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Sammanfattning     Sjuksköterskor idag har inte 
förutsättningar till att möta patienter i 
livets slutskede, eftersom de oftast inte 
har bearbetat rädslan för sin egen död, 
och accepterat den som en del av livet. 
Döden väcker starka känslor, därför är 
det viktigt att lära sig hantera dessa, för 
att kunna tillfredsställa patienters 
psykologiska behov. Syftet med studien 
var att beskriva hur sjuksköterskor 
förhåller sig och hanterar mötet med 
patienter i livets slutskede. 
Litteraturstudien är baserad på 16 
vetenskapliga artiklar, där tre 
huvudteman valdes ut och redovisades i 
förhållande till syftet; accepterandet av 
döden, användandet av copingstrategier 
samt emotionell distans. Resultatet 
visar att sjuksköterskan bör hantera 
känslor och accepterandet av sin egen 
död för att inte skrämmas av döden, 
copingstrategier är någonting som 
används och utvecklas med 
sjuksköterskans erfarenhet samt att 
sjuksköterskor ofta väljer att distansera 
sig emotionellt vid mötet med patienter 
i livets slutskede för att undvika 
emotionell stress.  
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Tag mig. - Håll mig. - Smek mig sakta. 
Famna mig varligt en liten stund. 
Gråt ett grand - för så trista fakta. 
Se mig med ömhet sova en blund. 

Gå ej från mig. - Du vill ju stanna, 
stanna tills själv jag måste gå. 

Lägg din älskade hand på min panna. 
Än en liten stund är vi två. 

I natt skall jag dö. - Det flämtar en låga. 
Det sitter en vän och håller min hand. 

I natt skall jag dö. - Vem, vem skall jag fråga, 
vart jag skall resa - till vilket land? 

I natt skall jag dö. - Och hur skall jag våga?  
– Harriet Löwenhjelm. 

 

 

 

 
 



Inledning 
Under 1900-talets första hälft var döden en naturlig del av vårt samhälle och vardag. I takt 
med samhällsutvecklingen har döden blivit ett främmande inslag, och den närhet med döden 
som individer i samhället får idag, sker till stor del via den bild av döden som media ger oss. 
(Widell, 2003). Eftersom människor inte utsätts för döden, skapas en onaturlig distans mellan 
samhällets individer och döendet (Qvarnström, 1979). Distansen påverkar i sin tur 
människornas syn på döende och döden, och bidrar inte med förutsättningar för att möta 
patienter i livets slutskede, och kunna tillfredsställa deras behov.  

För patienter med en obotlig, progressiv sjukdom erbjuds i dagens sjukvård, palliativ vård. 
Palliativ vård beskrivs enligt Socialstyrelsen (2013) som hälso- och sjukvård som främjar och 
stödjer individens värdighet och hjälper patienten till högsta mån av livskvalitet som kan 
uppnås innan livets slut, ett holistiskt synsätt som syftar till att i högsta grad lindra patientens 
lidande.  

Sjuksköterskan kommer i sin yrkesroll att möta patienter där möjligheten till att bota 
sjukdomen inte längre finns. Rinpoche (1999) ”… om vi lär oss att möta döden, då har vi lärt 
oss det allra viktigaste om livet: konsten att möta sig själv och i djupaste mening lära känna 
sig själv som mänsklig varelse.” Lindqvist & Rasmussen (2009) beskriver omvårdnaden av 
den döende som antingen ett tvång som ingår i kärnprofessionen, eller som en gåva som 
skapar mening i vårdandet. För att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt för patienter i 
livets slutskede krävs att vårdgivaren har professionella som så väl personliga kunskaper för 
att stödja patienten i dennes situation, och inte överger för de känslor och rädslor som kan 
uppstå (ibid.) 

Bakgrund 

Livets slut 

Förenta Nationerna (FN) tog år 1975 ett beslut om den döende individens rättigheter. Några 
av besluten säger att den döende har rätt till att inte dö ensam, hon har rätt till att inte känna 
smärta, hon har rätt till att få ärliga svar på sina frågor och inte bli förd bakom ljuset, hon har 
rätt att få dö fridfullt och med värdighet, och hon har rätten att bli vårdad av kunniga, 
omsorgsfulla, empatiska individer som vill och försöker förstå den döendes behov, och som 
anser det givande att hjälpa patienten att möta sin död (Qvarnström, 1993).  

När döden närmar sig är det relativt oväsentligt vilken diagnos patienten lider av, eftersom 
omvårdnadsbehovet vid döendeprocessens början är densamma. För att målet för god 
omvårdnad lättare skall kunna uppnås, kan sjuksköterskan använda sig av en standardiserad 
vårdplan, kallad Liverpool Care Pathway (LCP). (Lindqvist & Rasmussen, 2009).  

Liverpool Care Pathway (2013) beskriver standardvårdplanen som en vägledning för vården 
av patienter i livets slutskede. Vårdplanen evidensbaserar och kvalitetssäkrar omvårdnaden av 
den döende, och ersätter all annan dokumentation för patienten, bortsett från läkemedelslistor. 
Dokumenten är uppstyrt i tre steg. Första steget inriktar sig på att identifiera patienten som 
döende. Frågeställningarna i första delen av LCP rör adekvat symtomlindring, HLR-beslut, 
information till anhöriga etc. Den andra delen av LCP fokuserar på en fortsatt bedömning av 
patientens symtom. Det bör vara objektiva bedömningar snarare än kliniska undersökningar 
och provtagningar. Kontrollerna skall ske med kontinuerligt mellanrum. Sista delen rörande 
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LCP dokumenterar patienten vid dödsfallet. Tredje delen rör epikriser, information till 
anhöriga och omhändertagande av den avlidne (ibid). 

När en döendeprocess är påbörjad, kommer patienten uppleva en rad symtom, mer eller 
mindre (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Dessa symtom är smärta, oro och förvirring, andnöd, 
rosslande andning och illamående. Patienten bör stå på smärtlindrande läkemedel som kan ges 
subkutant. Sjuksköterskans uppgift vid vård av döende patienter är, enligt Friedrichsen (2012) 
att bedöma patientens omvårdnadsbehov utifrån psykiska, fysiska, existentiella och sociala 
aspekter. Sjuksköterskan bör vara medveten och ha kunskap om de symtom som patienter kan 
uppleva vid livets slut, och vara uppmärksam på tecken från patienten på dessa symtom. När 
patienten inte har mer än några dagar kvar att leva, är smärtlindring högsta prioritering 
gällande omvårdnadsåtgärder (Lindqvist & Rasmussen, 2009). Ansvaret att uppmärksamma 
symtom på smärta hos patienten är en av sjuksköterskans uppgifter. Tecken på smärta kan 
vara kallsvettningar, förhöjd puls, rynkad panna m.m. (ibid). 

Ett annat vanligt symtom hos döende patienter beskrivs av Lindqvist & Rasmussen (2009) 
som förvirring och agitation. Oron visar sig på olika sätt; aggression, plockighet, 
hallucinationer, vanföreställningar etc. Symtomen tyder oftast på att hjärnan sviktar, men kan 
också bero på andra orsaker så som urinretention, feber, infektioner, smärta, metabola 
rubbningar m.fl. För att lindra symtomen kan patienten känna sig trygg med en närstående 
eller personal närvarande hos sig, i kombination med neuroleptikum (ibid). 

Jakobsson & Strang (2012) förklarar att illamående är ett vanligt symtom i palliationens 
senare fas. Orsaken beror ofta på att patienten har svårigheter att tömma tarmen p.g.a. 
läkemedel eller andra fysiologiska orsaker. Lindring av illamående kan bl.a. ske med enkla 
metoder, att patienten får suga på en bit is. Mat bör serveras på ett estetiskt tilltalande sätt, där 
patienten får möjlighet att välja själv bland mindre portioner. Kosten bör alltid anpassas efter 
individen, och inte efter närings – eller kalorirutiner. Själva omvårdnaden de sista dygnen 
skall, enligt Widell (2003), vara lugn och stillsam och enbart rikta sig till att ge patienten 
trygghet och lindra lidandet. 

Det är en svårighet, enligt Lindqvist & Rasmussen (2009), att förutsäga när en patient 
kommer att avlida. Förloppet kan ta timmar, dagar eller veckor. Vissa symtom kan dock ändå 
observeras under de sista dagarna och timmarna; patienten blir tröttare, medvetandesänkt, 
blodtrycket och pulsen sjunker, vilket försämrar cirkulation i njurarna. Den försämrade 
njurkapaciteten leder till minskad urinproduktion och till slut upphör urinproduktionen helt, 
patientens andning blir långsam, ytlig och oregelbunden, s.k. Cheyne-Stokesandning, huden 
blir kall, hudfärgen perifert börjar bli cyanotisk och slutligen upphör patienten att andas, och 
all cirkulation upphör. Patienten har avlidit (ibid).  

 Sjuksköterskans profession och professionalism 

Svensk sjuksköterskeförening (u.å.) definierar en profession som en yrkeskategori som vilar 
på vetenskapliga grunder och innefattar etiska förhållningssätt och regler. Vidare innebär det 
att sjuksköterskan också utvecklar egna förhållningssätt till etiken, för att moraliskt kunna stå 
bakom sina beslut, bedömningar och bemötande (Svensk sjuksköterskeförening, u.å.) För att 
de etiska aspekterna ska kunna speglas i omvårdnaden, krävs det enligt International Council 
of Nurses (ICN, 2007) att de mänskliga rättigheterna respekteras, och att sjuksköterskan inte 
kränker människors värderingar, deras vanor och tro. Patientens intressen bör företrädas, samt 
att sjuksköterskan visar ödmjukhet inför patienternas delaktighet och självbestämmande. 
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Att vara professionell, innebär inte enligt Birgegård (2012) att yrkesutövaren är kylig och 
distanserad i sitt arbete. Snarare innebär professionalitet att sjuksköterskan är medveten om 
och tar reda på patientens behov, att hon kan särskilja sina egna känslor och behov från 
patientens, samt att hon har förmågan att föra en reflektion över sitt eget arbete. Relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten beskrivs vidare av Birgegård (2012) som en rationell och 
en irrationell del. De rationella delarna beskrivs som de reaktioner som uppstår; känslor, 
kommunikativa förmågor och sjuksköterskans handlingar. De rationella reaktionerna vilar på 
saklig grund och är inte invecklade eller svåra att begripa. Den irrationella delen grundar sig i 
psykologiska reaktioner samt i livserfarenhet och tidigare upplevelser. Irrationella reaktioner 
speglas i relationen mellan sjuksköterska och patient, och hur sjuksköterskan kan tillgodose 
patientens psykologiska behov (ibid). 

Enligt Stensnäs (1987) har sjuksköterskan begränsade möjligheter att hjälpa patienter vid 
livets slut, om hon inte bearbetat sina frågor om sin egen död först. Att ständigt komma i 
kontakt med andras död, bidrar till att istället löpa risken att glömma bort sin egen. Att 
klargöra sitt eget förhållningssätt till döendet och döden bör ses som en nödvändighet för 
sjuksköterskan (ibid). 

Forskning visar på att sjuksköterskan använder sig själv som instrument för att hantera svåra 
situationer professionellt, där sjuksköterskan behövde väga personliga och professionella 
delar av sig själv mot varandra (Blomberg & Sahlberg-Blom, 2007). Forskningen ansåg också 
att livserfarenhet, närhet, och professionell erfarenhet var viktiga faktorer för att kunna förstå 
sina egna känslor, och på så vis också kunna möta patienternas lidande. För att kunna komma 
patienten nära, behövde sjuksköterskan en stark professionell identitet (ibid). 

I USA har Quality and Safety Education for Nurses (QSEN, 2012) tagit fram sex 
kärnkompetenser som sjuksköterskan bör besitta och arbeta efter. Kärnkompetenserna är 
personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, kvalitetssäkring, säkerhet och 
informatik. Den personcentrerade vården syftar till att patienten står i fokus, och 
omvårdnaden skall bedrivas med respekt för autonomi, välbefinnande och psykologiska 
behov. Samverkan i team innebär att sjuksköterskan har förmågan att arbeta professionellt i 
ett vårdteam, främjar kommunikation mellan olika instanser, visar ömsesidig respekt och ser 
till att vårdkvaliteten för patienterna uppehålls. Den evidensbaserade vården bör bedrivas så 
att patienterna erbjuds de bästa metoderna för vård och omvårdnad. För att sjuksköterskan ska 
kunna arbeta med att kvalitetssäkra omvårdnaden krävs det att hon kontrollerar resultat av den 
omvårdnad som bedrivs, för att kunna förändra och förbättra, och på så vis stärka kvaliteten 
och säkerheten i hälso- och sjukvård. Den femte kärnkompetensen står för säkerhet, vilket 
innebär att sjuksköterskan arbetar för att eliminera risker i omvårdnaden, genom att tillämpa 
evidensbaserade rutiner och ser över sitt eget sätt att arbeta patientsäkert. QSEN’s sjätte 
kärnkompetens är informatik. Sjuksköterskan tillämpar information för att kommunicera, 
eliminera risker och visa på kunskaper som stöd för beslutsfattande inom omvårdnaden (ibid). 
De sex kärnkompetenserna skall fungera som riktlinjer för sjuksköterskans professionella 
utveckling, samt fungera som ett kriterium för legitimation (Cronenwett, L., Sherwood, G., 
Pohl, J., Barnsteiner, J., Moore, S., Sullivan, D., Ward, D., Warren, J., 2009). Den 
gemensamma nämnaren för de sex kärnkompetenserna beskrivs av Nilsson Kajermo & Wallin 
(2009) som byggstenar, som samlar sjuksköterskans förhållningssätt, färdigheter och 
kompetens.  
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Problemformulering 
För att omvårdnaden av patienter i livets slutskede ska bli så god som möjligt, är det 
nödvändigt att sjuksköterskan är professionell i sin yrkesroll och vågar möta både sina egna 
känslor och patientens. Därför är det viktigt att beskriva hur sjuksköterskan förhåller sig i 
mötet med patienter i livets slutskede. 

Syfte 
Syftet var att beskriva hur sjuksköterskans förhållningssätt i mötet med patienter i livets 
slutskede. 

Metod 
En systematisk litteraturöversikt har gjorts, där kvalitativa och kvantitativa artiklar 
analyserades med Fribergs (2006) modell för systematiska litteraturöversikter. Alla artiklar i 
urvalet har kvalitetsgranskats med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar 
för kvalitativa och kvantitativa artiklar och graderats efter antal poäng som därefter 
omvandlats till en procentsats, där grad I hade ett slutresultat på över 80 %, grad II på 70 % 
och grad III på 60 %. 

Datainsamling 
Artikelsökning skedde i databaserna Cinahl, Pubmed och Swemed+, dock utan urval i 
SweMed+. Inklusionkriterierna för artiklarna var att de skulle vara publicerade mellan år 
2008-2013. De skulle vara vetenskapligt publicerade och vara originalartiklar. Artiklar som 
behandlade vård av barn vid livets slutskede, samt relationen med anhöriga valdes bort 
manuellt, då detta inte stämde överens med vårt syfte.  Artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska eller svenska för att vi skulle kunna tolka dem. Sökord som användes var nurse, 
nursing, coping, terminal care, palliative care, death and dying, dying, professionalism, EOL, 
meeting, difficulties, attitudes och emotional experience. Sökorden har kombinerats på olika 
vis, och har använts som både Major Headings i Cinahl och som MeSH-termer i PubMed. ( 
Tabell 1). Sökkombinationer som inte gett något resultat har inte redovisats i sökhistoriken.  

Sammanlagt lästes 1643 titlar och 148 abstrakt. Av dessa valdes 22 artiklar ut i det första 
urvalet som motsvarade syftet. Artiklarna i urval I granskades med hjälp av Carlsson & 
Eimans (2003) bedömningsmall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. Artiklarna graderades 
efter antal poäng. Efter kvalitetsgranskningen var nio stycken artiklar Grad I, sju stycken var 
grad II och sex artiklar var grad III. Till det andra urvalet valdes enbart artiklar av grad I och 
grad II ut, då artiklar som ingick i urval III exkluderades. Samtliga artiklar i andra urvalet var 
kvalitativa.  

 

 

 

4 
 



 

Sökordshistorik (Tabell 1) 

Sökord Cinahl  PubMed  
Sjuksköterska Nurse (Heading) Nurse (MeSH) 
Omvårdnad Nursing (Heading/fritext)) Nursing (MeSH) 

Coping Coping (Heading) Coping (MeSH) 
Vård i livets slutskede Terminal care (fritext) Terminal Care (fritext/MeSH) 

Palliativ vård Palliative care (fritext) Palliative care (fritext) 
Livets slut EOL (fritext) EOL (Fritext) 

Död Death (Fritext) Death (fritext) 
Döden och döende Death and Dying (Fritext) Death and dying (fritext) 

Professionalism Professionalism (Fritext) Professionalism (fritext) 
Döende Dying (Fritext/Heading) Dying (Fritext) 
Attityder Attitudes (fritext) Attitudes (fritext) 

Möte Meeting (fritext) Meeting (fritext) 
Känslomässig upplevelse Emotional experience (fritext) Emotional experience (fritext) 

Svårigheter Difficulties (fritext) Difficulties (fritext) 
 

Databearbetning 
Efter att samtliga 16 artiklar granskats lästes dessa igenom mer noggrant. Det material i 
artiklarna som svarade mot vårt syfte valdes ut och sammanställdes i ett dokument. Materialet 
bearbetades in i olika teman, som färgkodades för att lättare skilja dem åt vid 
resultatskrivningen. Totalt färgkodades artiklarna i 3 olika färger, där varje färg 
representerade ett specifikt område som berördes i alla artiklar. Dessa teman var accepterande 
av döden, användning av copingstrategier och emotionell distans. 

Resultat 
Accepterande av döden  
För att kunna erbjuda ändamålsenlig vård vid livets slut och möta dessa patienter på rätt sätt, 
krävs det, enligt Bloomer, Endacott, O’Connor & Cross (2013), att sjuksköterskan har 
kunskap om döden. Att acceptera döden, och att se den som en oundviklig del av livet, gav 
sjuksköterskan möjligheter att arbeta med döden och gav dem även stöd och trygghet i 
omvårdnaden (Hinderer, 2012). Även Peterson, Johnson, Halvorsen, Apmann, Chang, 
Kershek, Cherr, Ogi & Pincon (2010) förklarade accepterandet av döden som ett sorts stöd då 
sjuksköterskan visste att döden var en del av livet och skulle drabba oss alla. Vidare beskrev 
Hinderer (2012) att döden som fenomen var en central och viktig del i sjuksköterskans 
professionella yrkesroll, och att synen på döden är individuell. Gemensam nämnare var dock 
att döden påverkar och har påverkat sjuksköterskor emotionellt, professionellt och personligt. 

Trots antalet dödsfall som sker på institutioner, menade Bloomer et al. (2013)  att många 
sjuksköterskor inte är bekväma i mötet med döende patienter. De mer erfarna 
sjuksköterskorna beskrev döden på ett mer professionellt sätt än de nyutexaminerade, då de 
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förklarade att de hade en känsla av att de gjort sitt yttersta för patienten, och på så vis ha 
lindrat lidandet (Boroujeni, Mohammadi, Fatemeh Haghdoost Oskouie & Sandberg 2008). 
Detta förklarades även av Hinderer (2012), då erfarenheten av att ha mött patienter i livets 
slutskede tidigare, gjorde sjuksköterskan tryggare i att hantera döende och död genom sitt 
yrkesliv. Känslan av att vara obekväm i mötet med patienter i livets slutskede, grundade sig i 
rädslan för sin egen död och dödlighet, och beskrevs även av Lenherr, Meyer-Zehnder, 
Kressig & Reiter-Theil (2012), att svårigheter vid mötet av patienter i livets slutskede berodde 
på konfrontationen med sin egen död. Att döden sågs som ett tabu samtalsämne både i det 
vardagliga livet och bland kollegor, sågs delvis enligt Lenherr et al. (2012) som en orsak till 
att acceptansen inte var en självklarhet för sjuksköterskan. 

 Bailey, Murphy & Dock (2011) förklarar arbetet med patienter i livets slutskede som 
emotionellt krävande, känsligt och att det kräver insikt i andra människors situation. Att 
arbeta med döende patienter gav, enligt Ekedahl & Wengström (2010) stor lärdom i livet och 
att värdera livet utifrån dess kvalitet, inte utefter själva livslängden. Att besitta de förmågor 
som krävs för att möta patienter i livets slutskede, bör inte ses som en självklarhet för alla 
sjuksköterskor, då de inte är förberedda utbildningsmässigt, socialt och känslomässigt på 
samma vis (Bloomer, Endacott, O’Connor & Cross, 2013).  Law (2009) menade på att 
nyutbildade sjuksköterskor inte hade samma förutsättningar att möta döende patienter, då de 
kände sig mer trygga i den kliniska delen av omvårdnaden, än i den emotionella delen. Vidare 
beskrev Boroujeni et al., (2008) att nyutexaminerade kände större sorg och kände sig mer 
nedslagna efter en patients död än vad sjuksköterskor med mer erfarenhet gjorde, eftersom de 
insåg att det var viktigt att behålla sin energi till att hjälpa andra patienter. 

Att ständigt möta döden gav sjuksköterskan en möjlighet att ändra synsätt på sitt eget liv, och 
att ompröva sina egna attityder till döende och död (Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & 
Häggström, 2010). Att ha insikt i sitt eget liv och sitt synsätt på liv och död, stärkte 
sjuksköterskors möjlighet till personligt mognad, och också enligt Jiu, Su, Chen, Chiang & 
Tzeng (2010) möjligheten därmed att förstå patienters lidande och förståelse för andra 
personers perspektiv. Att kunna känna empati för patienter, grundade sig i sjuksköterskans 
möjligheter till reflektion över sin egen situation (Shorter & Stayt, 2009). Att känna empati 
ses som en interpersonell förmåga som sjuksköterskan bör besitta och eftersträva. Law (2009) 
förklarade att om sjuksköterskor inte hade förmågan att förstå patienternas situation och 
perspektiv, så skulle de inte heller kunna tillfredsställa deras emotionella behov.  

Sjuksköterskan behöver, enligt Bailey et al. (2011) självinsikt för att kunna utveckla den 
emotionella intelligens som krävs vid mötet av patienter i livets slutskede. 
Självmedvetenheten ger sjuksköterskan en möjlighet att identifiera sina styrkor och svagheter 
i sin yrkesroll, och även förmågan till reflektion. Självmedvetenheten ger också möjlighet, 
och är väsentligt för att kunna känna av och förstå patientens känslor och emotionella behov, 
och även för att förstå patientens sociala gränser. Kan sjuksköterskan utvecklas i sin kliniska 
yrkesroll, kommer den emotionella intelligensen också att utvecklas, och mötet med patienter 
i livets slutskede blir lättare att hantera (ibid).  

Iranmanesh et al., (2010) förklarade att sjuksköterskor såg vården i livets slutskede som en 
lärandeprocess, som utvecklade sjuksköterskan i sin profession och självinsikt. 
Sjuksköterskans roll i palliativ vård beskrevs av Pavlish & Ceronsky (2009) som stöttade för 
patienten både psykiskt, emotionellt och andligt. Andlighet var en stor del i 
sjuksköterskeyrket för iranska sjuksköterskor, då andligheten och religiös tro gav positivt stöd 
och meningsfullhet i mötet med patienter i livets slutskede (Iranmanesh et al., 2010). Tron på 
ett liv efter döden, en cirkulär livsprocess, synen på döden som något gudomligt, underlättade 
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omvårdnaden och relationen till patienter i livets slutskede. Vidare beskrev Iranmanesh et al. 
(2010) att när det kom till svenska sjuksköterskor betonade många av dem att de inte hade 
någon religiös tro, men att de fann tröst och tacksamhet i den stöttade roll som en präst eller 
religiös ledare hade för troende patienter. För iranska sjuksköterskor gav andligheten mening 
för deras professionella yrkesliv. Boroujeni et al. (2008) förklarade att sjuksköterskan finner 
en inre balans i mötet med patienter i livets slutskede i deras gudstro. En tro erbjuder, enligt 
Ekedahl & Wengström (2010) skydd vid de svåra situationer som en sjuksköterska kan ställas 
inför.  

Användning av copingstrategier 
Sjuksköterskans copingstrategier är komplexa, men är något som förväntas av dem i deras 
yrkesroll och i mötet med döden (Shorter & Stayt, 2009). Coping beskrevs av Rose & Glass 
(2008) som en strategi för att möta utmaningar i vården, en psykologisk försvarsmekanism, 
som behövs när vården är emotionellt krävande. Att utsättas för döende och död tidigt i ens 
yrkesroll, bygger en grund för hur sjuksköterskan kommer till att bemöta och vårda patienter i 
livets slutskede (Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers & Williams Domian, 2009). Rose & 
Glass (2008) såg även samband mellan emotionellt välbefinnande och andligheten. Andlighet 
och religiositet förklarades även av Ekedahl & Wengström (2010), som skyddande och 
underlättande funktioner för sjuksköterskans coping vid mötet med patienter i livets slutskede. 
Att använda sig av en religiös källa i sitt sätt att utveckla copingstrategier beskrevs också av 
Peterson et al. (2010). Ekedahl & Wengström (2010) syftade till att religionen stärker 
sjuksköterskans förtroende, och blir ett stöd som sjuksköterskan kan vända sig till. 
Andligheten i sättet att hantera döende och död beskrev också av Gerow et al. (2009) som en 
erfarenhet för sjuksköterskan och som en del i den världsbild som speglade sättet att hantera 
döden. Sjuksköterskorna gick bakom den traditionella omvårdnaden och gav istället tröst till  
en medmänniska. Att känna andlighet var en viktig grund att känna i sin yrkesroll för att 
skapa en balans i arbetslivet (Rose & Glass, 2008).  

Hinderer (2012) beskrev att sjuksköterskor förfogar över flera olika sätt att använda sig av 
copingstrategier vid patienters död. En av de viktigaste copingstrategierna ansågs vara stödet 
och förståelsen från kollegor före, under och efter en patients bortgång (Hinderer, 2012). 
Tunnah, Jones & Johnstone (2012) beskrev också ovanstående, att stödet från kollegor var en 
stor del av deras möjligheter till att utvecklas i sina copingstrategier. Sjuksköterskan bör ha 
utvecklade copingstrategier för att möta döende patienter, för att minska risken av att drabbas 
av personlig utmattning (Melvin, 2012). Rose & Glass (2008) förklarade att om 
sjuksköterskan utsätts för emotionellt stress, försämrades hennes möjligheter att utveckla 
copingstrategier. Sjuksköterskor som hade erfarenheter av att möta patienter i livets slutskede 
hade utvecklat copingstrategier för att undvika emotionell stress och på så vis också behålla 
välbefinnande och hälsa (Melvin, 2012). 

Andra copingstrategier sjuksköterskan kunde använda sig av var omvårdnadsåtgärder, som 
försäkrade sjuksköterskan i att omvårdnaden för patienten skedde på bästa möjliga vis, och 
gav sjuksköterskan en känsla av att hon hade kontroll. (Shorter & Stayt, 2009). Vid känslan 
av att sjuksköterskan hade kontroll genom omvårdnadsåtgärder, förklarade Gerow et al. 
(2009) att sjuksköterskan på så sätt också kunde hantera döende då de kände sig säkra och 
trygga i omvårdnaden, och även gav dem möjlighet att uppnå en form av avslut när patienten 
avled.  

När patienter dör kan det ha stor påverkan på sjuksköterskans liv och karriär, enligt Boroujeni 
et al., (2008), och hur döden påverkar sjuksköterskan är delvis beroende av sjuksköterskans 
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erfarenhet av döende och död.  Sjuksköterskans reaktion och förmåga till att också utveckla 
copingstrategier vid döende och död är relaterat till det band som skapas mellan 
sjuksköterskan och patienten under vårdtiden (Gerow, et al., 2009). Att skapa band innebär 
även att distansera sig, och enligt Peterson et al. (2010) var professionell distans ett sätt att 
copa med mötet av döende patienter. Genom distansen var sjuksköterskan förmögen att 
fokusera på omvårdnaden, och inte de känslor döden väckte hos henne (ibid).  

Shorter & Stayt (2009) menade att om dödsfallet var förväntat, skedde under kontroll och var 
beroende av vilken omvårdnadskvalitet som rådde, blev inte upplevelsen av döden lika 
traumatisk, och bortgången var lättare för sjuksköterskan att hantera och skapade inte lika 
mycket negativa känslor.  Pavlish & Ceronsky (2009) menade att vid positiva möten med 
döden, kommer sjuksköterskan att se döden på ett sätt som utvecklar hennes professionalitet. 
Sjuksköterskan kommer inte heller att bli förkrossad och utsättas för lika hög grad av 
emotionell stress. 

Emotionell distans 

Melvin (2012) påvisade att hos de sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets slutskede, 
är det viktigt att kunna sätta gränser för att behålla en balans mellan det personliga livet och 
det professionella yrkesmässiga livet. Enligt Rose & Glass (2008)  hade sjuksköterskorna en 
medvetenhet om den personliga och det professionella sambandet. De uttryckte ett behov av 
att spendera tillräckligt med tid med sina familjer och vänner, att ha en objektiv syn på den 
kliniska omvårdnaden och att arbeta med empati snarare än sympati för att undvika 
känslomässiga gropar i deras arbete. I Iranmanesh et al. (2012) undersökning visade det sig att 
sjuksköterskorna efterhand fick erfarenhet av sitt arbete med patienter i livets slutskede, lärde 
sig att skapa balans mellan att vara professionell och få en närhet till de döende patienterna 
och deras familjer. De lärde sig hantera sina känslor och inte låta ångest och stress påverka 
varken deras arbete eller privata liv. Ytterligare en viktig del var att kunna sätta gränser 
mellan sjuksköterskans egen tro och deras professionella förhållningssätt mot patienten 
(Ekedahl & Wengström, 2010). Professionen hos en sjuksköterska sågs som begränsad när det 
gäller att möta patientens religiösa sfär och livsåskådning, därför var det viktigt att skilja sina 
egna religiösa åsikter från sin professionella sida för att kunna möta varje patient på ett 
professionellt sätt.  
Shorter & Stayt (2009) menade att sjuksköterskorna distanserade sig för att kunna klara av sitt 
arbete. De delade upp sig själva i ett personligt, privat och ett professionellt jag. En av delarna 
används vid arbete och den andra under sin privata tid för att kunna lämna det som skedde på 
arbetet där och inte ta med arbetet hem. De valde även att distansera sig från emotionellt svåra 
situationer. Vid mötet av en döende patient försökte de stänga av sina känslor för att undvika 
för stor stress. Att kunna distansera sig emotionellt ansågs som nödvändigt för att skydda sig 
själv och behålla sitt välmående. Dock skulle det vara svårt om nästan omöjligt att helt kunna 
stänga av känslorna då de tillhör människans natur. Att distansera sig för att skydda sig själv 
emotionellt kan dock skapa problem (Bailey et al., 2011). De menade att när sjuksköterskorna 
var rädda för att komma nära patienten och möta döden, skapade de distans som istället ledde 
till en stressande situation som ofta blev värre än att våga komma patienten nära och våga 
möta döden. För att kunna arbeta med patienter i livets slutskede krävdes det att 
sjuksköterskorna kunde hantera gränserna mellan intimitet och distans. För att kunna utföra 
kvalitativ vård ansågs det att sjuksköterskan kunde använda sig av sin emotionella del 
samtidigt som sjuksköterskan kunde distansera sig för att arbetet inte skulle kosta för mycket 
känslo- och energimässigt. Att erfarna sjuksköterskor distanserade sig på ett professionellt sätt 
bidrog till att sjuksköterskan kunde balansera de stressfaktorer som palliativ vård kunde ge 
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(Tunnah, Jones & Johnstone, 2012).  Även Boroujeni et al. (2008) beskrev balansen mellan 
intimitet och distans som relevant för sjukskörskans egna känslor och förberedelser inför 
döden. Det visade sig att erfarna sjuksköterskor skyddade sig själva från sorg genom att hålla 
ett professionellt förhållande till patienten där det både fanns känslor och distans. De skapade 
ett band som inte fick bli för starkt och personligt. Hinderer (2012) påstår att de erfarna 
sjuksköterskorna hade lärt sig att engagera sig minde emotionellt och att de inte investerade 
sin personlighet och egna känslor i döendet. Distansen skulle vara som en känslomässig vägg 
mot döden. Denna vägg ger sjuksköterskan en möjlighet att arbeta med patienter i livets 
slutskede och döden som sådan. Det påstods finnas en skillnad i hur olika dödsfall påverkade 
varje sjuksköterska. Ju mer involverad de varit i patienten desto svårare var det att hantera 
patientens bortgång.  

Att arbeta med patienter i livets slutskede handlar mycket mer om att vara än att göra.  Vid 
vård i livets slutskede krävs det personlig och professionell kunskap, oavsett patientens kön 
eller kultur (Iranmanesh et al., 2010).  Gerow et al. (2009) beskriver upplevelsen av att vara 
professionell som att inte känna sorg efter en patients bortgång utan istället ta ett avsked av 
den avlidne för att sedan gå vidare och ta hand om andra patienter på samma sätt. Genom att 
balansera familjeliv, utbildning, handledning och kontakt med övriga kollegor skapades det en 
förutsättning för att arbeta professionellt med en distans från de känslor som skulle kunna 
begränsa en professionell sjuksköterska.  

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
I PubMed, Cinahl, och Swemed+ publiceras omvårdnadsforskning, därför användes dessa 
databaser vid artikelsökningen. Sökningarna i Swemed+ resulterade inte i några träffar, därför 
exkluderas dessa sökningar ur sökhistoriken. Då ett syfte valdes utifrån sjuksköterskans 
perspektiv, var nurse det sökord som valdes, både som MeSH-term och Headings i stort sett 
alla sökningar. Även nursing och coping fanns som både Headings i Cinahl och som MeSH-
term. Detta ses som en styrka eftersom sökningen resulterade i relevanta artiklar i samtliga 
sökningar. Sökordet ”Dying” användes som Headings i Cinahl, men inte som MeSH-term i 
PubMed, vilket kan ses som en svaghet. Terminal care var också ett sökord som användes 
som MeSH-term men inte som Headings, vilken i sin tur också är en svaghet.  

Vid första sökningarna gjordes ingen begränsning gällande publiceringsår, utan artiklarna som 
inte var äldre än 10 år valdes ut manuellt. Eftersom ”linked fulltext” markerades i den första 
sökningen, och detta inte ansågs som korrekt, fick sökningen göras om. När sökningen 
gjordes om, togs beslutet om att även att begränsa publiceringsår till 2008-2013. Artiklar som 
tidigare valts ut som inte matchade den nya sökningen sållades bort, men ersattes med nyare 
artiklar, därför bör det inte ses som en svaghet, då ny forskning inom samma ämnesområde 
togs med i resultatet. De artiklar som valdes bort pga. att dem var för gamla, sparades för 
eventuell användning i resultatdiskussionen. 

De 22 artiklar som ingick i första urvalet, granskades med bedömningsmallen av Carlsson & 
Eiman (2003). Denna bedömningsmall var lätt att förstå och använda, därför valdes denna ut. 
Dock kan det ses som en svaghet att Carlsson & Eimans bedömningsmall har poäng för 
specifika diagnoser. Dessa poäng ströks från maxpoängen och frågorna valdes bort i 
granskningen, vilken styrker själva kvalitetsgranskningen igen. Eftersom ämnesområdet som 
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valts att söka av, främst bestod utav kvalitativa artiklar, och det enbart ingick 1 kvantitativ 
artikel i första urvalet, kan det ses som en svaghet att totalpoängen dras ner eftersom bortfall 
är en poängfråga i bedömningsmallen. I kvalitativa artiklar sker sällan bortfall och därför 
heller inte redovisas, vilken drar ner poängen på artiklar som hade kunnat få en högre 
totalpoäng i slutändan. När samtliga 22 artiklar kvalitetsgranskats, återstod 16 artiklar som 
ingick i det andra urvalet. Dessa artiklar hade fått en gradering II eller I. Eftersom bortfallet 
av artiklar inte var större än 6 stycken, kan sökningen ses som pålitlig och/eller 
bedömningsmallen av god kvalitet. De artiklar som ingick i andra urvalet var enbart 
kvalitativa, vilket bör ses som pålitligt, eftersom syftet med studien var beskrivande. 
Kvalitativa artiklar beskriver individers upplevelser och erfarenheter, och ansågs vara bäst 
lämpade för att kunna försvara studiens syfte. 

 Artiklarna i andra urvalet kom från olika delar av världen, vilket bör ses som en styrka. 
Arbetet med terminal vård sker i hela världen, och ny kunskap kan utvinnas ur olika länder 
och kulturer. Eftersom syftet var att beskriva hur sjuksköterskan förhåller sig och hanterar 
mötet med patienter i livets slutskede, ansågs det som en styrka att undersöka hur andra 
kulturer förhåller sig och hur deras copingstrategier ser ut. Många av artiklarna är dock gjorda 
i västerländsk kultur, vilket stärker överförbarheten till svensk omvårdnad.  

Vid databearbetningen lästes alla artiklar i urval 2 igenom noggrant. Artiklarna lästes igenom 
var för sig och sedan gemensamt. Det bidrar till högre trovärdighet i resultatet eftersom 
artiklarna bearbetats flera gånger och vid olika tillfällen för att inte förbise fakta som kan 
påverka resultatet. Att läsa tillsammans i sig kan ses som en svaghet då det kan påverka 
varandras sätt att förstå artiklarna. Svåra engelska meningar har översatts i Google translate, 
för att det skulle bli lättare att förstå delar ut artiklarna. Google translate kan ses som en 
svaghet, eftersom den inte översätter grammatiskt korrekt, och feltolkningar av artiklarna kan 
göras, men tillsammans med våra engelskakunskaper eliminerades många möjligheter till 
feltolkningar. 

Resultatdiskussion 

De sjuksköterskor som är mest utsatta för emotionell skada i sitt vårdarbete och mötet med 
döden beskrivs av Buijssen (1998) som de som precis läst färdigt sin utbildning och är 
nyfärdiga sköterskor. Detta bekräftas även av Law (2009) som i sin studie menade att 
nyutbildade sjuksköterskor inte var lika förberedda att möta döende patienter som de erfarna 
sjuksköterskorna, grundat i att den emotionella delen av vårdarbetet inte kändes lika trygg 
som den kliniska delen. Nyutexaminerade sjuksköterskor är ofta unga, de håller fortfarande på 
att hitta sin egen identitet, och har svårt att hantera de känslor som uppstår vid mötet med 
döden (Buijssen, 1998). Att sjuksköterskorna ofta är unga, gör att den irrationella delen i 
relationen mellan sjuksköterska och patient beskrivet av Birgegård (2012), blir mer tydlig. 
Den irrationella delen grundar sig i livserfarenhet och tidigare upplevelser, och speglas i hur 
sjuksköterskan möter patienten och kan tillgodose patientens behov. En sjuksköterska som 
aldrig tidigare kommit till att möta en döende eller en död patient, har då inte samma 
förutsättningar att tillfredsställa patientens behov, eftersom sjuksköterskan saknar den delen i 
sin livserfarenhet. Om döden och terminal vård inkluderades mer i sjuksköterskeutbildningen, 
skulle sjuksköterskan ha andra förutsättningar att möta döende och död väl ute i sitt arbete. 

Stensnäs (1987) beskrev att om sjuksköterskan inte bearbetar sin egen död först, kommer hon 
att ha begränsade möjligheter att hjälpa patienter vid livets slutskede. Detta bekräftas även 
långt senare i tiden av Hinderer (2012); om sjuksköterskan accepterar döden och kan se den 
som en oundviklig del av livet, kommer hon att även att kunna arbeta med den. Kunskap om 
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döden är väsentlig för att kunna ge patienter ändamålsenlig vård vid livets slutskede (Bloomer 
et al., 2013). Blomberg & Sahlberg-Blom (2007) förklarade att om sjuksköterskan kände 
mening med sitt arbete med patienter i livets slutskede, skulle hennes förmåga att möta 
patienternas emotionella behov också utvecklas fortare. Om sjuksköterskan förstod patienten, 
och då även dennes emotionella behov, förstärktes också sjuksköterskans egna personliga 
mognad, och gav sjuksköterskan tillfredsställelse i vårdandet (Mok & Chiu, 2004). 

Att döden förr då ansågs vara tabubelagt, och hamnar avlägset ifrån det vardagliga livet 
(Widell, 2003), blir motsägelsefullt till det forskningen anser vara väsentligt vid omvårdnaden 
för patienter i livets slutskede. När döden inte anses som ett accepterat ämne, hur kan den då 
ses som en central och viktig del i sjuksköterskans profession och yrkesroll, som Hinderer 
(2012) uttryckte i sin studie. Hanratty & Higginson (1997) menade att individer i takt med 
samhällets utveckling tagit en förnekande hållning gentemot döende och död.  Den 
förnekande hållningen är en bidragande orsak till att sjuksköterskan inte har tillräckliga 
möjligheter till att möta patienter i livets slutskede, och att acceptansen av själva döden inte är 
en självklarhet för sjuksköterskan (Lenherr et al. 2012). Själva döden väcker mycket känslor, 
och då framförallt fruktan, och även ibland fasa, direkt kopplat till rädslan för sin egen död 
(Hanratty & Higginson, 1997). Rädslan för sin egen dödlighet och konfrontationen med den, 
beskrivs också av Lenherr et al. (2012), som i sin tur skapar svårigheter för sjuksköterskan i 
mötet med patienter vid livets slut. Sjuksköterskan behöver vara medveten om sin egen 
dödlighet för att kunna hantera känslor rörande patienters döende, och kunna möta deras 
behov. (Bailey et al, 2011).  

Bailey et al. (2011) beskrev att om sjuksköterskan har självinsikt, kommer hon att utveckla 
den emotionella intelligens som krävs vid mötet med patienter i livets slutskede. Vidare 
beskrev Bailey et al. (2011) självmedvetenheten som sjuksköterskans förmåga till att 
identifiera sina styrkor och svagheter, och har förmågan till självreflektion. Slutsatsen kan 
dras ur Iranmanesh et al (2010) studie, som beskrev vården i livets slutskede som en 
lärandeprocess, att om sjuksköterskan möter patienter i livets slutskede gång på gång, så 
kommer hon till att utvecklas i sin profession och även då i sin självmedvetenhet. Blomberg 
& Sahlberg-Blom (2007) förklarade också arbetet med patienter i livets slutskede som att göra 
livscykeln komplett och hel. Det är modigt att påstå att sjuksköterskan är den bäst lämpade 
vårdpersonalen att erbjuda vård i livets slutskede, eftersom stora delar av sjuksköterskans 
profession syftar mot hälsofrämjande och botande åtgärder, men essensen av sjuksköterskans 
profession är ändå omvårdnaden av patienten i alla situationer (de Araújo, da Silva & 
Francisco, 2004) Det enda sättet att kunna utvecklas i sin yrkesroll, är att utsättas för det som 
av svårt. För att kunna hantera det som skrämmer, krävs det utvecklade copingstrategier.  

Som Shorter & Stayt (2009) förklarade, är copingstrategier någonting invecklat och komplext, 
men även något som sjuksköterskan förväntas att besitta. Enligt Hinderer (2012) var den 
viktigaste copingstrategin, stödet från kollegor före, under och efter en patients bortgång. 
Även stöd från kollegor beskrivs av Hanratty & Higginson (1997), framförallt för 
nyutexaminerade sjuksköterskor, som en viktig del för att kunna hantera mötet med patienter i 
livets slutskede. För att över huvudtaget kunna arbeta i vården, och då även kunna vårda sig 
själv i sin yrkesroll, krävs det enligt Twycross (1998) att sjuksköterskan har; medkänsla, 
fantasi, självkänsla, humor och även psykologisk beredskap för att anta utmaningar. Det 
beskrivs dock inte hur den psykologiska beredskapen yttrar sig. Kan det vara så då, att de 
copingstrategier som en sjuksköteska bär på är ytterst individuella, men det väsentliga är att 
hon faktiskt har strategier för att klara av sitt arbete och mötet med patienter i livets slutskede.  
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Flera artiklar nämner andlighet som en stark copingstrategi i mötet med patienter i livets 
slutskede (Ekedahl & Wengström, 2010; Gerow et al. 2009; Peterson et al. 2010 & Rose & 
Glass, 2008). Andligheten var ett stöd för sjuksköterskan, sågs som en erfarenhet, och vad 
skyddande och underlättande för sjuksköterskans utvecklande av copingstrategier. 
Andligheten i sig, bör inte dras som parallell till religion, utan bör ses som en spegling av 
sjuksköterskans världsbild och erfarenheter (Gerow et al., 2009). Att andligheten inte 
förknippas direkt till en religion är viktigt och gör att tankesättet om andlighet vid coping kan 
generaliseras. Studiernas resultat grundar sig i flera olika länder med olika religioner och 
kulturer, och människor utan en specifik tro och ateister kan generaliseras in i resultatet.  

Copingstrategiernas utveckling är direkt kopplade till den emotionella reaktion som väcks hos 
sjuksköterskan vid mötet med patienter som inte har långt kvar att leva (Gerow et al., 2009). 
Melvin (2012) visade i sin undersökning att sjuksköterskor sätter gränser i mötet med 
patienterna, för att behålla balans mellan personligt och professionellt. Även Shorter & Stayt 
(2009), beskrev sjuksköterskans distanserande, för att klara av sitt arbete med terminala 
patienter. En del av personligheten användes vid arbete, en annan i det privata livet för att 
kunna lämna arbetet och alla de tankar det medför på just arbetet, och behålla och värna om 
den privata personligheten som finns utanför arbetstid. Detta bekräftas också av Hopkinson, 
Hallet & Luker (2005) som beskrev sjuksköterskor som ständigt hade kontroll över sitt 
känslomässiga engagemang med sina patienter, för att inte komma dem allt för nära. Det är 
inget nytt fenomen att sjuksköterskan väljer att distansera sig själva från svåra situationer, det 
är en spontan reaktion från sjuksköteskan och är ingenting som hon gör medvetet alltid 
(Blomberg & Sahlberg-Blom, 2005). Shorter & Stayt (2009) visade även på att 
sjuksköterskorna valde att stänga av känslorna vid situationer som var allt för svåra för att 
skydda sig själva. Däremot hävdar Birgegård (2012) motsatsen, att vara kylig och distanserad 
är inte att vara professionell, sjuksköterskan behöver kunna skilja på sina och patientens 
behov samt känslor och inte förneka någon av dem, för att kunna vara en god vårdare. Chi 
Chiu & Mok (2004) förklarade att om sjuksköterskan kan bygga upp en förtroendeingivande 
relation med sina patienter, som bygger på förståelse för patientens situation, ger patienter 
möjlighet till att vara delaktig i sin vård, vårdar patienter ur ett holistiskt synsätt och fungerar 
som ett språkrör för patienten, skulle patientens emotionella behov tillfredsställas och lidandet 
skulle inte bli lika påtagligt. För att kunna bygga upp en sådan relation, kan inte 
sjuksköterskan emotionellt distansera sig eftersom hon då inte kommer kunna uppnå de mål 
som krävs för att vinna patientens förtroende. Även Buijssen (1998) påpekar att 
sjuksköterskan inte bör avskärma sig den emotionella delen av vårdandet.  Han menar att god 
vård är omöjlig utan känslor från sjuksköterskan. Det krävs en sjuksköterska som är öppen för 
uttryck som lidande, sårbarhet och skuld. För att kunna ägna sig åt sitt arbete med både 
engagemang och hjärta krävs det att sjuksköterskan lyssnar till sina egna känslor. Bailey et 
al.(2011) menar även att den distans som skapas skulle generera mer stress, att istället lära sig 
att hantera den emotionella stressen skulle i längden gynna sjuksköterkan i sitt arbete. Kan det 
vara så att, om sjuksköterskan kan acceptera sin egen dödlighet och lär sig utveckla 
copingstrategier vid svåra situationer, så kommer sjuksköterskan inte att distansera sig 
emotionellt, utan istället våga stanna kvar och möta patienter i deras sista stund i livet. 

Konklusion 
För att sjuksköterskan skall kunna möta patienter i livets slutskede, och tillfredsställa 
patienternas psykologiska behov, krävs det att hon först har accepterat döden som fenomen, 
och att sjuksköterskan ser döden som en oundviklig del av livet. För att bättre kunna hantera 
mötena, behöver sjuksköterskan individuella copingstrategier, som utvecklas med tiden och 
med erfarenhet. Det är väsentligt att sjuksköterskan förstår vad emotionell distans innebär, 
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och kunna väga för och nackdelar med distansen mot varandra, för att kunna möta patienter i 
livets slutskede på ett så bra sätt som möjligt. 

Implikation 
Som sjuksköterska kommer man till att möta patienter som ligger inför döden. Har man 
kunskap om döende och död, och redan tidigt i sin yrkeskarriär börjar utveckla 
copingstrategier för att kunna hantera svåra möten, kommer omvårdnaden som sjuksköterskan 
erbjuder patienter vid livets slut att vara av mycket högre kvalitet. Detta beroende på att 
sjuksköterskan redan bearbetat och accepterat sin egen död. Terminal vård bör ingå som en 
del i sjuksköterskeutbildningen, och även döende och död bör ingå, så sjuksköterskor redan i 
sin utbildning får möjlighet att börja utveckla sina tankar och känslor kring döden. Det bidrar 
till att dem har mer resurser att möta patienter i livets slutskede redan som nyutexaminerade. 
Det krävs mer forskning kring vidare hur den emotionella distansen gynnar eller missgynnar 
sjuksköterskor i ett långsiktigt perspektiv. 
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Land 
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Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Bortfall 

Slutsats Vetenska-
plig 

kvalitet 
2011 
Storbritannien 
Cinahl 

Bailey, C; 
Murphy, R; 
Porock, D. 

Professional 
tears: 
developing 
emotional 
intelligence 
around death 
and dying in 
emergency 
work 

Syftet var att undersöka hur 
sjuksköterskor hanterar den 
emotionella stressen runt död 
och döende patienter i 
akutverksamhet, samt att 
presentera en modell för att  
utveckla expertisen inom 
vården vid EOL. 

Kvalitativ metod med 
ostrukturerade 
observationer och 
semistrukturerade 
intervjuer. Etnografisk 
metod. 
 
Observationer under 12 
månader på akutmott. i 
England. Intervjuer med 
2 sjuksköterskor, 1 
läkare, 1 
sjuksköterskestudent, 2 
ED- assistenter, samt  
med 6 patienter inom 
palliativ vård som besökt 
akutmottagningar de 
senaste 6 månaderna. 
 
Inget bortfall redovisades 

Sjuksköterskor som vågar 
engagera sig i en relation med 
patienten och kan hantera 
emotionella stunder, utvecklar 
emotionell intelligens kring 
vårdandet av döende patienter. 
Inre oro och ångest hos 
sjuksköterskor skapar barriärer 
mot att utveckla en förstående 
patientrelation, och även barriärer 
mot utvecklandet av expertis runt 
vård vid livets slutskede. 

Grad II 

2013 
Australien 
Cinahl 

Bloomer, MJ;  
Endascott, R; 
O’connor; M; 
Cross, W. 

The ‘dis-ease’ 
of dying: 
Challenges in 
nursing care 
of the dying in 
the acute 
hospital 
setting. A 
qualitative 
study 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors erkännande av 
och mottaglighet för döende 
patienter, och hur 
sjuksköterskan kan påverka 
vården vid livets slutskede. 

Kvalitativ metod, 
observationer med 
efterföljande semi-
strukturerade intervjuer. 
 
25 sjuksköterskor, varav 
11 icke fast anställda blev 
inbjudna till att delta i 
studien. Studenter var 
exkluderade. 
 
Inget bortfall redovisades 

Kunskaper om döden och döendet 
är väsentligt för att kunna ge vård 
på ett adekvat vis. Man bör dock 
inte förutsätta att alla 
sjuksköterskor är lika förberedda 
kunskapsmässigt, socialt och 
emotionellt, på att kunna ge 
adekvat vård vid livets slutskede. 
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2008 
Iran 
Cinahl 

Boroujeni AZ; 
Mohammadi R; 
Oskouie SFH; 
Sandberg J;   

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

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskan och patientens 
interaction vid döende 
situationer I akutvård, men 
fokus på sjuksköterskans 
förberedelse på förlust. 

Kvalitativ metod med en 
grounded-theoryansats. 
 
18 sjuksköterskor, 
arbetandes på avdelningar 
med hög patientdödlighet 
(IVA, HIA, Onkologi) 
intervjuades upp till 3ggr 
var. De som valdes ut 
hade varit med om minst 
1 dödsfall och kunde 
uttrycka sina känslor 
verbalt. De var 
legitimerade 
sjuksköterskor och hade 
arbetat minst 1 år. 
 
Inget bortfall redovisades 
 
 
 
 

Studien visade att det fanns en 
känsla av närhet och intimitet som 
inte alltid kändes acceptabelt 
mellan sjuksköterska och patient. 
Ju närmre en patient man kom, 
desto svårare blev det då patienten 
avled. Detta gör att 
sjuksköterskan väljer att hålla ett 
avstånd för att kunna hantera 
sorg.  

Grad I 

2010 
Sverige 
Cinahl 

Ekedahl, M;  
Wengström, Y. 

Caritas, 
spirituality 
and religiosity 
in nurses 
coping. 

Att undersöka sjuksköterskors 
copingprocesser när de arbetar 
med obotligt sjuka och döende 
cancerpatienter, med särskilt 
focus på religiösa aspekter av 
copingresurser. 

Kvalitativ metod med 
livshistorisk ansats. 
 
15 svenska legitimerade 
onkologi-sjuksköterskor i 
åldrarna 30-60 år. 13 
kvinnor och 2 män. 
 
Inget bortfall redovisades 
 
 
 
 

Studien visar att en sjuksköterskas 
tidigare erfarenheter och 
bakgrund avgör hur svåra 
situationer hanteras. Vilken 
religion du tillhör och om du är 
troende spelar också en stor roll 
för hur du hanterar svåra 
situationer. 

Grad II 

 
 



2009 
USA 
Cinahl 

Gerow L; 
Conejo P; 
Alonzo A; 
Davis N; 
Rodgers S; 
Domian EW. 

Creating a 
curtain of 
protection: 
Nurses 
experience of 
grief 
following 
patient death 

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av patienters död. 
Syftet inkluderar att undersöka 
sjuksköterskors 
sorgereaktioner för att förstå 
sjuksköterskans känslor, 
sorgereaktioner och 
copingmekanismer. 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
 
11 sjuksköterskor som 
alla var kvinnor mellan 
29-61 år, hade haft sin 
legitimation mellan 3-43 
år och representerade 
olika vårdspecialiteter. 
 
Inget bortfall redovisades 
 
 
 
 
 
 

Studien identifierade 4 olika 
teman i relation till 
sjuksköterskors erfarenhet av sorg 
och hur dem använder sig av 
copingstrategier för att hantera en 
patienters bortgång.  

Grad I 

2012 
USA 
Cinahl 

Hinderer, KA. Reaction to 
patient death – 
The lived 
experiences of 
critical care 
nurses.  

Att utforska följande fråga; 
“vad är den levda 
erfarenheten av intensivvård
s sjuksköterskor 
som möter patientens död?” 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
 
6 sjuksköterskor med 
arbetserfarenhet från 
intensivvårdsavdelning. 
Samtliga 6 var kvinnor.  
 
Inget bortfall redovisades 

Ju mer 
kunskap vårdpersonal har 
om patientens död, erfarenhete
r av döden sedan tidigare som 
sådan och förmågan 
att hantera den döende 
patientens anhöriga, desto 
bättre kan de hantera dessa 
svåra situationer. En 
patientens död kan leda 
till känslomässiga, moraliska o
ch personliga 
dilemman för intensivvårds sju
ksköterskor. 
 
 
 

Grad I 

 
 



 
 
 

2010 
Sverige/Iran 
PubMed 

Iranmanesh S; 
Axelsson K; 
Sävenstedt S; 
Häggström T. 

Caring for 
dying and 
meeting death: 
Experiences of 
Iranian and 
Swedish 
Nurses 

Att beskriva sjuksköterskors 
erfarenhet av döden som 
fenomen och deras erfarenhet 
av professionalitet runt döende 
patienter, och studera 
eventuella kulturella skillnader 

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats.  
 
8 legitimerade 
sjuksköterskor från 
onkologiska avdelningar i 
Iran. 25-50 år gamla, 4 av 
deltagarna var män. 
Onkologisk erfarenhet 
var genomsnittlig 7 år.  
8 legitimerade 
sjuksköterskor som 
arbetar på sjukhus och i 
hemsjukvård i norra 
Sverige. Genomsnittlig 
erfarenhet var 12 år. 
Ålder 35-58 år. 
 
Inget bortfall redovisades 
 
 

Att vårda döende patienter reser 
etiska krav som kräver personlig 
och professionella svar, oavsett 
kön, kultur eller sammanhang.  

Grad I 

2009 
Storbritannien 
Cinahl 

Law, R. ‘Bridging 
worlds’: 
meeting the 
emotional 
needs of dying 
patients 

Att utveckla en teori för hur 
distriktsköterskor möter 
känslomässiga behov hos 
döende patienter i 
hemsjukvård. 

Kvalitativ metod med 
grounded theory-ansats. 
 
9 distriktsköterskor. 
Samtliga sjuksköterskor 
valde ut en döende 
patient och en 
familjemedlem ur deras 
upptagsområde.  
 
Inget bortfall redovisades 

Distriktssköterskor bör se till att 
de uppfyller både de fysiska och 
känslomässiga behov hos döende 
patienter. Sjuksköterskeutbildning 
och litteratur måste koncentrera 
sig på att öka medvetenheten om 
sjuksköterskors roll i att ge 
känslomässigt stöd. 

Grad I 
 

 
 



 
 
 

2012 
Schweiz 
PubMed  

Lenherr, G; 
Meyer-Zehnder, 
B; Kressing, RW; 
Reiter-Theil, S. 

To speak, or 
not to speak – 
do clinicians 
speak about 
dying and 
death with 
geriatric 
patients at the 
end of life? 

Att bedöma sjuksköterskor och 
läkares vilja att kommunicera, 
samt svårigheter med 
kommunikation om döden och 
döendet med geriatriska 
patienter. 

Kvalitativ och explorativ 
metod. Semi-
strukturerade intervjuer. 
 
35 kliniska anställda på 2 
olika kliniska enheter: 17 
st i akut geriatrisk 
verksamhet, 18 st i 
geriatriskt boende. 
 
3 intervjuer valdes bort 
då den kliniska 
erfarenheten hos 
deltagarna var för liten. 1 
intervju valdes bort så 
datamaterialet för 
insamlingen blev 
förstörd. 

Tidiga konversationer med 
patienter om förberedelser inför 
livets slut är en förutsättning för 
god palliativ vård. Det finns en 
etisk skyldighet under hälso- och 
sjukvårdsprofessioner att främja 
öppenhet, respektera autonomi 
och värdighet genom att ta itu 
med frågor omkring döendet och 
döden för patienten. Initiationen 
till sådana samtal bör inte tas av 
enbart patienten, då inte bara 
sjukvårdspersonal drar sig för att 
ta upp obekväma samtalsämnen.  
 
 
 

Grad II 

2010 
Taiwan 
Cinahl 

Liu, YC; Su, 
PY; Chen, CH; 
Chiang, HH. 

Facing death, 
facing self: 
nursing 
students’ 
emotional 
reactions 
during and 
experiental 
workshop on 
life-and-death 
issues 

Att utforska Taiwanesiska 
sjuksköterske-studenters 
upplevelser av att föreställa sig 
sin egen död, under en 
workshop om liv och död. 

Kvalitativ metod, 
tolkande och granskande.  
 
20 studenter varav 2 män. 
11 st av dem var 
förstaårs-elever och 9 st 
var andraårs-elever på en 
fyraårig utbildning. 
Ålderd varierade mellan 
19-22 år. Samtliga hade 
ingen erfarenhet av 
döende patienter. 
 
Inget bortfall redovisades 

Sjuksköterskestudenter gynnas av 
att diskutera liv och död i sin 
utbildning. Workshopen 
förbättrade studenternas förmåga 
till självkännedom, reflektion och 
viljan till att diskutera känslor 
som uppstår. 

Grad II 

 
 



 
2012 
USA 
Cinahl 

Melvin, CS. Professional 
compassion 
fatigue: what 
is the true cost 
of nurses 
caring for the 
dying? 

Att vidare utforska 
prevalensen 
av PCF bland hospice och 
palliativvårds sjuksköterskor
, samt att 
utforska dess effekter 
och eventuella copingstrateg
ier som sjuksköterskor antar
. 

Kvalitativ metod med 
semistrukturerade 
intervjuer. 
 
6 sjuksköterskor som 
arbetade på hospice eller 
palliativ avdelning.  
 
Inget bortfall redovisades 
 
 
 
 
 
 
 

Det finns tydliga fysiska och 
emotionella konsekvenser 
för sjuksköterskor som arbetar 
inom hospice eller 
palliativvård under längre tid. 
Att lära sig hantera sina 
känslor spelar stor roll för att 
klara av denna typ av arbete. 

Grad I 

2008 
USA 
Cinahl 

Pavlish C; 
Ceronsky L. 

Oncology 
nurses’ 
perceptions of 
nursing roles 
and 
professional 
attributes in 
palliative care 

Att undersöka 
onkologisjuksköterskors 
perspektiv på palliativ vård 
genom narrativa analyser av 
deltagarnas beskrivning av 
livserfarenhet. 

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade 
intervjuer. 
 
33 onkologi-
sjuksköterskor på 3 olika 
sjukhus i USA. De hade 
jobbat som 
sjuksköterskor i 
genomsnitt 15,9 år, samt 
varit specialiserade inom 
onkologi i genomsnitt 
11.8 år. 
 
Inget bortfall redovisades 
 
 
 

Genom att ta på sig speciella 
”roller” vid arbetet på palliativa 
avdelningar och avancera i 
professionella egenskaper, kan 
onkologiska sjuksköterskor bidra 
till ökad kvalitet av palliativ vård 
för vårdtagare och deras familjer 
och på så vis öka livskvaliteten. 
Detta ger en tillfredsställelse i 
arbetet.  

Grad II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
2010 
USA 
PubMed 

Peterson, J; 
Johnson, M; 
Halvorsen, B; 
Apmann, L; 
Chang, PC; 
Kershek, S; 
Scherr, C; Ogi, 
M; Pincon, D. 

Where do 
nurses go for 
help? A 
qualitative 
study of 
coping with 
death and 
dying 

Att undersöka de resurser 
sjuksköterskor använder när de 
hanterar döden och döendet. 

Kvalitativ metod, 
Grounded theory ansats 
med  intervjuer.  
15 sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter 
varav 3 var män. 
Åldrarna 20-54 år, 
samtliga med erfarenhet 
från att vårda patienter i 
livets slutskede.  
 
6st hoppade av studien. 

Då EOL blir en allt viktigare och 
större del av vården så är det av 
stor vikt att se på hur de som 
vårdar upplever det hela. 
Sjuksköterskor som arbetar med 
patienter i livets slutskede 
behöver en mall för hur de ska 
hantera situationen, kunna 
utveckla bra copingstrategier och 
hur de ska kunna förbereda sig för 
att möta döden och deras egna 
känslor efteråt. 

Grad II 

2002 
Australien 
PubMed 

Rose, J; Glass, 
N. 

An 
investigation 
of emotional 
wellbeing and 
its relationship 
to 
contemporary 
nursing 
practice 

Att utforska kommunsjuksk
öterskors subjektiva och uni
ka upplevelser av att 
ge palliativ 
vård med särskild fokus 
på deras emotionella 
välbefinnande och dess 
relation till yrkesutövningen 

Kvalitativ metod med 
frigörande ansats. Semi-
strukturerade intervjuer.  
 
15 kvinnor alla över 18 år 
som arbetade inom 
palliativ vård. 
 
Inget bortfall redovisades 

Det fanns ett betydande 
förhållande mellan 
sjuksköterskornas känslomässiga, 
fysiska och andliga hälsa samt 
kvalitén på den kliniska vården.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 

2009 
Storbritannien 
PubMed 

Shorter, M; Stayt, 
LC. 

Critical care 
nurses’ 
experiences of 
grief in an 
adult intensive 
care unit 

Att beskriva intensivvård-
sjuksköterskors erfarenheter av 
sorg och dem använder sig av 
coping-mekanismer vid 
patienters bortgång.  

Kvalitativ metod med 
fenomenologisk ansats. 
Intervjuer. 
 
Samtliga deltagare var 
kvinnor. Erfarenheter av 

Att möta döendet och döden inom 
intensivvård är oundvikligt. 
Sjuksköterskans upplevelse av 
sorg vid en patients dödsfall 
varierar beroende på vilken 
vårdkvalitet som patienten fått, 

Grad I 

 
 



 

intensivvård varierade 
mellan 8 månader och 6 
år. Sjuksköterskor där 
närstående avlidit inom 
de närmsta 6 månaderna 
exkluderades ur studien.  
 
Inget bortfall redovisades 

samt hur stort engagemang som 
funnits mellan sjuksköterska och 
patient. Sjuksköterskor associerar 
inte sig själva känslomässigt till 
en döende patient, och uttrycker 
självbelåtenhet inför döden, som 
ett sätt att hantera döden och den 
sorg som döden bär med sig. 
 

2012 
Storbritannien 
PubMed 

Tunnah, K; 
Jones, A; 
Johnstone, R. 

Stress in 
hospice at 
home nurses: 
a qualitative 
study of their 
experiences of 
their work and 
wellbeing 

Att undersöka de känslor och 
upplevelser som 
kommunsjuksköterskor 
upplever när de vårdar 
palliativa patienter i hemmet. 
Studien syftade till att 
identifiera nyckelfrågor som 
motverkar stress hos 
sjuksköterskorna som arbetar 
inom primärvården. 

Kvalitativ metod med 
semi-strukturerade 
intervjuer.  
 
10 legitimerade 
sjuksköterskor och ett 
sjukvårdsbiträde som 
samtliga hade minst 
12månaders erfarenhet av 
palliativ vård. Alla 
arbetade på ett palliativt 
team i nordvästra Wales. 
 
Inget bortfall redovisades 

Kommunsjuksköterskor som 
arbetar med palliativa patienter i 
deras hem är värdefulla då fler 
och fler väljer att kunna dö 
hemma. Att kunna bemöta 
patienterna i deras hem och vara 
ett stöd åt familjen runt omkring 
kräver en förmåga att kunna 
hantera sina känslor och ha 
copingstrategier som skyddar.  

Grad I 
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