
	  
	  

Tabell 3. Artikelöversikt                                Bilaga III:1 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2007 
Storbrita
nnien 
Cinahl 

Ablett, J R. & 
Jones, R S P.  

Resilience and 
well-being in 
palliative care 
staff: A 
qualitative 
study of 
hospice 
nurses’ 
experience of 
work 

Att beskriva 
hospice 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
deras arbete för 
att finna faktorer 
som hjälper dem 
vara 
motståndskraftiga 
mot stress, samt 
att vårda patienter 
i livets slutskede.  

Kvalitativ studie. 10 
sjuksköterskor som 
arbetade mestadels inom 
palliativ vård 
intervjuades. Intervjuerna 
som varade mellan 35-80 
minuter spelades in och 
transkriberades.    

Ur intervjuerna framkom tio faktorer 
som underlättade för sjuksköterskorna. 
Dessa var aktivt val att arbeta inom 
palliativ vård, egna erfarenheter av 
anhöriga som avlidit, dedikationen till 
arbetet, egna synen på livet och döden, 
synen på den egna andligheten, synen på 
det egna arbetet, tillfredsställelse med 
jobbet, synen på stress, sätt att hantera 
stressen samt personliga problem och 
begränsningar. 
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Bilaga III:2 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2005 
USA 
Cinahl 

Badger, J M.  A descriptive 
study of 
coping 
strategies used 
by medical 
intensive care 
unit nurses 
during 
transition from 
cure to 
comfort-
oriented care  
 

Att beskriva 
intensivvårds 
sjuksköterskors 
strategier vid vård 
av patienter där 
vården övergått 
från curativ till 
palliativ. 

Kvalitativ studie.  24 
stycken intensivvårds 
sjuksköterskor från ett 
sjukhus i nordvästra 
USA deltog, 19 var 
kvinnor och 5 var män. 
Observationer 
genomfördes under en 6 
veckors period innan 
intervjuer i fokus 
grupper. Alla deltagare 
fick fylla i ett kort 
frågeformulär innan 
intervjuerna. 
Intervjuerna spelades 
in, transkriberades och 
kategoriserades. 

Intensivvårds sjuksköterskor använder sig 
av olika personliga coping strategier så 
som visualisering, ”stå ut med det”, lära 
av erfarenheter, när de utsattes för 
emotionell stress vid komplexa 
vårdsituationer. Sjuksköterskorna 
upplevde att det inte alltid var patienterna 
som var det svåraste att hantera utan de 
anhöriga som kan känna mycket 
frustration och ilska.  

Grad II 

 

 

 

 



	  
	  

                 Bilaga III:3 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2009 
USA 
Pubmed 

Beckstrand, 
R L., Moore, 
J., Callister, 
L. & Bond, A 
E. 

Oncology 
Nurses´Percept
ions of 
Obstacles and 
Supportive 
Behaviours at 
the End of Life 

Att undersöka 
vilka hinder samt 
stödfaktorer 
sjuksköterskor 
upplevde för att 
kunna ge bra 
omvårdnad till 
cancerpatienter i 
livets slutskede.  

Kvantitativ studie. Ett 
frågeformulär skickades 
ut till 1000 
slumpmässigt utvalda 
onkologisjuksköterskor. 
Frågeformuläret bestod 
av 68 frågor där 
respondenterna fick 
gradera sina svar.    

Det hinder som sjuksköterskorna upplevde 
som mest begränsande var arga anhöriga till 
patienterna. Andra hinder var bland annat 
att patienter och anhöriga inte accepterade 
sjukdomsprognoser, oroliga anhöriga och 
anhöriga som hade för optimistisk 
framtidstro. Stödjande faktorer var att låta 
anhöriga spendera tid och hjälpa till i 
omvårdnaden av patienten. Att ha en nära 
kontakt med palliativt team upplevdes som 
mycket stödjande.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

  Bilaga III:4 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2006 
USA 
PubMed 

Beckstrand, 
R L.,  
Callister, L 
C. & 
Kirchhoff, K 
T. 

Providing a 
”good death”: 
critical care 
nurses´ 
suggestions for 
improving 
end-of-life 
care 
 

Att samla in 
förslag på 
förbättringar 
kring vård vid 
livets slutskede på 
intensivvårds 
avdelningar från 
intensivvårds 
sjuksköterskor. 

En kvalitativ studie. Ett 
frågeformulär skickades 
ut till 1409 
slumpmässigt utvalda, 
geografiskt spridda 
medlemmar av 
American Association 
of Critical Care Nurses. 
I frågeformuläret ingick 
en förfrågan om förslag 
för att förbättra vården 
vid livets slutskede. 485 
deltagare lämnade 
förslag på förbättringar.  

Sjuksköterskorna upplevde brist på tid, 
svårigheter med patientens familj och 
närstående, att läkaren inte var tydlig nog 
kring patientens prognos och att 
kommunikationen var bristande. 
Förändringar som sjuksköterskorna ville 
göra för att förbättra vården vid livets slut 
var att anpassa miljön. Både för att 
underlätta för personalen samt göra vård 
miljön mer tillgänglig för de anhöriga. En 
annan förbättring var att kommunikationen 
mellan sjuksköterskorna och läkaren skulle 
förbättras med hjälp av utbildning och ökad 
struktur i vården. 

Grad II 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:5 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2008 
Iran 
Cinahl 

Zargham, A 
B., 
Mohammadi, 
R.,  
Oskouie, S F 
H. & 
Sandberg, J. 

Iranian nurses´ 
preparation for 
loss: finding a 
balance in end-
of-life care 
 

Att undersöka 
mötet mellan 
sjuksköterskan 
och döende 
patienter i akuta 
vårdsituationer, 
med fokus på 
sjuksköterskans 
förberedelse inför 
förlust.  

En kvalitativ studie. 
Grounded theory. 18 
deltagare från tre olika 
sjukhus deltog. 
Deltagarna skulle ha 
erfarenhet av minst ett 
dödsfall, 
universitetsexamen och 
minst ett års 
arbetserfarenhet. 
Semistrukturerade 
intervjuer genomfördes, 
spelades in och 
transkriberades. 

Upplevelserna sjuksköterskorna hade av 
patienters död var att de haft en stor 
påverkan på deras liv. Om dödsfallet var 
plötsligt blev sjuksköterskan påverkad mer 
än om dödsfallet var förväntat. 
Nyutexaminerade sjuksköterskor sörjde och 
grät mer än de mer erfarna 
sjuksköterskorna. De mer erfarna 
sjuksköterskorna höll mer distans till 
patienterna för att inte bli för känslomässigt 
engagerade. Vid dödsfall kände 
sjuksköterskorna blandade känslor så som 
sorg, stress, rädsla samt orolighet.  

Grad II 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:6  

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2011 
Singapor
e 
Pubmed 

Chong, P H. 
& Poon, W 
H. 

The lived 
experience of 
palliative 
homecare 
nurses in 
Singapore 

Att utforska 
yrkeserfarenheten 
sjuksköterskor 
inom 
hemsjukvården i 
Singapore har av 
palliativ vård.  

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk – 
hermeneutisk metod. 
Tio sjuksköterskor, 
uppdelat i två 
fokusgrupper, som 
arbetade med palliativ 
vård inom 
hemsjukvården hade 
diskussioner kring deras 
erfarenheter av palliativ 
vård. Dessa 
diskussioner spelades in 
och transkriberades. 
 

Många av sjuksköterskorna hade lite 
erfarenhet av palliativ vård innan de började 
arbeta med det. De fick ingen bra formell 
utbildning för att arbeta inom palliativ vård. 
De fick följa med en mer rutinerad 
sjuksköterska under en tid sedan jobbade de 
på egen hand. De upplevde mycket stress i 
arbetet, hade ofta svårt att sova eftersom 
patienternas anhöriga ringde hem till dem 
på nätterna. Sjuksköterskorna upplevde det 
som både positivt och negativt att arbeta i 
team. De upplevde det ofta frustrerande att 
de inte kunde göra sig hörda mot läkarna. 
Sjuksköterskorna upplevde stöd på 
organisations nivå samt individuell nivå. 
Stöd på organisationsnivå var från kollegor 
och chefer. På individnivå var de familjen, 
vänner och kyrkan som hjälpte 
sjuksköterskorna hantera arbetet.   

Grad I 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:7 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2010 
Sverige 
Cinahl 

Ekedahl, M 
A. & 
Wengström, 
Y   

Cartitas, 
spirituality and 
religiosity in 
nurses´coping 

Att undersöka hur 
sjuksköterskor 
hanterar stressen 
av att arbeta med 
döende patienter, 
med speciellt 
fokus på religiösa 
aspekter. 

Kvalitativ studie. 
Grounded theory. 
15 sjuksköterskor, 13 
kvinnor och 2 män 
arbetande på hospice 
inom åldrarna 30-60 år. 
Deltagarna intervjuades 
mellan 60 och 120 
minuter. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. Varje 
informant fick sedan 
chans att läsa sin 
intervju för att 
eventuellt korrigera 
något. 

Studien visade på att religion hade en stor 
inverkan på personalen i deras arbete. 
Personal som gick till kyrkan återfanns 
inom alla åldrarna. De fann att personalen 
använde sig av många olika sätt att hantera 
stress. Många av informanterna trodde på 
ett liv efter döden vilket de ansåg hjälpte 
dem i sitt arbete. En av de mest använda 
strategierna var att sätta en tydlig gräns 
mellan arbetet och fritiden. De ansåg det 
viktigt att inte ”ta med sig jobbet hem” för 
att få tid att bearbeta intryck. Några av 
sjuksköterskorna använde sig av bön för att 
hantera vissa situationer. De bad för 
patienten, deras anhöriga samt för deras 
kollegor.  

Grad I 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:8 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2010 
USA 
Pubmed 

Gerow, L., 
Conjeo, P., 
Alonzo, A., 
Davis, N., 
Rodgers, S. 
& Domian, E 
W. 

Creating a 
Curtain of 
Protection: 
Nurses’ 
Experiences of 
Grief 
Following 
Patient Death 

Att undersöka 
om/hur 
sjuksköterskor 
känner sorg efter 
en patients 
bortgång. Vilka 
känslor och 
sorgereaktioner 
som uppkommer. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk – 
hermeneutisk metod. 
11 sjuksköterskor i 
åldrarna 29-61 
intervjuades. Alla 
intervjuade var kvinnor. 
Deras yrkeserfarenhet 
varierade mellan 3 till 
43 år. Intervjuerna 
spelade in och 
transkriberades.    

Ur intervjuerna kunde fyra faktorer utläsas 
vilka var viktiga och formade 
sjuksköterskorna i deras yrkesutövande. 
Dessa var att det personliga förhållandet till 
patienterna var starkare än det 
professionella, de första dödsfallen som 
sjuksköterskorna upplevde i yrket satte spår 
i hur kommande dödsfall upplevdes, 
andlighet och syn på liv efter döden 
påverkade samt att ta lärdom av 
erfarenheter.  

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:9 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2005 
Storbrita
nnien 
Cinahl 

Hopkinson, J 
B., Hallet, C 
E. & Luker, 
K A.  

Everyday 
death: How do 
nurses cope 
with caring for 
dying people 
in hospital? 

Att undersöka hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
klarar av att 
arbeta med 
döende patienter 
på en 
akutvårdsavdelnin
g. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk metod. 
28 sjusköterskor från 
akutvårdsavdelningar 
intervjuades. 
Sjuksköterskorna fick 
berätta om en patient 
som hade dött eller som 
förväntades dö inom 
kort. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.    

Det fanns flera faktorer som var viktiga för 
de nyutexaminerade sjuksköterskorna i 
deras arbete. Relationer på sjukhuset var 
viktiga för sjuksköterskorna, varifrån de 
fick stöd och uppmuntran. Det var både 
relationer till kollegor, patienten och 
patientens anhöriga som var viktiga. 
Förberedelser var viktiga för att utföra en 
god omvårdnad. Erfarenhet de fick i arbetet 
utvecklade dem som sjuksköterskor. De 
anpassade sitt personliga engagemang, tog 
till sig feedback, minska sina förväntningar 
att rädda patienter samt vara trygga i sig 
själva.       

Grad I 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:10 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2009 
Norge 
Pubmed 

Hov, R., 
Athlin, E. & 
Hedelin, B. 

Being a nurse 
in nursing 
home for 
patients on the 
edge of life 

Att skaffa en 
djupare för vad 
det innebär att 
som sjuksköterska 
vårda patienter 
som befinner sig i 
livets slutskede. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk – 
Hermeneutisk metod. 
14 sjuksköterskor 
intervjuades 
individuellt under cirka 
1 timma. Intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades.  
 

Sjuksköterskorna upplevde att de 
ansträngde sig för att hela tiden göra det 
som var rätt för patienten. De upplevde att 
de kände patienterna bäst och kunde avgöra 
vad patienterna behövde. Sjuksköterskorna 
kände sig ofta ensamma eftersom läkarna 
sällan prioriterade patienterna på 
vårdhemmen. Sjuksköterskorna kunde 
ibland uppleva att de fick kämpa mot 
läkare, kollegor och ibland anhöriga till 
patienten för att patienten skulle få den vård 
som de behövde. 

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:11 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

 2008 
Österrik
e 
Cinahl 

Jenull, B. & 
Brunner, E. 

Death and 
Dying in 
Nursing 
Homes: A 
Burden for the 
Staff? 

Att undersöka hur 
sjukvårdspersonal
en upplevde 
möten med döden 
i det dagliga 
arbetet.  

Kvalitativ och 
kvantitativ studie. I den 
kvalitativa fasen 
intervjuades 17 
anställda, intervjuerna 
spelades in och 
transkriberades. 
Intervjuerna varade 
mellan 37-90 minuter. I 
den kvantitativa fasen 
fick 52 vårdhem ett 
frågeformlär de ombads 
fylla i. Formulären 
bearbetades och 
samband utlästes. 

Att möta dödsfall dagligen upplevde 
personalen som besvärande. Det var främst 
oväntade dödsfall som upplevdes mest 
besvärande samt långa och utdragna 
dödsfall. Anhöriga som inte kunde 
acceptera patientens bortgång upplevdes 
som svåra att hantera. Personalen inom den 
palliativa vården skulle gärna ha ett närmare 
samarbete med andra yrkesgrupper som till 
exempel präster. De flesta upplevde det 
dock inte som något problem att vårda 
döende patienter. I många fall var det inte 
den döende patienten som skapade problem 
utan dess anhöriga. Personal som inte 
arbetade med vården på boendet upplevde 
döden som mer påfrestande.  

Grad I 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:12 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2008 
USA 
PubMed 

Lange, M., 
Thom, B. & 
Kline, N E. 

Assesssing 
nurses´attitude
s toward death 
and caring for 
dying patients 
in a 
comprehensive 
cancer center 
 

Att bedöma hur 
sjuksköterskor 
känner inför 
döden och att 
vårda döende 
patienter samt 
undersöka 
förhållandet 
mellan deras 
attityder och 
demografiska 
faktorer. 

En kvantitativ studie. 
deltagarna bestod av 
355 sjuksköterskor från 
ett sjukhus. Deltagarna 
fick själva fylla i två 
stycken frågeformulär. 
Deskriptiv statistik 
användes för att 
analysera svaren.  

Äldre sjuksköterskor som har mer 
erfarenhet tänker mindre på döden och ser 
döden som en fristad från att smärtsamt slut. 
De äldre mer erfarna sjuksköterskorna har 
även en mer positiv syn på att vårda döende 
patienter. Desto mer sjuksköterskan utsätts 
och jobbar med döden och döendet desto 
mer positiv inställning får sjuksköterskan.  

Grad II 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:13 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2010 
USA 
Cinahl 

Seno, V L. Being- With 
Dying: 
Authenticity in 
End-of-Life 
Encounters 

Att klargöra 
vilket 
förhållningssätt 
och vilka metoder 
sjuksköterskor 
använder sig av i 
mötet med 
döende patienter. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk – 
Hermeneutisk metod. 
Sex sjuksköterskor som 
var kända av sina 
kollegor för deras goda 
förmåga att underlätta 
en stillsam död 
intervjuades. 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades.   
 

Sjuksköterskorna hade en mycket medveten 
syn på döden. Ur intervjuerna framkom fem 
teman. Dessa var: De accepterade döden, de 
hade personliga erfarenheter av döden, de 
hade ett speciellt förhållningssätt till döden, 
de hade en förmåga att känna vad patienten 
ville samt att de underlättade för anhöriga 
och patienten att använda sjukhusets 
resurser.    

Grad I 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:14 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2011 
USA 
Cinahl 

Waldrop, D 
P. & Nyquist, 
K. 

The transition 
from routine 
care to end-of-
life care in a 
nursing home: 
exploring staff 
perspective 
 

Att utforska hur 
hemsjukkvårds 
personal hanterar 
övergången från 
vanlig vård till 
vår vid livets 
slutskede när en 
patient är döende 

En kvalitativ studie 
med en förberedande 
beskrivande design. 
Inbjudan att delta 
skickades till 130 
anställda på ett sjukhem 
i nordöstra USA. 43 
svarade vilket gav en 
deltagande procent på 
33%. Deltagarna var 
sjuksköterskor, 
vårdbiträden eller social 
arbetare. Intervjuer som 
varade i ungefär 30 
minuter genomfördes, 
spelades in och 
transkriberades.  

Sjuksköterskorna ansåg att patienterna inte 
skulle behöva dö ensamma samt att  med 
hjälp av att ta vara på styrkorna hos 
personalen kan vården förbättras vid livets 
slutskede för patienterna. Vid övergång från 
vanlig vård till palliativ vård kan familjen 
kring patienten bli både arga och krävande 
men även tacksamma. För patienten kan 
bandet till sjukvårdspersonalen försvagas 
vid övergång från vanlig till palliativ vård.  

Grad II 

 

 

 

 



	  
	  

Bilaga III:15 

 
Publika- 
tionsår  
Land  
Databas  

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 
 

 
Veten- 
skaplig 
kvalitet 
 

2007 
Sverige 
Cinahl 

Wallerstedt, 
B. & 
Andershed, 
B. 

Caring for 
dying patients 
outside special 
palliative care 
settings: 
experiences 
from a nursing 
perspective 
 

Att beskriva 
sjuksköterskans 
erfarenheter av att 
vårda gravt sjuka 
och döende 
patienter som inte 
befinner sig på 
speciella 
palliativa 
vårdavdelningar.   

En kvalitativ studie 
med en fenomenologisk 
ansats. Urvalet bestod 
av 9 sjuksköterskor från 
3 olika vårdformer, de 
hade vårdat minst 5 
döende patienter. 
Sjuksköterskornas ålder 
varierade mellan 30-65 
år och de hade 
varierande 
arbetserfarenhet mellan 
10-39 år. Enskilda 
intervjuer med 
deltagarna 
genomfördes, spelades 
in och transkriberades. 
Intervjuerna varade 
mellan 60-100 min.  

Sjuksköterskan har en hög ambition och en 
positiv attityd till att ge patienten en god 
och värdig vård vid livets slutskede både på 
sjukhus och i hemsjukvården. Dock kände 
de sig mer eller mindre missnöjda på grund 
av bristande tid, stöd och samarbete. Genom 
en god kontakt med patienten och dennes 
anhöriga, samarbete med kollegerna och 
genom kunskap och erfarenhet blev 
tillfredställelsen med jobbet högre.  

Grad I 
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2009 
Taiwan 
Pubmed 

Wu, H L. & 
Volker, D L. 

Living with 
death and 
dying: The 
Experience of 
Taiwanese 
Hospice 
Nurses 

Att utforska och 
beskriva 
Taiwanesiska 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
omvårdnad av 
döende patienter. 

Kvalitativ studie. 
Fenomenologisk – 
Hermeneutisk metod. 
14 sjuksköterskor i 
åldrarna 24-41, som 
hade arbetat inom 
hospice vård minst 1 år 
de senaste 5 åren. 
Deltagarnas intervjuer 
spelades in och 
transkriberades. 
Intervjuerna översattes 
till engelska.   

Utifrån intervjuerna framkom fyra faktorer. 
Dessa var beslutet att arbeta med döende 
patienter, det dagliga arbetet som 
sjuksköterska inom palliativ vård, hantera 
utmaningen som arbetet innebar och ta åt 
sig den positiva feedback de fick av 
patienter, anhöriga till patienter samt av 
kollegor. Beslutet att arbeta med döende 
patienter grundade sig på en vilja att 
förmedla god omvårdnad. Detta framkom 
även i punkten om det dagliga arbetet. 
Hantera utmaningen var en vilja att växa 
som inom yrket. Att ta till sig positiv 
feedback gjorde att hela arbetet 
underlättades.   
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