., Bergh, I., … Hammarlund, K. (2014). Death 
and caring for dying patients: exploring first year nursing students´ descriptive experiences. 
International Journal of Palliative Nursing, 20, 509-515. doi:10.12968/ijpn.2014.20.10.509 

Land,,
Databas!

Sverige  
CINAHL 

Syfte, Syftet var att beskriva första-års sjuksköterskestudenters erfarenheter av att bevittna döden samt 
av att utföra vård i livets slutskede.  

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk  

Urval, Totalt 17 sjuksköterskestudenter rekryterades från tre olika universitet i Sverige. Alla var i slutet 
av första året på utbildningen. Åldern på deltagarna var mellan 20-40 år.  

Datainsamling! Data samlades in genom intervjuer där en intervjuguide användes. Intervjuerna varade mellan 25-
55 minuter. Intervjuerna spelades in och transkriberades ord för ord på svenska för att sedan 
översättas till engelska.  

Dataanalys! En tematisk analys användes. Intervjuerna lästes flertalet gånger, meningar och fraser i texten som 
svarade på syftet valdes ut. Likheter och skillnader eftersöktes, senare organiserades dessa i olika 
sammansättningar. Vidare delades texten upp i olika teman. Tre av författarna gjorde analysen och 
de olika temana diskuterades sedan mellan alla författarna.  

Bortfall! Av 222 sjuksköterskestudenter var 30 intresserade av att delta i studien, varav 17 godkände 
deltagande. 

Slutsats, Studien resulterade i olika teman: våga närma sig döende patienter och våga erbjuda något av sig 
själv, att inte känna sig tillräcklig samt att konfrontera sina egna känslor. Sjuksköterskestudenter 
krävde stöd och möjlighet att få reflektera och diskutera sina erfarenheter om att vårda döende 
patienter. Dessutom är det viktigt att lärare och kliniska handledare ger stöd till 
sjuksköterskestudenterna genom reflektion för att de skall kunna utveckla självförtroende i sin 
förmåga att vårda patienter i livets slutskede.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 90 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,5,

!

!

  

Referens, Garrino, L., Contratto, C., Massariello, P. & Dimonte, V. (2017). Caring for dying patients and 
their families: the lived experiences of nursing students in Italy. Journal of Palliative Care, 32, 
127-133. doi:10.1177/0825859717745169 

Land,,
Databas!

Italien 
PubMed  

Syfte, Syftet var att utforska sjuksköterskestudenters erfarenheter av vård för döende patienter och deras 
familjer samt hur erfarenheten påverkas av deras utbildning, med sikte på att förbättra 
utbildningen inom vård i livets slutskede. 

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk  

Urval, Totalt 18 sjuksköterskestudenter under sitt tredje år på utbildningen intervjuades. Tio kvinnor och 
åtta män i åldrarna 21-30 år. Alla hade erfarenhet inom sjukhusvård.  

Datainsamling! Semistrukturerade narrativa intervjuer utfördes, de varade mellan 21-42 minuter. Öppningsfrågan 
bjöd in sjuksköterskestudenterna till att beskriva deras erfarenheter av att ge vård till döende 
patienter och deras familjer. Fältnoteringar gjordes kring deltagarnas paraverbala och icke-verbala 
kommunikation. Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet.  

Dataanalys! Data analyserades med hjälp av Giorgis fyra-stegs metod. Först lästes materialet flertalet gånger 
och meningsenheter identifierades. Den psykologiska insikten från varje enhet identifierades och 
meningsenheterna sammanställdes angående deltagarnas erfarenheter. Varje deltagare fick sedan 
läsa sin egen intervju och recensera temana och kategorierna.  

Bortfall! Två sjuksköterskestudenter valde att inte delta.  

Slutsats, Huvudteman identifierades: känslor, reaktioner och copingstrategier, personlig utveckling och 
professionell medvetenhet. Sjuksköterskestudenter redovisade positiva erfarenheter av vårdande i 
livets slutskede i en klinisk miljö. Vissa sjuksköterskestudenter känner sig inte redo att möta 
patienter livets slutskede. För att utveckla utbildningen inom vårdande i livets slutskede krävs det 
att sjuksköterskestudenters erfarenheter belyses så att deras behov tydliggörs. 

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 85 %.  
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Referens, Hall-Lord, M. L., Petzäll, K. & Hedelin, B. (2018). Norwegian and Swedish nursing students’ 
concerns about dying. Nordic Journal of Nursing Research, 38, 18-27. 
doi:10.1177/2057158517709408  

Land,,
Databas!

Sverige och Norge  
CINAHL 

Syfte, Syftet med studien var att undersöka norska och svenska sjuksköterskestudenters tankar om 
döendeprocessen. Vidare var syftet att beskriva sjuksköterskestudenters erfarenheter av vård för 
döende patienter under utbildningen.  

Metod:,,
Design!

Mixad metod 
Kvalitativ innehållsanalys  

Urval, Totalt 143 sjuksköterskestudenter från två universitet, ett i Norge och ett i Sverige deltog i den 
kvantitativa delen i studien. Elva sjuksköterskestudenter som gick tredje året och hade vårdat en 
döende patient deltog i den kvalitativa delen, sju från Norge och fyra från Sverige.  

Datainsamling! Den kvalitativa datan samlades in genom öppna frågor via intervjuer. Två frågor som ställdes var: 
hur erfor du vården för döende patienter? Hur har din utbildning förberett dig inför vården av 
patienter i livet slutskede? Intervjuerna varade mellan 35-70 minuter, de spelades in och 
transkriberades ord för ord. Den kvantitativa datan samlades in via två frågeformulär vid namn 
CAD och SOC samt fyra bakgrundsfrågor.  

Dataanalys! Den kvalitativa datan analyserades utifrån en induktiv innehållsanalys i tre olika faser enligt Elo 
och Kyngäs. Texten från intervjuerna lästes flertalet gånger för att skapa en helhet. Rubriker togs 
fram som beskrev aspekterna av innehållet. Dessa sorterades sedan till subkategorier som sedan 
resulterade i kategorier. Kategorierna namngavs utefter karakteristiska ord som speglade 
innehållet. Författarna gick fram och tillbaka mellan texterna och kategoriseringen. Slutligen 
formulerades en huvudkategori som speglade hela innehållet i studien. Den kvantitativa datan 
analyserades med hjälp av SPSS samt gjordes t-test för att analysera skillnaderna.  

Bortfall! Ej angivet.  

Slutsats, Erfarenheter inom hälso-och sjukvård innan utbildningen påverkade hur sjuksköterskestudenterna 
erfor vårdande av döende patienter. Vård för döende patienter erfors som en utmaning att uthärda, 
utföra och lära. Det framkom att det behöver utvecklas lärandemetoder som ger individuellt stöd 
till sjuksköterskestudenterna under deras utbildning.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 94 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,7,

 

  

Referens, Matchim, Y. & Raetong, P. (2018). Thai nursing students’ experiences of caring for patients at the 
end of life: a phenomenological study. International Journal of Palliative Nursing, 24, 220-229. 
doi:10.12968/ijpn.2018.24.5.220. 

Land,,
Databas!

Thailand  
CINAHL  

Syfte, Syftet med studien var att beskriva thailändska sjuksköterskestudenters erfarenheter av att ge vård 
i livets slutskede.  

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk hermeneutisk 

Urval, Totalt 21 kvinnliga sjuksköterskestudenter från Thailand som hade erfarenhet av att vårda 
patienter i livets slutskede deltog i studien. Deltagarna rekryterades genom ett snöbollsurval och 
information om studien gavs muntligt. Deltagarnas medelålder var 21,57 år.  

Datainsamling! Intervjuerna spelades in och varade i 45-90 minuter. Vissa deltagare intervjuades mer än en gång 
för att klargöra informationen de givit. Under intervjuerna lade även författarna märke till 
deltagarnas beteende och ansiktsuttryck, dessa skrevs ner i fältnoteringar.  

Dataanalys! Intervjuerna transkriberades ord för ord och varje deltagare erhöll en kod. Van Manen’s metod för 
att analysera data användes. Vidare lästes intervjuerna samt fältnoteringarna flertalet gånger där 
uttryck och uttalanden som beskrev erfarenheter av vårdande i livets slutskede valdes ut. 
Meningsenheter skapades och sedan formulerades teman baserat på grupper av meningsenheter. 
Teman som framkommit skrevs ner och beskrevs i detalj, huvudtemana som uppkom 
formulerades utefter Van Manen’s metod. Sist fick deltagarna läsa igenom texten för att 
säkerställa att resultatet speglade information de givit. Slutligen översattes resultatet till engelska.  

Bortfall! Ej angivet.  

Slutsats, Analysen resulterade i teman: förväntansfullhet och oro, besvikelse över vårdteamets psykosociala 
stöd för patienter i livets slutskede och deras anhöriga, osäkerhet, vårdande i livets slutskede gav 
kompetens, känslor av ensamhet och behov av hjälp och stöd samt relationer med patienter och 
anhöriga. Att främja sjuksköterskestudenters kliniska erfarenheter av vårdande i livets slutskede 
ökar personalens kompetens och minskar klyftan mellan teori och praktik när det handlar om 
vårdande i livets slutskede.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 90 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,8,

  

Referens, Muñoz-Pino, I. P. (2014). Experience of nursing students upon their first care encounter with 
terminally ill patients.  Investigación y Educación en Enfermería, 32, 88-94. doi:10.1590/S0120-
53072014000100010 

Land,,
Databas!

Chile  
CINAHL  

Syfte, Studiens syfte var att beskriva tredje och fjärde års sjuksköterskestudenters erfarenheter av deras 
första vårdmöte med patienter i livets slutskede.   

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod 
Kvalitativ innehållsanalys  

Urval, Totalt 31 tredje och fjärde-års sjuksköterskestudenter från ett universitet i Chile deltog i studien.  

Datainsamling! En undersökning gjordes för att ta reda på utbildningsbehoven hos sjuksköterskestudenter efter 
deras första möte med patienter i livets slutskede och innehöll frågan: vad innebar den här 
erfarenheten för dig? Materialet bestod av skriftliga dokument.  

Dataanalys! Innehållet av de skrivna dokumenten analyserades och kodades i relevanta teman, som i sin tur 
delades in i olika kategorier. Författarna följde kriterierna för en kvalitativ innehållsanalys.  

Bortfall! Hundrafemtio tillfrågades att delta i studien, där 65 godkände medverkan. Endast 31 dokument 
inkluderades.  

Slutsats, Kategorier identifierades: livslångt lärande, känslor vid mötet, vårda med kärlek, känsla för 
omvårdnad, involvering av anhöriga och utveckling av kommunikationsförmågor. 
Sjuksköterskestudenter erfor svårigheter att ta hand om en enskild patients omvårdnad i 
dödsförloppet och att utbildningsstrategier bör utvecklas för att förbättra utbildningen inom 
vårdande i livets slutskede.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad II enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 70 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,9,

 

  

Referens, Ranse, K., Ranse, J. & Pelkowitz, M. (2018). Third-year nursing students lived experience of 
caring for the dying: a hermeneutic phenomenological approach. Contemporary Nurse, 54, 160-
170. doi:10.1080/10376178.2018.1461572 

Land,,
Databas!

Australien 
CINAHL  

Syfte, Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskestudenters erfarenheter av att vårda döende 
patienter och deras familjer.  

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod  
Fenomenologisk hermeneutisk 

Urval, Sex sjuksköterskestudenter från ett australienskt universitet rekryterades genom att studien 
annonserades online och under en föreläsning. Deltagarna skulle ha vårdat patienter i livets 
slutskede under sin kliniska placering.  

Datainsamling! Semistrukturerade intervjuer genomfördes med varje deltagare. Den inledande frågan som ställdes 
var: kan du berätta om dagen då du vårdade en patient i livets slutskede? Intervjuerna varade i 18-
53 minuter, de spelades in och transkriberades ord för ord.  

Dataanalys! En tematisk analys användes med hjälp av en hermeneutisk cirkelmetod vilket innebär att 
författarna är aktiva i forskningsprocessen. Den tematiska analysen av deltagarnas berättelser 
utgick från Ranse och Arbon (2008). Citat presenterades i studien för att lyfta fram exempel av 
deltagarnas erfarenheter.  

Bortfall! Ej angivet. 

Slutsats, Analysen resulterade i teman: att vara omtänksam och erfarenheten av förlust. 
Sjuksköterskestudenterna uttryckte att familje-centrerad vård var viktigt. När de reflekterade kring 
erfarenheten av förlust ifrågasatte de sina egna handlingar, dock erkände de värdet av relationer 
samt identifierade de sätt att hantera förlusten. Att engagera sjuksköterskestudenterna i vården av 
döende patienter och tillhandahålla lämpliga förberedelser eller stöd kan påverka deras 
erfarenheter och den vård de kommer att ge i framtiden.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 90 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,10,

 

 

  

Referens, Strang, S., Bergh, I., Ek, K., Hammarlund, K., Prahl, C., Westin, L., … Henoch, I. (2014). 
Swedish nursing students’ reasoning about emotionally demanding issues in caring for dying 
patients. International Journal of Palliative Nursing, 20, 194-200. 
doi:10.12968/ijpn.2014.20.4.194 

Land,,
Databas!

Sverige  
CINAHL  

Syfte, Studiens syfte var att beskriva sjuksköterskestudenters resonemang kring känslomässigt krävande 
situationer vid vård av döende patienter.  

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod  
Kvalitativ innehållsanalys  

Urval, Totalt deltog 111 sjuksköterskestudenter i åldrarna 18-51 år från tre olika universitet i Sverige.  

Datainsamling! Datan samlades in med hjälp av ett frågeformulär vid namn FATCOD, deltagarna hade fått svara 
på frågeformuläret under första året på sin utbildning. Där sågs stor variation av de teman som 
uppkom, därför lades en öppen fråga till efter varje tema när frågeformuläret besvarades igen 
under deltagarnas andra år på sjuksköterskeutbildningen. Studien behandlade endast de öppna 
frågorna som lades till.  

Dataanalys! En kvalitativ innehållsanalys användes för att analysera svaren på de öppna frågorna. Svaren lästes 
flertalet gånger för att finna likheter och skillnader, data sorterades sedan i huvudkategorier och 
subkategorier. Analysen utfördes utav tre av författarna men diskuterades sedan av alla författarna 
tills konsensus nåddes.  

Bortfall! Av de 140 sjuksköterskestudenterna som besvarade FATCOD-frågeformuläret var det 29 som inte 
svarade på de öppna frågorna som denna studie grundar sig på.   

Slutsats, Analysen resulterade i teman: sjuksköterskestudenternas förståelse av den nuvarande situationen 
och sjuksköterskors ansvar. Studien gav värdefull information om deras resonemang kring 
känslomässigt krävande frågor relaterat till vård av döende patienter. Sådan kunskap är värdefull 
för att hjälpa sjuksköterskestudenterna att övervinna deras rädsla och för att kunna uppfylla deras 
förväntningar på deras framtida yrke.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 88 %. 



BILAGA,C,  

 

Artikel,11,

 

Referens, Österlind, J., Prahl, C., Westin, L., Strang, S., Bergh, I., Henoch, I., … Ek, K. (2016). Nursing 
students’ perception of caring for dying people, after one year in nursing school. Nurse Education 
Today, 41, 12-16. doi:10.1016/j.nedt.2016.03.016 

Land,,
Databas!

Sverige  
CINAHL  

Syfte, Syftet var att beskriva svenska sjuksköterskestudenters uppfattningar om vård till döende patienter 
efter första året på sjuksköterskeprogrammet, på tre universitet i Sverige.  

Metod:,,
Design!

Kvalitativ metod  
Fenomenografi   

Urval, Totalt 17 sjuksköterskestudenter från tre olika universitet lokaliserade i olika städer deltog i 
studien. De skulle ha gått klart första året, 16 kvinnor och en man. Åldern på deltagarna var 20-40 
år.  

Datainsamling! Datan samlades in genom semistrukturerade intervjuer där en intervjuguide användes. Intervjuerna 
varade mellan 25-45 minuter och spelades in samt transkriberades ord för ord.  

Dataanalys! Analysen gjordes enligt Dahlgren och Fallsberg (1991) sjustegsmodell. Först lästes texten flertalet 
gånger och det som var relevant markerades. De viktigaste uttalanden valdes ut och jämfördes för 
att identifiera variationer och likheter, sedan identifierades meningsenheter. Vidare formulerades 
preliminära rubriker som slutligen namngavs för att göra det mest relevanta innehållet tydligt. Sist 
formulerades kategorier som beskrev studenternas erfarenheter om döden och vårdande i livets 
slutskede. Författarna gick hela tiden fram och tillbaka mellan de olika stegen för att nå 
konsensus.  

Bortfall! Totalt 222 sjuksköterskestudenter bjöds in att delta varav 17 deltog.  

Slutsats, Analysen resulterade i kategorier: från uppfattning till verklighet, från läskigt till naturligt, ökad 
kunskap kan ge dåligt samvete, tidspress i relation till kommunikation i livets slutskede samt 
mötet med anhöriga. Sjuksköterskestudenter måste förberedas både teoretiskt och praktiskt för att 
kunna vårda döende patienter, alltså behöver sjuksköterskeutbildningen innehålla både teoretisk 
och praktisk kunskap.  

Vetenskaplig,,
kvalitet!

Grad I enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 88 %. 
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