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Sammanfattning 
Bakgrund: Vård i livets slutskede utgör den del av palliativ vård där döden förväntas inträda 
inom en snar framtid. De flesta sjuksköterskor kommer att möta patienters lidande och 
sårbarhet vilket kan påverka sjuksköterskorna emotionellt. Därför är det viktigt att 
sjuksköterskan hittar en balans för att kunna hantera mötet med patienter med cancer i livets 
slutskede. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att hantera 
vårdandet av patienter med cancer i livets slutskede.  
Metod: En litteraturstudie baserad på 17 vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod har 
genomförts. Artiklarna granskades utifrån ett granskningsprotokoll och analyserades med 
hjälp av Graneheim och Lundmans innehållsanalys.  
Resultat: Data genomsyrades av att sjuksköterskan hade olika sätt att hantera sina känslor i 
mötet med döende patienter med cancer. Det ansågs vara viktigt att kunna separera sig både 
emotionellt och professionellt från patienter annars kunde detta leda till att sjuksköterskan 
flydde från de obehagliga situationer som uppkom inom arbetet med döende patienter. 
Sjuksköterskan gjorde sitt bästa för att främja patientens välbefinnande genom att hjälpa sig 
själv att hitta balans. 
Slutsats: Resultatet visar att sjuksköterskor hanterar mötet med de döende på olika sätt. De 
svåra situationerna som sjuksköterskan befann sig i kunde leda till både fysisk och psykisk 
belastning för sjuksköterskorna och därför var det viktigt att sjuksköterskor hade strategier 
för att hantera detta. 
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Inledning 
Vid livets slutskede har sjuksköterskan inte bara ett stort ansvar att underlätta för patienten utan 

skall även kunna handskas med patientens respektive sina egna känslor (Socialstyrelsen, 2013). 

Enligt Peterson et al. (2010) kan sjuksköterskorna känna oro inför vårdandet hos döende 

patienter. Rao, Anderson och Smith (2002) menar att många sjuksköterskor inte känner sig väl 

förbereda inför vård av döende inom slutenvården (ibid). En annan studie visar också att 

vårdandet av patienter med cancer i livets slutskede kan vara svåra att hantera för sjuksköterskor 

(Matsui, Kanai, Kitagawa & Hattori, 2013). Då arbetet med döende patienter med cancer är 

väldigt känslomässigt krävande (Mohan, Wilkes, Ogunsiji & Walker, 2005). I en studie belyste 

sjuksköterskor brist på kunskap när det gällde vård av döende i livets slutskede (Thurston & 

Waterworth, 2012).  

 

Således är det viktigt att öka kunskapen om sjuksköterskans upplevelser och hantering av att ge 

palliativ vård till patienter med cancer i livets slutskede inom slutenvården. Därmed skulle detta 

kunna ge möjlighet att identifiera områden som är svåra för sjuksköterskan att hantera och ge en 

bättre inblick hos sjuksköterskor för att kunna möta dessa patienter i livets slutskede på bästa 

möjliga sätt. 

Bakgrund 

Vård i livets slutskede 
Vård i livets slutskede är en del av sista fasen av den palliativa vården, vilket syftar till att lindra 

lidande och främja livskvaliteten för patienten med den obotliga sjukdomen. Den palliativa 

vården i livets slutskede identifieras som en tid med förväntad död inom en överskådlig framtid 

som ofta handlar om några dagar till ett par veckor (Socialstyrelsen, 2013). Palliativ vård har sitt 

ursprung i det latinska ordet ”pallium” som betyder mantel. Manteln symboliserar omsorg för 

den döende patienten och är även kopplat till begreppen helhetsvård och lindrande vård (Strang 

& Beck-Friis, 2012). Döende patienter lider inte bara utav de fysiska symtomen utan det 

förekommer samtidigt andra aspekter på lidande såsom psykiskt, socialt liksom andligt och 
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existentiellt lidande (Strang, 2012). Döden och att vårda döende patienter väcker många tankar 

och känslor hos sjuksköterskor som kan vara svårt att hantera (Strang et al., 2014). 

Cancer 
Cancer är en sjukdom och är en ständig celldelning som sker parallellt med elimination av gamla 

celler. De vanligaste cancerformerna i Sverige år 2009 var prostatacancer, bröstcancer, 

coloncancer och hudcancer (Ericson & Ericson, 2012). Varje år får över 60 000 personer i 

Sverige cancer och antalet som insjuknar kommer fortsätta att öka (Jaresaand, 2017). Risken för 

att drabbas av cancer ökar i takt med stigande ålder och det är vanligare hos män än kvinnor 

(ibid). Cancer beskrivs som en allvarlig sjukdom och då allt fler personer kommer att insjukna av 

cancer ställer detta höga krav hos sjuksköterskan (Bergman, Fredholm, Jaresand, Johansson & 

Nilsson, 2015; Rotegård, Ruland & Fagermoen, 2011). Rotegård, Ruland och Fagermoen (2011) 

menar att själva arbetet med cancerpatienter kan vara känslomässigt krävande och därför är det 

viktigt för sjuksköterskorna att hantera sina känslor vid omvårdnad av patienter med cancer.  

Upplevelser 
Eriksson (1991) anser att en upplevelse är subjektiv för individen och är någonting som kan 

beskrivas av den som har varit i upplevelsen utifrån dennes perspektiv (ibid). En upplevelse är 

personlig och kan vara en känsla, händelse, situation eller ett intryck (Turner & Bruner, 1986). 

Weigel, Parker, Fanning, Reyna och Gasbarra (2007) betonar att sjuksköterskor upplever olika i 

mötet med döende patienter, vilket kan leda fram till olika reaktioner hos sjuksköterskor (ibid). 

Schuster (2006) menar att sjuksköterskan kan tolka sin självbild under omvårdnaden och mötet 

med patienten i livets slutskede (ibid). Sjuksköterskan kan enligt Dunn, Otten och Stephens 

(2005) uppleva sin självbild antingen positivt eller negativt.  

Hantering 
Inom psykologisk forskning används begreppet coping som innebär hur individen hanterar 

hotfulla situationer (Rydén & Stenström, 2008). Enligt Lazarus och Folkman (1984) teori kan 

coping vara kognitiva och beteendemässiga försök att hantera yttre och inre krav eller 

påfrestningar (ibid). Betydelsen av begreppet kan förstås i hur individen gör ständiga, kognitiva, 

växande och beteendemässiga ansträngningar för att klara de speciella inre och yttre krav som 

ställs mot individens resurser. Det gäller inte bara hur människan strävar mot eller kämpar, utan 
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även hur personen går tillväga (Rydén & Stenström, 2008). Laranjeira (2012) beskriver att 

personen kan använda sig av hanteringsstrategier som kan vara i form av självkontroll, 

problemlösning och socialt stöd (ibid). Därmed kan personer också använda sig av optimism, 

konfrontation eller undvikanden (Wang, Kong & Chair, 2011). I en studie av Rose och Glass 

(2010) förklaras att sjuksköterskors arbete var krävande och användning av olika sätt att hantera 

situationer är betydande för att ge god omvårdnad i livets slutskede (ibid).  

Sjuksköterskans roll 
Sjuksköterskans roll inom palliativ vård är att sträva efter att ge en god omvårdnad, genom att 

främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Samtidigt beskriver hälso- och 

sjukvårdslagen att omvårdnaden ska bedrivas med respekt för alla människor samt ges på lika 

värde och villkor (Hälso- & sjukvårdslag, 1982:763; Patientlagen, 2014:821). I samband med 

befolkningens ökande ålder blir det ett större behov av palliativ vård. Det är därför viktigt att 

sjuksköterskor har kompetens inom palliativ vård för att kunna erbjuda en god omvårdnad till 

patienter i livets slutskede (Desbiens, Gagnon & Fillion, 2012; Socialstyrelsen, 2013). 

 

Enligt International Council of Nurses, ICN (2014) ska sjuksköterskan tillsammans med 

grundläggande kompetens se utifrån en humanistisk människosyn och visa respekt för patientens 

autonomi, integritet och värdighet. Sjuksköterskan samarbetar med andra professioner och ska ge 

omvårdnad till patientens individuella behov. Därmed respektera patientens olika värderingar, 

trosuppfattningar samt tillgodose de omvårdnadsbehov i form av fysiska, psykiska, sociala, 

kulturella och andliga aspekter. Dessutom behöver sjuksköterskan ha kompetens för att kunna 

göra adekvata bedömningar av patientens hälsa och tillämpa sin kunskap inom omvårdnad. 

Sjuksköterskan ska vara engagerad i sitt arbete för att kunna bemöta patientens upplevelse av 

sjukdom och lidande. Informationsmässigt behöver sjuksköterskan inom omvårdnadsbehov vara 

uppmärksam på bland annat kroppsliga uttryck (ibid).  

 

Sjuksköterskornas roll kan vara att skapa en anpassad och balanserad omvårdnad utifrån 

relationskapande, kommunikation, stödjande och koordinerande egenskaper (Friedrichsen, 

2012). Sjuksköterskan bör sträva efter en balans i sin relation till patienten så upplevelsen inte 

blir för ytligt eller för känslosam (ibid). Den palliativa omvårdnaden som utförs kan hjälpa 
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sjuksköterskan att uppskatta vardagliga livet men kan även leda till stor belastning för 

sjuksköterskan utifrån patientens lidande och sårbarhet (Pereira, Fonseca & Carvalho, 2012; 

Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). Den palliativa vården kan vara väldigt krävande och 

utmanande men kan samtidigt upplevas belönande av sjuksköterskor (Friedrichsen, 2012).  

 

Sjuksköterskor har en förklarande roll i livets slutskede och informerade patienter och familjer 

om vad de kan förvänta sig i slutet av livet och vilka möjligheter de har att välja på (Anquinet et 

al., 2015). För de flesta sjuksköterskor var det oroande att kunna ordna adekvat omvårdnad åt 

alla sina patienter och anhöriga (Peterson et al., 2010). En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter 

inom omvårdnad i livet slutskede är att ta hand om patienten och lindra lidande i största möjliga 

mån. Det var av stor vikt för sjuksköterskor att patientens fysiska, psykiska och känslomässiga 

behov var uppfyllda (ibid). 

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att hantera vårdandet av 

patienter med cancer i livets slutskede. 

Metod 

Design 
Studien har genomförts som en litteraturstudie baserad på vetenskapliga artiklar med en 

kvalitativ ansats. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en litteraturstudie att ställa en 

specifik och avgränsad undersökningsfråga för att sedan systematisk söka efter litteratur inom 

det området som frågan handlar om och i nästa fas kritisk bedöma och sammanställa litteraturen. 

Enligt Kristensson (2014) passar en kvalitativ metod där syftet är att beskriva människors 

upplevelser. Detta kan göras genom att använda sig av kvalitativa artiklar baserade på intervjuer 

som ger en djupare förståelse för individens upplevelse (ibid). 
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Urval 
Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 2000-2017, vara 

skrivna på engelska, vara forskningsetisk granskade och vara Peer Review. Peer Review 

användes för att enbart söka artiklar som blivit publicerade i en granskad vetenskaplig tidskrift 

(Olsson & Sörensen, 2011). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om 

sjuksköterskors upplevelser av att hantera vårdandet av patienter med cancer i livets slutskede 

inom sluten vårdavdelning. Exklusionskriterierna var kvantitativa studier och patientgrupper 

under 18 år. Det gjordes ingen avgränsning till ett specifikt land.  

Datainsamling 
Litteraturstudien baserades på vetenskapliga artiklar som fanns publicerade i databaserna 

PubMed och Cinahl. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är Cinahl databasen som täcker 

mest omvårdnad och databasen PubMed täcker både medicin och omvårdnad. PubMed 

inkluderar material från olika tidskriftsförlag och kan därför publicera artiklar innan de blir 

indexerade. I PubMed användes ”MeSH-termer” och i Cinahl ”Cinahl Headings” för att finna 

väsentliga ämnesord för sökning (ibid). SvenskMeSH är ett översättningsprogram från 

Karolinska Institutets Bibliotek som användes vid översättningen av sökord från svenska till 

engelska.  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2016) används de booleska sökoperatorerna “OR” och “AND” 

för att kunna avgränsa och bredda artikelsökningarna. Operatorn ”AND” används för att 

begränsa en sökning och för att ge ett smalare resultat och operatorn ”OR” används för att ge ett 

bredare resultat. Fritextsökningar genomfördes för att hitta flera relevanta artiklar som kunde 

svara på syftet. En kombination av MeSH-termer och fritextsökningar kan resultera i att fler 

resultat hittas (ibid). Därmed har trunkering(*) används vid sökning av artiklar vilket ger olika 

ändelser av ett ord eller olika varianter av ett ord (Willman, Stoltz och Bahtsevani, 2011). 

En manuell sökning har gjorts för att hitta fler relevanta artiklar. Sökorden som användes var 

relevanta för denna studie, ”MeSH-termer” och sökord från ”Cinahl Headings” är skrivna med 

asterisk text som kan ses i tabell 1 nedan.  
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Tabell 1. Sökordsöversikt 
Sökord Cinahl (”Cinahl Headings”) PubMed (”MeSH-termer”) 

Cancer Cancer Cancer 

Cancer patienter (Cancer patients) / (Terminal ill 

patients) 

Cancer patients 

Döende patienter Dying patients Dying patients 

Hantera Coping Coping 

Livets slutskede End of life care End of life care 

Palliativ vård (Palliative care) / (Terminal care) (Palliative care) 

Sjuksköterska* Nurse* / Nurs* Nurse* / Nurs* 

Sjuksköterskans attityder (Nurse attitudes)  

Upplevelse Experience Experience 

 

Databassökningarna i Cinahl och PubMed resulterade i 147 lästa titlar och 77 lästa abstract. De 

resterande 70 artiklar exkluderades på grund av att det innehöll en annan kontext eller att det inte 

handlade om cancer i livets slutskede. Utifrån 77 lästa abstract sållades bort 61 artiklar på grund 

av att det inte svarade på syftet och det återstod sedan 16 artiklar som kvalitetsgranskades. Efter 

granskningen exkluderades fem artiklar på grund av att det ytterligare inte svarade på syftet. Det 

hittades sex artiklar med hjälp av manuell sökning. Till sist blev det sammanlagt 17 

vetenskapliga artiklar. De inkluderade artiklarna hade publicerats från Kina, Brasilien, 

Singapore, England, Kanada, Iran, Sverige, Storbritannien, Taiwan och så fanns det en studie 

som hade utförts gemensamt av både Iran och Sverige (se bilaga 3). 

Kvalitetsgranskning 
De vetenskapliga artiklarna granskades med hjälp av Willman et al. (2011) kvalitetsbedömning 

av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2). Protokollet för kvalitetsbedömning innehåller 14 

frågor för kvalitetsgranskning, för varje positiv svar gavs artikeln en poäng. Poängen räknades ut 

i form av procent. Hög kvalitet motsvarade en procentsats på 80-100 procent, medel kvalitet 70-

79 procent och låg kvalitet 0-69 procent. Det beslutades att artiklar med hög eller medel kvalitet 

skulle inkluderas. Av totalt 17 stycken artiklar hade 12 stycken hög kvalitet och 5 stycken medel 

kvalitet. Artiklarna med medel kvalitet behölls på grund av att de fortfarande var relevanta för 

studien och att de var strax under hög kvalitet samt för att ge datamättnad. Artiklarna med låg 

kvalitet exkluderades.  
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Dataanalys 
Analysen som har använts i studien är med hjälp av en kvalitativ manifest analysmodell med 

latenta inslag tolkad av Graneheim och Lundmans (2004). Enligt Kristensson (2014) är kvalitativ 

innehållsanalys ett strukturerande arbetssätt för att identifiera likheter och skillnader i texter. 

Graneheim och Lundmans (2004) menar att i den manifesta innehållsanalysen genomförs inga 

tolkningar av texten. Innehållsanalysen innehåller av fyra olika steg där första stegen består av 

att plocka ut meningsenheter från olika artiklar och andra steget att kondensera dessa meningar. I 

tredje steget kodas meningsenheterna för att sist kategorisera dessa (ibid). Författarna läste 

igenom artiklarnas resultat flera gånger för att få en djupare förståelse för innehållet, vilket kallas 

enligt Graneheim och Lundman (2004) kallas för naiv läsning. Nästa steg i analysen var att börja 

välja ut de meningsbärande enheter som besvarar studiens syfte. I detta steg delades artiklarna 

upp mellan författarna och varje författare hade ansvar för att plocka upp meningsbärande 

enheter i de artiklar som hade blivit tilldelade till var och en. Graneheim och Lundman (2004) 

anser att en meningsbärande enhet kan bestå av ett ord, en mening eller ett helt stycke som ska 

svarar på syftet. Ett engelsk-svenskt lexikon användes som hjälpmedel för att översätta texten 

från engelska till svenska, detta för att undvika feltolkningar av meningsenheterna. De 

meningsbärande enheterna som svarade på syftet markerades i artiklarnas resultat och författarna 

gick igenom alla meningsbärande enheterna för att säkerställa att de svarar på studiens syfte. 

Meningsenheterna som inte svarade på syftet valdes bort. Varje artikel och meningsbärande 

enhet fick en siffra för att författarna skulle kunna identifiera de när det behövdes. Till sist valdes 

ungefär två hundra meningsbärande enheter ut för att i nästa steg kondenseras och kodas. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) innebär en kondensering att korta ner meningsenheter samtidigt 

som budskapet bibehålls (se bilaga 4). Detta innebär att innebörden i texten blir tydligare genom 

kondensering (ibid). I nästa steg sattes en kod till varje kondenserad mening. Graneheim och 

Lundman (2004) förklarar att en kod innebär att kondenserade meningar kortas ner utan att 

meningens innehåll försvinner. En kod kan innefatta ett eller flera ord som beskriver kärnan i 

meningen (ibid). Koderna som hade liknande innehåll parades ihop i olika grupper av författarna 

med hjälp av att färglägga koden. Varje kodgrupp fick en etikett som påminde om koderna. Det 

gjordes flera abstraktioner för att komma fram till kategori, vilket är att gå från koderna till 

meningsenheterna (se Figur 1). Därefter skapades fem kategorier och tolv underkategorier som 

besvarade på syftet.  
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Figur 1. Analys förfarande enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

I nästa steg gick författarna tillbaka till de meningsbärande enheterna och kontrollerade dessa för 

att säkerställa att varje meningsbärande enhet hamnar under endast en kategori annars måste 

författarna göra om kategoriseringsprocessen. Enligt Graneheim och Lundman (2004) får en 

meningsbärande enhet inte användas i flera kategorier. Innan analysprocessen diskuterade 

författarna med varandra om sin förförståelse av ämnet. Författarnas förförståelse var att genom 

erfarenheter kan sjuksköterskor bättre hantera vårdandet av patienter med cancer. 

Etiska överväganden 
Enligt Forsberg och Wengström (2016) ska ett etisk övervägande utföras för varje litteraturstudie 

göras beroende på urvalet och presentation av resultat. Det kan vara viktigt att vid bearbetning 

och analys tänka på etiska aspekter såsom att inte använda sina egna ord som kan leda till att det 

blir feltolkning och hålla sig så textnära som möjligt. Översättningar har utförts noggrant för att 

undvika misstolkningar och citat är redovisade på originalspråk. Kravet för denna studie var att 

alla artiklar som användes skulle vara granskade och godkända av en etisk kommitté och att 

forskarna använde sig av etiska avvägningar som visar omsorg för att inte skada deltagarna 

(ibid). Författarna till litteraturstudien har försökt att förhålla sig objektivt och bortse från 

förförståelse samt att inte förvanska materialet medvetet (Polit & Beck, 2012). 

Avvika döden
Rymma från döden
Lämn patienten snabbt
Flykt från patienten
Känsla av flykt

(KOD)

Flykt
(Etikett)

Sjusköterskan3unviker3svåra3scener
Rymmer3från3döende3patienter3på3grund3av3rädsla
Sjuksköterskan3aviker3från3döende3patienter3på3grun3av3rädsla
Rädslan3får3sjuksköterskan3att3fly3och3omvårdnaden3görs3
snabbt
Sjuksköterskan3kan3undvika3svåra3situationer3genom3att3
överföra3uppgifter3till3läkaren

(Abstract)

Fly3från3det3obehagliga3
(Kategori)
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Stöd från 
omvärlden

Stöd%från%
kollegor

Stöd%från%
familjen

Stöd%från%sin%
tro

Tillfredställelse3
utav3att3ge3
omvårdnad

Känsla%av%
tillfredställelse

Göra%det%lilla%
extra

Att3hitta3balans

Balans%i%arbete

Balans%i%
privatlivet

Hantera3döden3
bättre

Upprätthålla%
professionell%

gräns

Bättre%kontroll%
utav%tidigare%
erfarenheter

Reflektion%över%
sig%själv

Fly3från3det3
obehagliga

Undviker%att%
möta

Inte%blanda%in%
sig%själv

Resultat 
Innehållsanalysen resulterade i fem kategorier, stöd från omvärlden, tillfredställelse utav att ge 

omvårdnad, att hitta balans, hantera döden bättre och fly från det obehagliga, samt tolv 

underkategorier. De olika kategorierna och underkategorierna presenteras nedan (se Figur 2). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Figur 2. Kategori och underkategori  

Stöd från omvärlden 
Studien visade att en del sjuksköterskor hanterade vårdandet av döende patienter genom att få 

stöd både från kollegor och familjen. En del sjuksköterskor upplevde även sin religiösa tro som 

stöd. Kategorin består av underkategorierna Stöd från kollegor, Stöd från familjen och Stöd från 

sin tro. 

Stöd från kollegor 

Sjuksköterskorna ansåg att arbetsgruppen hade en skyddande funktion som inga andra grupper 

eller individer hade som gav stöd och möjligheter till känslomässiga utlopp (Wu & 

Volker, 2009). Vårdteamet kunde trösta varandra vid de svåra situationerna som individen eller 

gruppen befann sig i (Ekedahl & Wengström, 2006).  

”We talked together... the doctor and I …she was sad too... so we sat there 

and talked... comforted each other somehow.” (Ekedahl & Wengström, 2006, 

s.134). 
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När problem uppstod i jobbet kunde sjuksköterskorna dela med sig av olika strategier för hur 

svåra situationer kunde hanteras och sjuksköterskorna kunde också bli inspirerade av andra 

kollegor för att kunna ge bättre vård (Mak, Chiang & Chui, 2013; Wengström & Ekedahl, 2006). 

När sjuksköterskorna upplevde frustration eller stress använde de sig av gruppmedlemmarnas 

stöd där de kunde ta upp hur situationen kunde hanteras men också förstå och acceptera de svåra 

känslor som sjuksköterskorna upplevde genom att förlåta, lyssna, ge en axel att gråta över eller 

bara ge en kram (Ablett & Jones, 2007; Ekedahl & Wengström, 2006; Mak et al., 2013; Wu & 

Volker, 2009). Sjuksköterskorna kunde även täcka upp för varandra när arbetet blev allt för 

ansträngande eller om sjuksköterskorna kom allt för nära patienten (Wengström & Ekedahl, 

2006). Sjuksköterskorna uppskattade hjälp och vägledning från de erfarna kollegorna eller det 

palliativa vård laget, vilket gav en känsla av support och säkerhet (Tan & Blackford, 2015). Vård 

teamet kunde också ge stöd och glädje utanför arbetet där de kunde ha trevligt och delta i olika 

aktiviteter tillsammans, exempelvis fysiska aktiviteter såsom maraton eller gå på utekvällar för 

att slappna av från psykisk stress. (Ekedahl & Wengström, 2006; Wengström & Ekedahl, 2006).  

Stöd från familjen 

Sjuksköterskornas sociala liv samt egna intressen är väldigt viktiga utanför yrket då familj och 

vänner också kan vara ett betydelsefullt stödsystem (Ablett & Jones, 2007; Ekedahl & 

Wengström, 2006). Detta innebär att familjemedlemmen får ta emot de arbetsrelaterade känslor 

som sjuksköterskorna upplevt (Ekedahl & Wengström, 2006). 

”You have to have a good support system at home… a social life… other 

interests outside here, and I think that is very important.” (Ablett & Jones, 

2007, s.737). 

Stöd från sin tro 

Sjuksköterskorna kunde även använda sig av religiöst stöd som en strategi inom både det 

professionella och privata livet (Ekedahl & Wengström, 2010). Sjuksköterskorna ansåg att det 

var viktigt med en religiös tro där den hade en skyddande funktion som kunde underlätta för 

sjuksköterskornas handskande med de svåra situationerna som de träffade på samt kunde stärka 

sjuksköterskorna psykiskt för att kunna arbeta med döende patienter (Ekedahl & 
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Wengström, 2010; Iranmanesh, Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2009; Iranmanesh, 

Axelsson, Sävenstedt & Häggström, 2010; Wu & Volker, 2009). En sjuksköterska förklarade att 

hon använde Gud som ett klagomålsområde och att det fanns olika sätt att be (Ekedahl & 

Wengström, 2010). Exempelvis att sjuksköterskan ber tyst för sig själv eller tillsammans med 

patienten men detta kan vara svårare att göra (Ekedahl & Wengström, 2010; Mak et al., 2013). 

Sjuksköterskornas böner kunde bestå av att patienten skulle få vila, ro och sömn men också att 

lidandet skulle upphöra genom en fridfull död (Ekedahl & Wengström, 2010; Fontoura & Santa 

Rosa, 2013).  

”…Many become extremely anxious and worried towards the end… at times 

some are so frightened… I give them medications…, but often in silence… I 

pray for them, I usually pray that they will experience rest and peace and get 

some sleep… /I pray/for myself, not out loud… On many occasions I 

experienced… that my prayers were answered, there was peace and they 

were able to sleep…” (Ekedahl & Wengström, 2010, s.535). 

Sjuksköterskorna ansåg också att den religiösa tron hjälpte dem att hantera mötet med de döende 

patienterna på ett positivt sätt och att omvårdnaden fick en större innebörd (Ghaljeh, Iranmanesh, 

Dehghan Nayeri, Tirgari & Kalantarri, 2016; Iranmanesh et al., 2009; Iranmanesh et al., 2010; 

Wu & Volker, 2009). Sjuksköterskorna ansåg att en person med stor religiös tro hade bättre 

tolerans där de kunde be ofta, gråta lite och sträva efter någon form av balans (Zargham 

Boroujeni, Mohammadi, Oskooui & Sandberg, 2008). 

Tillfredställelse utav att ge omvårdnad 
Studien visade att sjuksköterskor hanterade vårdandet av döende patienter genom att känna sig 

nöjda av att kunna ge en bra omvårdnad, samt uppfylla patienternas önskemål. Kategorin består 

av underkategorierna Känsla av tillfredställelse och Göra det lilla extra. 

Känsla av tillfredställelse 

Vissa sjuksköterskor upplevde negativa känslor i vårdandet av patienter med cancer i livets 

slutskede. Trots detta kunde sjuksköterskorna uppleva att de var nöjda med vården och med det 

stöd som de gav till patienterna (Mak et al., 2013). Ekedahl och Wengström (2006) beskriver att 
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sjuksköterskorna upplevde att det betydde mycket när patienterna tackar och är nöjda med den 

omvårdnad de får (ibid).  

”I put her to bed at night and this was a lengthy procedure to get her to bed. 

But if you did this in the best way for her she would pat me on the cheek a 

little and try to say something impossible to understand, but could have been 

good night or thank you, and it meant so much to me.” (Ekedahl & 

Wengström, 2006, s.134). 

En del sjuksköterskor upplevde att de fick någonting tillbaka genom att skapa djupa relationer 

med patienter med cancer (Ekedahl & Wengström, 2010). En del sjuksköterskor berättade att de 

fick en känsla av tillfredsställelse när de kunde lindra patientens symtom eller minimera 

läkemedelsbiverkningarna. Även under tragiska stunder kunde sjuksköterskorna uppleva en 

känsla av tillfredsställelse eftersom att de kände att de hade gjort sitt bästa för att främja 

patienternas välbefinnande (Iranmanesh et al., 2009). De kunde även känna sig nöjda över att 

försöka hjälpa patienterna med att få en värdig död eller passera igenom det lättare (Iranmanesh 

et al., 2009). Genom att sjuksköterskorna kände att de hade gjort sitt bästa för patienterna, kunde 

det ge dem möjlighet att hantera situationen bättre. Sjuksköterskorna kunde uppleva att de fick 

stor tillfredsställelse och stor belöning från sitt arbete (Ablett & Jones, 2007).  

Göra det lilla extra 

Vissa sjuksköterskor beskrev att de kunde få en känsla av glädje genom att kunna uppfylla 

patienters önskemål och kände att de hade gjort tillräckligt för patienterna (Mercer & Feeney, 

2009; Tan & Blackford, 2015). Sjuksköterskorna kunde känna sig gladare av att hjälpa 

patienterna på något sätt till exempel genom att sitta och prata med patienten under en längre tid 

(Mak et al., 2013).  

”I talked to my patient that day. After talking, I felt that he was much more 

comfortable, in much less pain. I talked to him for about an hour and I saw 

that he felt so much more comfortable after chatting, which makes me think, 

’No matter for the patient or for me, I feel happier that I was able to help him 

in some way.’ I feel like I am doing what I should be doing as a nurse.” 

(Mak, et al., 2013, s.427). 
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När det inte var möjligt att förhindra att patienter dog, kunde patienterna och deras familjer 

känna sig hjälplösa och vilja försöka med alternativ behandling. Vissa sjuksköterskor berättade 

att de kände sig bra över att kunna ge icke- rutinmässiga eller exceptionell omvårdnad till 

patienten exempelvis genom att administrera traditionell kinesisk läkemedel så länge ingen 

annan vårdare protesterar till denna vård. Detta gav sjuksköterskorna tillfredställelse av att kunna 

uppfylla både patientens och familjens önskemål (ibid). 

Att hitta balans 
Att hitta balans ansågs vara viktigt av vissa sjuksköterskor för att klara av att vårda döende 

patienter med cancer. Kategorin består av underkategorierna Balans i arbetet och Balans i 

privatlivet. 

Balans i arbetet 

Många sjuksköterskor ansåg att det var väsentligt att hitta en balans i sitt arbete inom den 

palliativa vården och att det var nyckeln för att klara av att arbeta med döende patienter (Leung 

et al., 2012; Zargham Boroujeni et al., 2008). Sjuksköterskorna balanserade sitt personliga och 

yrkesmässiga engagemang som ledde till att de bättre klarade av de situationer som de befann sig 

i eller som uppkom (Iranmanesh et al., 2010; Leung et al., 2012). Ekedahl och Wengström 

(2006) beskriver att sjuksköterskorna kunde ha andra strategier för att klara av att vårda patienter 

genom att till exempel skriva ner vad som skulle göras under ronder och planera vården som 

skulle utföras. Ablett och Jones (2007) beskriver att sjuksköterskorna kunde använda sig av olika 

strategier för att bibehålla en hälsosam balans i arbetet som inkluderar att använda sig av humor 

(ibid). Humor ses som en viktig inställning och har många funktioner samt indikerar som en 

skyddsfunktion och agerar som ett försvar mot obekväma aspekter av dödlighet och andlighet. 

Därmed kan det användas som ett sätt att ventilera känslor när sjuksköterskorna arbetar med 

döende patienter (Ablett & Jones, 2007; Ekedahl & Wengström, 2006) 

 

Zargham Boroujeni et al. (2008) beskriver att sjuksköterskornas uppfattningar av att uppnå en 

balans mellan patienter och deras familjers förväntningar av sjuksköterskan och deras egen 

förmåga är mycket viktigt. Eftersom sjuksköterskorna inte kunde uppnå denna balans kunde 

deras smärta efter patientens död vara intensiv (ibid). Därmed ansåg sjuksköterskorna att om det 
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inte fanns någon balans hos personen skulle det kunna leda till psykisk och fysiskt utbrändhet 

(Leung et al., 2012).  

”In your balance, you’ve got to get it right. Otherwise, you are going to 

really burn out emotionally, mentally. Physically, of course, you’re totally 

burned out anyway. The other balance, you’ve got to get it right and if you 

have, then you can survive it and you can be a better person with those 

patients.” (Leung et al., 2012, s.2181). 

Balans i privatlivet 

Det är också viktigt att ha andra sysselsättningar i privatlivet för att kunna balansera arbetet som 

sjuksköterskorna utför inom palliativ vård (Leung et al., 2012). Sjuksköterskorna kunde använda 

sig av olika livsstilsstrategier där de ”utövar själv omsorg” som görs genom det fysiska, 

emotionella, psykiska och andliga sättet för att kunna hantera stress av att vårda döende patienter 

och deras familjer samt för att själva kunna må bättre (Mak et al., 2013). Detta kunde göras 

genom att äta hälsosam mat, sova bra, träna regelbundet och delta i roliga eller avkopplande 

aktiviteter (Ekedahl & Wengström, 2006; Mak et al., 2013; Wu & Volker, 2009).  

 

Andra återhämtningar som balanserar privatlivet kunde uppnås genom att läsa en bok, klappa en 

katt, titta på film, lösa korsord, arbeta i trädgården, matlagning eller spela en fotbollsmatch. Inom 

privatlivet kunde sjuksköterskorna söka anledning till glädje vilket också var en strategi för att 

kunna fortsätta vårda döende patienter (Ekedahl & Wengström, 2006). Humor kunde också ses 

som en strategi vilket kunde utnyttjas för att balansera privatlivet vid obekväma situationer 

(Ablett och Jones, 2007). Mak et al. (2013) beskriver att vissa sjuksköterskor ansåg att de 

behövde tid för sig själva för att ta hand om sitt dåliga humör och för att lugna ner sig genom att 

göra saker som de tyckte om att göra för att ”täcka” över det dåliga humöret (ibid).  

”To take care of my low moods, I sometimes give myself quiet time to calm 

down. But I choose things that I enjoy doing to ‘cover’ the low moods. This 

improves my mood.” (Mak et al., 2013, s.428). 

Dessutom kunde sjuksköterskorna använda sig av andra strategier såsom att ta ledigt från jobbet 

för att lämna arbetet bakom sig och lägga saker till vila för att lugna ner både sin kropp och själ 
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(Ekedahl & Wengström, 2006; Mak et al., 2013). Detta används för att det inte alltid är möjligt 

att glömma arbetet eftersom enskilda sjuksköterskor berörs mer och påverkades av dessa 

patienter (ibid). När sjuksköterskorna visar en stark önskan av att vilja vara ensamma kunde 

vissa sjuksköterskor föredra sin sommarstuga när de inte hade någon energi för att träffa 

antingen vänner eller något potentiellt nätverk av socialt stöd. Detta kunde ske när vårdandet av 

döende patienter med cancer blev allt för besvärligt. Sjuksköterskorna kunde också söka sig till 

terapi på egen hand vilket gav goda resultat i deras yrkesliv (Ekedahl & Wengström, 2006). 

Hantera döden bättre 
Studien visade att genom förberedelse inför patientens död, kunde sjuksköterskor bättre hantera 

vårdandet av döende patienter med cancer. Kategorin består av underkategorierna Upprätthålla 

professionell gräns, Bättre kontroll utav tidigare erfarenheter och Reflektion över sig själv. 

Upprätthålla professionell gräns 

Sjuksköterskorna ansåg att mötet med patienter i livets slutskede var väldigt känsloladdat och att 

de bör kunna kontrollera sina känslor på ett professionellt sätt (Ekedahl & Wengström, 2010; 

Mercer & Feeney, 2009). Vissa sjuksköterskor kommer väldigt nära dessa döende patienter 

vilket kunde vara svårt att hantera efter patientens död och därför ansåg de flesta 

sjuksköterskorna att det var bra att märka en gräns någonstans (Ablett & Jones, 2007).  

”You get involved in your job and what you need to do… but I think you have 

to protect yourself as well.” (Ablett & Jones, 2007, s.737). 

Därmed ansåg sjuksköterskorna att det var viktigt att märka gränser mellan arbetet och sin 

personliga tid (Ablett & Jones, 2007; Ekedahl & Wengström, 2010). Vissa sjuksköterskor kunde 

kontrollera sina känslor genom ett professionellt förhållningssätt och inte bli påverkade av oro 

för att klara av arbetet (Iranmanesh et al., 2010).  

”We learn how to control our feelings, trying to be a professional and not to 

be in influenced by anxieties in order to be able to work.” (Iranmanesh et al., 

2010, s.94). 
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Genom att agera professionellt innebär att hålla en professionell distans mellan sig själv och 

patienten för att skydda sig från det känslomässiga lidandet (Leung et al., 2012; Zargham 

Boroujeni et al., 2008). Detta innebar att upprätthålla en medveten separation – inte ett fysiskt 

avstånd eller brist på empati för patienterna utan en separation som hjälpte sjuksköterskorna att 

hantera det flertal dödsfall som de kommer att uppleva (ibid).  

Bättre kontroll utav tidigare erfarenhet 

Sjuksköterskorna påstod att tidigare erfarenheter av att ta hand om döende patienter kunde vara 

oroande till en början men genom erfarenhet kunde sjuksköterskorna hantera dessa situationer 

bättre (Zheng, Guo, Dong & Owens, 2015).  

”I remembered those years of caring for the dying… extremely nervous, 

frightened. Later on, I become calm and deal with that smoothly… I have 

gained a lot from the experience.” (Zheng, et al., 2015, s.294). 

Sjuksköterskorna beskrev hur deras egna erfarenheter av att ha en familjemedlem med cancer 

kunde påverka deras inställning till patienter i livets slutskede och att de kunde känna sig mer 

involverade hos dessa patienter (Iranmanesh et al., 2009; Mak et al., 2013). Vissa sjuksköterskor 

kände igen döende processen genom erfarenhet och kunde förbereda sig själva och 

familjemedlemmarna på att kunna underlätta situationen inte bara för sig själva, men även för 

patienten och deras anhöriga. Genom att förbereda sig inför en förlust är det en mycket 

inflytelserik del av sjuksköterskornas interaktioner med sina patienter. Detta gjordes när 

sjuksköterskorna insåg att patienten var nära döden (Zargham Boroujeni et al., 2008).  

Reflektion över sig själv 

Att bevittna döden och döende patienter dagligen, kunde skapa möjligheter för sjuksköterskorna 

att reflektera över sig själva, hur de kunde förbättras professionellt samt söka efter mening med 

livet och döden (Wu & Volker, 2009). Detta gav möjlighet för sjuksköterskorna att reflektera 

över innebörden av döden och sina personliga erfarenheter, vilket ledde till att sjuksköterskorna 

kunde förbättras professionellt samt förändra sin attityd mot livet på ett positivt sätt (Ghaljeh et 

al., 2016; Mak et al., 2013; Wu & Volker, 2009).  
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”Patients are like books. We can learn from our patients regardless of their 

good or bad experiences.” (Wu & Volker, 2009, s.582). 

Genom att bevittna patientens lidande kunde sjuksköterskorna reflektera och ompröva sina egna 

attityder till livet och acceptera döden som en del av livet. Detta kunde vara givande för 

sjuksköterskorna vilket gjorde att de hanterade sina egna problem bättre (Iranmanesh et 

al., 2009). 

Fly från det obehagliga 
Studien visade att en del av sjuksköterskor försökte undvika känslomässiga situationer för att 

kunna hantera vårdandet av döende patienter. Kategorin består av underkategorierna Undviker 

att möta och Inte blanda in sig själv.  

Undviker att möta 

Vissa av sjuksköterskorna undvek obehagliga scener för att inte visa sina känslor (Mak et al., 

2013). Sjuksköterskorna kunde rymma från döende patienter för att de är rädda att bevittna 

döden och inte känna sig redo för dessa situationer (Fontoura & Santa Rosa, 2013).  

“I wanted to perform the procedure and leave, I wanted to get rid of that 

patient. I wondered why was I afraid? Why did I want to get away soon? 

Then, that was fear of death which took me away!” (Fontoura & Santa Rosa, 

2013, s.514). 

Vissa sjuksköterskor beskrev att de gick till avdelningen, gav omvårdnad och sprang iväg, de 

ville inte stanna där länge för att de inte vågade titta på patientens desperata ögon (Dong, Zheng, 

Chen, Wang, Zhou & Sun, 2016).  

”I dare not to look at their desperate eyes, which makes me scared… I went 

to that ward, delivered the nursing procedure, and ran away… I was 

reluctant to stay long in that ward.” (Dong et al., 2016, s.193). 

En del sjuksköterskor kunde ibland undvika att ge information och svara på patienters och 

närståendes frågor om prognosen genom att hänvisa dem till läkaren (Zargham Boroujeni et al., 

2008). 
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Inte blanda in sig själv 

Vissa sjuksköterskor kunde vara ovilliga att engagera sig i patienter i livets slutskede för att de 

kände sig inkompetenta att hantera sina känslor (Zheng et al., 2015). Sjuksköterskorna kunde 

hålla ett avstånd från patienten för att göra sitt jobb (Mercer & Feeney, 2009). En del 

sjuksköterskor försökte skydda sig från det känslomässiga lidandet genom att distansera sig från 

patienten och närstående (Ablett & Jones, 2007). Därmed ville inte sjuksköterskorna vara nära 

patienten för att bli mindre påverkad och känna mindre smärta om patienten avlider (Zargham 

Boroujeni et al., 2008). Vissa sjuksköterskor kunde också engagera sig mindre i patienten genom 

att skydda sig bakom sin roll som sjuksköterska (Ablett & Jones, 2007).  

”I had my uniform on, I was a nurse behind this barrier.” (Ablett & Jones, 

2007, s.737). 

Sjuksköterskorna kunde hålla ett visst avstånd från patienten genom att begränsa 

kommunikationen med patienten och närstående, alltså att kommunicera så mycket de kände var 

nödvändigt (Zargham Boroujeni et al., 2008).  

Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Lincoln och Guba (1985) diskuterar en studies trovärdighet utifrån tre begrepp; giltighet, 

tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

Giltighet 

Lincoln och Guba (1985) menar att en studies giltighet beror på om det som är avsett att studeras 

verkligen har studerats. Som design för studien valdes en kvalitativ litteraturstudie för att 

beskriva sjuksköterskornas upplevelser av att hantera vårdandet av patienter med cancer i livets 

slutskede. Enligt Polit och Beck (2012) är det forskningsfrågan som styr och avgör valet av 

design. En kvalitativ metod valdes för att få en djupare förståelse om ämnet. Polit och Beck 

(2012) beskriver att en kvalitativ metod kan användas för att ge en djupare förståelse av ett 

fenomen i vardagslivet, om människors upplevelser och/eller subjektiva erfarenheter (ibid). 
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Artiklarna som har valts är skrivna på akademisk engelska och då författarnas kunskaper i 

engelska är begränsade kan feltolkningar ha gjorts (bias). Bias kan hota en hel studies 

trovärdighet, genom att resultatet blir förvrängt vilket kan anses negativt för studien (Polit & 

Beck, 2012). Artiklarna lästes ett flertal gånger av båda författarna, vilket minskar risken för 

bias. Engelska lexikon har dock använts när oklarheter har uppstått. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) minskar risken för översättnings- och tolkningsfel när ett lexikon tillämpas 

(ibid). En artikelöversikt som bilaga finns presenterad för att möjliggöra för läsarna att själva 

bedöma litteraturstudiens giltighetsgrad. 

 

Författarna försökte inte låta sina egna värderingar och förförståelse som är beskriven i metod 

delen påverka resultatet (Forsberg och Wengström, 2016). Att vara medveten om sin 

förförståelse gör att trovärdigheten stärks (Graneheim & Lundman, 2004). Trovärdigheten i 

analysen har stärkts genom att författarna hade regelbunden handledning och dialog under 

analysarbetet med handledaren, som hade mer erfarenhet av kvalitativt analysarbete. 

Under analysprocessen har författarna försökt att vara textnära och vara sann mot data. Ingen 

meningsbärande enhet har exkluderats på grund av att de inte passade in i någon kategori utan 

allt material som har svarat på syftet finns med i resultatet. 

 

Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menas hur tydligt studiens tillvägagångsätt är beskrivet (Lincoln & Guba, 

1985). Databaserna Cinahl och PubMed har används för att hitta relevanta artiklar då de 

databaserna främst riktar sig till omvårdnad (Willman et al., 2011). Andra databaser hade kunnat 

används för att hitta fler vetenskapliga artiklar men artiklarna från Cinhal och PubMed ansågs 

räcka för att få svar på syftet i studien. Fritextsökning användes för att kunna hitta liknande 

sökord för de MeSH termerna som fanns tillgängliga i databaserna. Genom detta letades fram 

fler ord som kunde svara på patienter med cancer i end of life som till exempel dying patients, 

palliative care och terminal ill. Dessutom användes både experience och attitudes eftersom det 

kom upp relevanta artiklar som kunde användas i litteraturstudien. Enligt ”Cinahl Headings” kan 

palliativ vård sökas med palliative care och terminal care samt cancer patients och terminal ill 

patients för att få liknande sökningar vilket gör att fler relevanta artiklar framkommer. Några 

sökord användes i både databaserna medan andra användes separat på grund av att det inte gav 
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något resultat eller för att sökordets definition inte var desamma som i den andra databasen. De 

artiklar som exkluderades var kvalitativa studier och artiklar som inte förklarade tydligt om 

patienten hade cancer i livets slutskede inom sluten vårdavdelning eller artiklar som inte 

separerade sjuksköterskor från vårdpersonalen. Fördelen med manuellsökning var att författarna 

kunde hitta nya artiklar för att nå datamättnad. Nackdel att inte använda sig av fler synonymer 

för både upplevelse och cancer är att Cinhal och PubMed tolkar dessa ord olika och där av blir 

sökningarna annorlunda vilket kan ha påverkat studien till en viss grad. Genom att sökningarna 

skulle blir allt större och andra artiklar skulle kunna dyka upp. 

 

Författarna valde från början att använda artiklar som var skrivna från 2007 till 2017. 

Tidsintervallet ändrades senare från 2000 till 2017 i brist på relevanta artiklar. En risk med detta 

var att andra artiklar som kunde svara på syftet redan hade blivit uteslutna. Fördelen blev att ett 

större antal relevanta artiklar hittades. Friberg (2012) menar att det ibland är nödvändigt att göra 

avgränsningar i sina sökningar för att få fram den mest relevanta forskningen (ibid). Dock ansåg 

författarna att årtalet på artiklarna inte hade någon stor relevans för studiens syfte och inte heller 

skulle påverka resultatet. 

 

Att granska artiklarna med hjälp av evidensbaserade och beprövade granskningsmallar ökar 

studiens trovärdighet (Forsberg & Wengström, 2016). Willmans et al. (2011) 

granskningsprotokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (se bilaga 2) 

användes av författarna. Dessutom ändrades frågan angående "patientkarakteristiska" till 

deltagarkarakteristika för att få svar på frågor om antalet sjuksköterskor som deltog i studien, 

deras ålder, kön och yrkeserfarenhet. Författarna kvalitetsgranskade artiklarna enskilt och 

gemensamt diskutera resultatet av kvalitetsgranskningen. Detta kan anses vara positivt för 

studien då författarna inledningsvis inte påverkades av varandras uppfattningar. Trots den 

enskilda granskningen stämde författarnas granskningsresultat överens och inga större skillnader 

identifierades. Enligt Forsberg och Wengström (2016) styrker studiens innehåll där alla 

inkluderade artiklar med etiska aspekter beskrivits. Det är ett krav som ställs på vetenskapliga 

studier, då intresset att tillämpa ny kunskap måste vägas mot att deltagarna i undersökningen kan 

få skador. 
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Överförbarhet 

Med överförbarhet menas i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra kontexter och 

grupper (Lincoln & Guba, 1985). Överförbarheten kan värderas genom att forskaren ger tydliga 

beskrivningar av urval och metod och att läsaren själv kan avgöra om materialet kan överföras på 

andra grupper (ibid). Författarna anser att denna studies resultat förmodligen är överförbart till 

sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets slutskede.  

 

I den aktuella litteraturstudien ingår studier där sjuksköterskor på onkologiavdelningar med 

specialiserade kunskap deltog. Eftersom ingen begränsning gjordes av specialisering hos 

sjuksköterskorna. Vilket inte anser påverka studien på grund av patienter som är i livets 

slutskede kan vårdas på många olika avdelningar och det är både grundutbildade och 

specialistsjuksköterskor som träffar de här patienterna. 

 

Författarna anser att sjuksköterskornas känslor och upplevelser inte skiljer sig mycket från 

varandra och att resultatet som framkom från studier utförda på specialistavdelningar går att 

känna igen hos sjuksköterskor på övriga avdelningar. Däremot användes artiklarna från olika 

delar av världen som kan ha påverkat resultaten då vården i andra kulturer och länder kan se 

olika ut samt att sjuksköterskor i olika länder har olika förutsättningar vilket påverkar 

studieresultatet (se bilaga 3). Det kan vara en styrka då det ger ett berett och internationellt 

perspektiv som gör studien mer tillförlitligt (Willman et al., 2011). Därför har ingen geografisk 

avgränsning gjorts då författarna ansåg att detta inte var av betydelse för studien. 

Resultatdiskussion 
Ett centralt fynd i studien var att sjuksköterskorna är närvarande men även känslomässigt 

avstängda i mötet med döende patienter. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna försökte 

hålla ett visst avstånd från patienten för att bli mindre påverkade av smärtan när patienten avled.   

 

Även andra studier styrker detta genom att de förklarar att sjuksköterskorna kan ha känslomässig 

distans till patienten. Detta genom att dra sig ur psykologisk genom att inte vara emotionellt 

närvarande i situationen eller fysiskt genom att be en kollega att ta över (Michaelsen, 2012). 

Källerwald (2007) påstår att sjuksköterskorna kan ha svårt att hantera sina egna känslor i relation 
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till de svårt sjuka patienterna och de existentiella frågor som uppstår. Thurston och Waterworth 

(2012) visar i sin studie att sjuksköterskorna hade en gemensam tro på att omvårdnad av döende 

patienter är ett svårt och komplext arbete. I studien beskrivs det vidare att sjuksköterskorna inte 

ville vara involverade runt döende patienter för att de kunde känna sig obekväma. Därmed 

påpekade sjuksköterskorna att i vissa fall var det svårt att upprätthålla en professionell distans på 

grund av känslorna som kan komma vid omvårdnad av döende patienter (ibid). Sjuksköterskorna 

som arbetade inom intensivvårdsenheterna var tydliga om sina övergripande ansträngningar för 

att hålla emotionellt avstånd från sina patienter (Cadge & Hammonds, 2012). De beskrev sina 

ansträngningar att ge medkänsla, men talade också om att försöka upprätthålla känslomässigt 

utrymme med hjälp av sina professionella gränser vilket var nödvändigt för sjuksköterskorna för 

att kunna fortsätta att arbeta. I en annan studie beskrev sjuksköterskorna sin icke-intimitet till 

patienten som en nödvändig grund för omvårdnad (ibid). Enligt Sandgren, Thulesius, Fridlund 

och Petersson (2006) är det viktigt att kunna prata med sina kollegor där sjuksköterskan kan 

ventilera sina känslor när arbetet med döende patienter blir allt för besvärligt. Även Running, 

Tolle och Girard (2008) beskriver att det är viktigt att kunna ventilera sina känslor. Denna studie 

har genomförts i en hospiceavdelning där personalen träffas varje vecka i grupp för att få 

möjlighet att uttrycka sina känslor. Därmed reduceras känslomässigt utmattning, stress och andra 

missnöje med jobbet (ibid). Förhoppningsvis är sjuksköterskor medvetna om att känslomässig 

ventilation är av stor vikt för att klara av sitt arbete. Därför är det viktigt att alla vårdenheter kan 

samtala kring dessa svåra situationer för att kunna hjälpa hela vårdpersonalen att må bättre. På 

kort sikt uppfattas kostnaderna för detta stort men vid lång sikt kan kostnaderna för samhället 

minskas och vårdpersonalens psykiska och fysiska ohälsa hindras. 

 

Ett annat centralt fynd var att sjuksköterskorna upplevde rädsla inför att möta dessa döende 

patienter som befann sig i livets slutskede. Vissa sjuksköterskor visade sig vara rädda för att 

bevittna döden genom att rymma eller undvika dem obehagliga situationerna. Detta kunde göras 

genom att sjuksköterskorna gav omvårdnad eller överlämnade ansvaret genom av att ge 

information till läkaren.  

 

I en studie visade sjuksköterskor rädsla över att komma nära döende patienter vilket skapade en 

flykt för att inte bevittna patientens död. För att kunna arbeta med patienter i livet slutskede 
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krävdes det att sjuksköterskorna kunde balansera och sätta en gräns mellan intimitet och distans 

(Tunnah, Jones & Johnstone, 2012). Resultatet av en annan forskning visade att sjuksköterskorna 

försökte spendera så lite tid som möjligt hos patienten för att undvika patientens existentiella 

frågor och diskussioner om livet och döden eftersom de kände sig obekväma och osäkra 

(Georges & Grypdonck, 2002). Enligt Lazarus och Folkman (1984) kan teorin om 

copingstrategier användas som sägs vara kognitiva och bettendemässiga försök att hantera yttre 

och inre krav eller påfrestningar. Detta påverkar personens förmåga att hantera känslor och att 

lösa problem i stressande situationer som påverkar personens hälsa. Personer som inte klarar av 

att hantera sina egna känslomässiga reaktioner har svårare för hälsosam bearbetning av dessa, 

vilket leder till komplikationer i framtiden. Lazarus och Folkman (1984) anser att den personliga 

tolkningen av en händelse är mer betydelsefull än själva händelsen i sig samt stöd från 

omgivningen kan påverka copingen. Det finns olika copingstrategier som individen kan använda 

sig av såsom känslomässig och problemfokuserad coping som kan användas var för sig eller kan 

också kombineras. Lazarus och Folkman (1984) skiljer på problemfokuserad coping som innebär 

att försöka bearbeta problemet till exempel genom att planera problemlösning, konfrontera 

problemet, söka information och sociala stöd och känslomässig coping som innebär att försöka 

tona ner de känslomässiga reaktionerna till exempel genom att tänka positivt, tränga bort, 

förneka men även genom att distansera sig eller undvika de obehagliga situationerna (Lazarus & 

Folkman, 1984). Att fly från de obehagliga situationer kan anses vara olämpligt för en 

sjuksköterska men kan hjälpa henne eller honom emotionellt att hantera dessa situationer som 

kommer att bli betydligt ineffektivt på längre sikt (Lazarus & Folkman, 1984). Copingstrategier 

kan hjälpa sjuksköterskorna att förbereda sig i liknande situationer vilken bidrar till att 

sjuksköterskorna håller en god hälsa i längden och en högre omvårdnads kvalité för patienten. 

Eftersom om sjuksköterskan själv mår bra leder det till bättre omvårdnad som har visats i andra 

studier, exempelvis angående stress (Laranjeira, 2012). Således är det viktigt att sjuksköterskorna 

använder copingstrategier som gynnar sjuksköterskorna för att överkomma rädsla och andra 

negativa känslor som kan uppkomma inom klinisk praxis. 
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Slutsats 
Allmänsjuksköterskor möter patienter i livets slutskede i ett flertal sammanhang och på olika 

vårdenheter. Resultatet har visat att sjuksköterskor hanterar mötet med döende patienter på olika 

sätt. Omvårdnad av patienter i livets slutskede påverkas i hög grad oavsett vilken strategi som 

används av sjuksköterskan. En del av strategierna kan användas av sjuksköterskorna själv, men 

teammedlemmarnas stöd har även stor betydelse för att sjuksköterskorna kan hantera mötet med 

döende patienter. Utan en strategi för att kunna handskas med de svåra situationerna i mötet med 

döende patienter kan det resultera till både fysiska och psykiska belastningar för sjuksköterskan. 

Om sjuksköterskor får det stöd som behövs i arbetet med döende patienter kan detta leda till den 

optimala vård och omsorg som patienterna behöver och har rätt till. Den viktigaste slutsatsen 

som har framkommit i denna studie är att alla sjuksköterskor bör ha strategier för att kunna 

hantera den palliativa vården i livets slutskede för att inte arbetet ska bli allt för påfrestande. 

Således är det viktigt att ämnet beforskas vidare för det finns fortfarande sjuksköterskor som inte 

kan hantera det på ett bra sätt när de möter döende patienter. Genom detta kan den föreliggande 

studien bidra till en ökad förståelse för hur sjuksköterskan hanterar upplevelsen av den dagliga 

omvårdnaden av patienter i livets slutskede och därmed kunna identifiera sjuksköterskornas 

svårigheter inom vården och förbättra omvårdnaden både för sjuksköterskorna och deras 

patienter.  

Självständighet 
Amena N. och Ann-Marie S. N. har gemensamt genomfört litteraturstudien. Både författarna 

deltog i hela arbetet där Amena N. var huvudansvarig för metoden, metoddiskussionen och 

resultatdiskussion. Ann-Marie S. N. hade som huvudansvarig för inledningen, bakgrund, slutsats, 

tabellerna och layouten i arbetet. Resultatet delades upp bland författarna för att sedan gå igenom 

den andres arbete. Sökning av artiklar gjordes separat för att sedan kunna hjälpa varandra om 

artiklarna var relevant för studiens syfte. Både författarna hade ett bra samarbete under hela 

arbetsprocessen. 

 

 

 



 

28 
 

Referenser 
*Asterisk innebär resultatartiklarna 

 

*Ablett, R. J., & Jones, R. S. P. (2007). Resilience and well-being in palliative care staff: A 

qualitative study of hospice nurses’ experiences of work. Psycho-Oncology, 16, 733-740. 

doi:10.1002/pon.1130 

 

Anquinet, L., Rietjens, J. A., Mathers, N., Seymour, J., Van der Heide, A., & Deliens, L. (2015). 

Descriptions by general practitioners and nurses of their collaboration in continuous sedation 

until death at home: in-depth qualitative interviews in three European countries. Journal of Pain 

& Symptom Management, 49(1), 98-109. 

 

Bergman, O., Fredholm, L., Jaresand, M., Johansson, E., & Nilsson, S. (2015). Viktiga steg i 

kampen mot cancer. I Cancerfondsrapporten 2015. Stockholm: Cancerfonden. Hämtad: 2017- 

05-20, från https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten  

 

Cadge, W., & Hammonds, C. (2012). Reconsidering detached concern: the case of intensive-care 

nurses. Perspectives in Biology and Medicine, 55(2), 266-82. doi:10.1353/pbm.2012.0021. 

 

Desbiens, J-F., Gagnon J., & Fillion, L. (2012) Development of a shared theory in palliative care 

to enhance nursing competence. Journal of Advanced Nursing, 68(9), 2113-2124.  

 

*Dong, F., Zheng, R., Chen, X, Wang, Y., Zhou, H., & Sun, R. (2016). Caring of dying cancer 

patients in the Chinese cultural context: A qualitative study from the perspectives of physicans 

and nurses. European Journal of Oncology Nursing, 21, 189-196. doi:0.1016/j.ejon.2015.10.003  

 

Dunn, K. S., Otten, C., & Stephens, E. (2005). Nursing Experience and the Care of Dying 

Patients. Oncology Nursing Forum, 32(1), 97-104.         

 

*Ekedahl, M., & Wengström, Y. (2010). Caritas, spirituality and religiosity in nurses' coping. 

European Journal Of Cancer Care, 19(4), 530-537. doi:10.1111/j.1365-2354.2009.01089.x  



 

29 
 

 

*Ekedahl M. & Wengström Y. (2006) Nurses in cancer care – coping strategies when 

encountering existential issues. European Journal of Oncology Nursing, 10, 128–139. 

doi:10.1016/j.ejon.2005.05.003  

 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar: patofysiologi, omvårdnad och 

behandling. Stockholm: Studentlitteratur. 

 

Eriksson, K. (1991). Pausen – En beskrivning av vårdvetenskapens kunskapsobjekt. Stockholm: 

Almqvist & Wiksell. 

 

*Fontoura, E. G., & Santa Rosa, D. O. (2013). EXPERIENCE OF THE TRAGIC TRIAD IN 

NURSING CARE FOR THE PERSON IN LIFE'S FINITENESS. Ciencia, Cuidado Saude, 

12(3), 510-516. doi:10.4025/cienccuidsaude.v12i3.18066  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys 

och presentation av omvårdnadsforskning. (4. rev. utg.) Stockholm: Natur & kultur. 

 

Friberg, F. (Red). (2012). Dags för uppsats. Studentlitteratur. AB.  

 

Friedrichsen, M. (2012). Sjuksköterskans roll – anpassning och balans. Strang, P., & Beck- Friis, 

B. (Red.), Palliativ medicin och vård. (s.366-372). Stockholm: Liber AB.  

 

Georges, J. J., & Grypdonck, M. (2002). "Moral problems experienced by nurses when caring for 

terminally ill people: a literature review". Nursing ethics, 9(2), 155-178.  

 

*Ghaljeh, M., Iranmanesh, S., Dehghan Nayeri, N., Tirgari, B., & Kalantarri, B. (2016).  

Compassion and care at the end of life: oncology nurses’ experiences in Sout-East Iran. 

International Journal of Palliative Nursing, 22(12), 588-597. doi:10.12968/ijpn.2016.22.12.588 

 



 

30 
 

Graneheim, U., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105–112. 

 

International Council of Nurses (2014). ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor. Svensk 

sjuksköterskeförening. Stockholm. Hämtad: 2016-12-05, från 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf  

 

*Iranmanesh, S., Axelsson, K., Sävenstedt, S., & Häggström, T. (2009). A caring relationship 

with people who have cancer. Journal of Advanced Nursing, 65(6), 1300-1308. 

doi:10.1111/j.1365-2648.2009.04992.x 

 

*Iranmanesh, S., Axelsson, K., Sävenstedt, S., & Häggström, T. (2010). Caring for Dying and 

Meeting Death: Experiences of Iranian and Swedish Nurses. Indian Journal of Palliative Care, 

16(2), 90-96. doi:10.4103/0973-1075.68405 

 

Jaresaand, M. (2017). Cancerfondsrapporten 2017: Cancerfonden. Stockholm: Vindspelet 

Grafiska AB. Hämtad: 2017-03-01, från 

https://www.cancerfonden.se/cancerfondsrapporten/statistik-om-cancer-i-sverige 

 

Kristensson, J. (2014). Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik för studenter inom 

hälso- och vårdvetenskap. Stockholm: Natur & Kultur. 

 

Källerwald, S. (2007). I skuggan av en hotad existens. Om den onödiga striden mellan biologi 

och existens i vården av patienter med malignt lymfom. Växjö Universitetet, Institutionen för 

vårdvetenskap och socialt arbete. Acta Wexionensia, no. 123. 

 

Laranjeira, C. A. (2012). The effects of perceived stress and ways of coping in a sample of 

Portuguese health workers. Journal of Clinical Nursing 21, 1755-1762. 

 



 

31 
 

Lazarus, R. S., & Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer. 

 

*Leung, D., Esplen M. J., Peter, E., Howell, D., Rodin, G., & Fitch, M. (2012). How 

haematological cancer nurses experience the threat of patients' mortality. Journal of Advanced 

Nursing, 68(10), 2175-2184. doi:10.1111/j.1365- 2648.2011.05902.x  

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, Calif: Sage 

Publications. 

 

*Mak, Y., Chiang, V., & Chui, W. (2013). Experience and perceptions of nurses caring for dying 

patients and families in the acute medical admission setting. International Journal of Palliative 

Nursing, 19(9), 423-431.  

 

Matsui, M., Kanai, E., Kitagawa, A., & Hattori, K. (2013). Care managers’ views on death and 

caring for older cancer patients in Japan. International Journal of Palliative Nursing, 19(12), 

606-611. 

 

*Mercer, J., & Feeney, J. (2009). Representing death in psychology: hospice nurses' lived 

experiences. Mortality, 14(3), 246-264. doi:10.1080/13576270903017149. 

 

Michaelsen, J. J. (2012). Emotional distance to so-called difficult patients. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences, 26, 90-97. doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00908.x  

 

Mohan, S., Wilkes, L. M., Ogunsiji, O., & Walker, A. (2005). Caring for patients with cancer in 

non-specialist wards: the nurse experience. European Journal of Cancer Care, 14, 256–263. 

 

Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 

Stockholm: Liber. 

 

Pereira, S. M., Fonseca, A., & Carvalho, A. S. (2012). Burnout in nurses working in Portuguese 

palliative care teams: a mixed method study. International Journal of Palliative Nursing, 18(8), 

373-381.  



 

32 
 

 

Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P-C., Kershek, S., Scherr, C., Ogi, 

M., & Pincon, D. (2010). What is it so stressful about caring for a dying patient? A qualitative 

study of nurses’ experiences. International Journal of Palliative Nursing, 16(4), 181-187.  

 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

 

Rao, J. K., Anderson, L. A., & Smith, S. M. (2002). End of life is a public health issue. American 

Journal of Preventative Medicine, 23, 215-226. 

 

Rose, J., & Glass, N. (2010) An Australian investigation of emotional work, emotional wellbeing 

and professional practice: an emancipatory inquiry. Journal of Clinical Nursing 19, 1405-1414.  

 

Rotegård, A. K., Ruland, C. M., & Fagermoen, M. S. (2011). Nurse Perceptions and Experiences 

of Patient Health Assets in Oncology Care: A Qualitative Study. Research & Theory For 

Nursing Practice, 25(4), 284-301. 

 

Running, A., Tolle, W. L., & Girard, D. (2008). Ritual: The final expression of care. 

International Journal of Nursing Practice, 14, 303-307. doi:10.1111/j.1440-172X.2008.00703.x 

 

Rydén, O., & Stenström, U. (2008). Hälsopsykologi: psykologiska aspekter på hälsa och 

sjukdom. Stockholm: Bonnier Utbildning. 

 

Weigel, C., Parker, G., Fanning, L., Reyna, K., & Gasbarra, D. B. (2007). Apprehension Among 

Hospital Nurses Providing End of Life Care. Journal of Hospice and Palliative Nursing, 9(2), 

86-91. 

Sandgren, A., Thulesius, H., Fridlund, B., & Petersson, K. (2006). Striving for Emotional 

Survival in Palliative Cancer Nursing. Qualitative health research, 16(1), 79-96. 

doi:10.1177/1049732305283930 

 



 

33 
 

Schuster, M. (2006). Profession och existens: en hermeneutisk studie av asymmetri och 

ömsesidighet i sjuksköterskans möte med svårt sjuka patienter. Göteborg: Daidalos. 

 

Socialstyrelsen. (2013). Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård i livets slutskede – 

Vägledning, rekommendationer och indikatorer. Stöd för styrning och ledning. (s.16, 

72)� Hämtad: 2016-12-05, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19107/2013-6-4.pdf 

 

Strang, P. (2012). Palliativ vård inom äldreomsorgen. Höganäs: Vårdförlaget. 

 

Strang, P., & Beck- Friis, B. (Red.) (2012). Palliativ medicin och vård. Stockholm: Liber AB. 

 

Strang, S., Bergh, I., Ek, K., Hammarlund, K., Prahl, C., Westin, L., Österlind, J., & Henoch, I. 

(2014). Swedish nursing students reasoning about emotinally demanding issues in caring for 

dying patients. International Journal of Palliativ Nursing, 20(4), 194-200. 

 

Svensk författningssamling (SFS). Hälso- och sjukvårdslag (1982:763). Hämtad: 2016-12-10, 

från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-

sjukvardslag-1982763_sfs-1982-763 

 

Svensk författningssamling (SFS). Patientlagen (2014:821). Hämtad: 2016-12-10, från 

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/patientlag-

2014821_sfs-2014-821 

 

*Tan, Y. Y., & Blackford, J. (2015). ‘Rapid discharge’: issues for hospital-based nurses in 

discharging cancer patients home to die. Journal of Clinical Nursing, 24, 2601-2610. 

doi:101111/jocn.12872  

 



 

34 
 

*Tay, L. H., Ang, E., & Hegney, D. (2012). Nurses ́ perceptions of the barriers in effective 

communication with inpatients cancer adults in Singapore. Journal of Clinical Nursing, 21, 

2647-2658.  

 

Thurston, J., & Waterworth, S. (2012). ‘Making sense’: nurses’ experiences of changing practice 

in caring for dying patients in New Zealand. International Journal of Palliative Nursing, 18(10), 

500-507. 

 

Tunnah, K., Jones, A., & Johnstone, R. (2012). Stress in hospice at home nurses: a qualitative 

study of their experiences of their work and wellbeing. International Journal of Palliative 

nursing, 18(6), 283-289.  

 

Turner, V. W., & Bruner, E. M. (Red.) (1986). The anthropology of experience. Urbana: 

University of Illinois Press. 

 

Wang, W., Kong, A. W. M., & Chair, S. Y. (2011). Relationship between job stress and coping 

strategies used by Hong Kong nurses working in an acute surgical unit. Applied Nursing 

Research, 24, 238-243. 

 

*Wengström, Y., & Ekedal, M. (2006). The art of professional development and caring in cancer 

nursing. Nursing and Health Sciences, 8, 20-26. doi:10.1111/j.1442-2018.2006.00263.x  

Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: En bro mellan 

forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

*Wu, H-L., & Volker, L. D. (2009). Living With Death and Dying:� The Experience of 

Taiwanese Hospice Nurses. Oncology Nursing Forum, 36(5), 578-584. 

doi:10.1188/09.ONF.578-584. 

 

*Zargham Boroujeni, A., Mohammadi, R., Oskooui, H. F. S., & Sandberg, J. (2008). Iranian 

nurses’ preparation for loss: finding a balance in end-of-life care. Journal of Clinical Nursing, 

18, 2329-2336. doi:10.1111/j.1365-2702.2008.02437.x 



 

35 
 

 

*Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, F-Q., & Owens, G-R. (2015). Chinese oncology nurses ́ 

experience on caring for dying patients who are on their final days: A qualitative study. 

International Journal of Nursing Studies, 2, 288-296. 

doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.09.009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

36 
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Bilaga 3 Artikelöversikt  
Författare/År/Land Titel Metod Urval Resultat Kvalitet 
Zheng, R-S., Guo, Q-H., Dong, 
F-Q., & Owens, G. R.  
2015 
Kina 

Chinese oncology nurses ́ 
experience on caring for 
dying patients who are on 
their final days: A qualitative 
study 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

28 
onkologisjuksköterskor 
som var mellan 23-49 
år. 
 

De mindre erfarna sjuksköterskorna hade 
svårt att hantera sina känslor angående 
döden. Vilket visade sig att sjuksköterskor 
inte ville involvera sig för mycket med 
döende patienter. Sjuksköterskan beskrev 
att döden var tabulagt ämne i deras kultur. 
Detta försvåra kommunikationen mellan 
sjuksköterskan och patient/anhöriga. 

HÖG 

Mak, Y., Chiang, V., & Chui, 
W.  
2013�  
Kina  

Experiences and perceptions 
of nurses caring for dying 
patients and families in the 
acute medical admission 
setting.  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

15 sjuksköterskor deltog 
i studien som var från 
20-55 år, varav 11 
kvinnor och 4 män.   
 

Att vårda palliativa patienter upplevde 
sjuksköterskor brist på beredskap, 
existentiella tankar uppkom hos sig själva 
och svårigheter att hantera närhet till 
döden. 

HÖG 

Fontoura, E. G., & Santa Rosa, 
D. O.  
2013 
Brasilien 

Experience of the tragic triad 
in nursing care for the person 
in life’s finiteness  

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 

14 kliniskt erfarna 
sjuksköterskor som var 
mellan 28-55 år, varav 
12 kvinnor och 1 man. 
 

Att vara involverad med döende patienter 
påstod sjuksköterskor var känslomässigt 
svårt och arbetslivserfarenhet hade ingen 
signifikant på hur de bemötte döden. 
Studien tolkade att dödsprocessen sker 
med lidande och att sjuksköterskan inte 
accepterar döden som något naturligt. 
Sjuksköterskor upplevde att de åtgärder 
som görs är inte tillfredställande vilket öka 
lidande hos patienten, anhöriga och även 
sjuksköterskor. Vilket lede till att 
sjuksköterskorna upplevde att döden var 
en befrielse för patienter och anhöriga.  

HÖG 

Tay, L. H., Ang, E., & Hegney, 
D.  
2011 
Singapore 

Nurses ́perceptions of the 
barriers in effective 
communication with 
inpatient cancer adults in 
Singapore  

Kvalitativ studie.  
Semistrukturerade 
intervjuer. 

10 
onkologisjuksköterskor 
som var mellan 21-64 
år. Alla deltagarna var 
kvinnor. 

Sjuksköterskornas känslor sågs som ett 
hinder för kommunikation, framför allt när 
det handlade om något negativt eller 
känsligt ämne såsom döden. Även tog upp 
hur sjuksköterskan hanterar genom att 
prata mindre om dessa känsliga ämnen. 

HÖG 

Tan, Y. Y., & Blackford, J. ‘Rapid discharge’: issues for Kvalitativ studie. 14 sjuksköterskor med Sjuksköterskor upplevde att erfarna MEDEL 
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2015 
Singapore 

hospital-based nurses in 
discharging cancer patients 
home to die  

Semistrukturerade 
intervjuer. 

erfarenhet av 
onkologisk vård. 
Majoriteten varav 
kvinnor vid denna 
studie. 

kollegor eller palliativa teamet var till stor 
hjälp och även gav en känsla av stöd och 
”säkerhet”. Sjuksköterskor upplevde en hel 
del stress inför utskrivningsprocessen och 
att prata om döden var tabulagt.  

Ekedahl, M., & Wengström, Y. 
2010 
Sverige 

Caritas, spirituality and 
religiosity in nurses coping.  

Kvalitativ studie med 
livshistorisk ansats. 

15 legitimerade 
onkologi-sjuksköterskor 
som var mellan 30-60 
år, varav 13 kvinnor och 
2 män.  

Sjuksköterskornas tidigare erfarenheter 
och bakgrund är avgörande hur svåra 
situationer hanteras. Religion eller om du 
är troende spelar också en stor roll för hur 
du hanterar svåra situationer.  

MEDEL 

Dong, F., Zheng, R., Chen, X., 
Wang, Y., Zhou, H., & Sun, R. 
2016 
Kina 

Caring of dying cancer 
patients in the Chinese 
cultural context: A 
qualitative study from the 
perspectives of physicans and 
nurses 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  

22 sjuksköterskor från 
14-49 år och 15 
psykiatrisk läkare från 
27-54. 
 

Sjuksköterskorna upplevde både negativ 
och positiva känslor angående döende 
patienter. Studien tar upp etiska dilemman 
och förklarar att döden är tabulagt, även tar 
upp religion. Förklarar också hur 
sjuksköterskan skulle vilja handskas eller 
handskas med döende patienter. 

HÖG 

Ablett, R. J., & Jones, R. S. P.  
2007 
England 

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

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

10 palliativa 
sjuksköterskor varav 9 
kvinnor och 1 man.  
 

Många sjuksköterskor använde sig av olika 
copingstrategier både under arbete och i 
slutet av deras skift för att hantera 
känslorna. 

HÖG 

Leung, D., Esplen, M. J., Peter, 
E., Howell, D., Rodin, G., & 
Fitch, M.  
2012 
Kanada 

How hematological cancer 
nurses experience the threat 
of patients mortality  

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 
En fältstudie med 
observation och 
intervjuer. 
En deltagare 
intervjuades inte. 

19 sjuksköterskor från 
två olika 
benmärgstransplantation
savdelningar.  
Deltagarna var mellan 
24-64 år, varav 18 
kvinnor och 1 man. 
 

Många av sjuksköterskor talade om att 
balans mellan arbete och privatliv var 
nyckeln till att överleva upplevelsen av så 
många patienters död. 
 

HÖG 

Ghaljeh, M., Iranmanesh, S., 
Dehghan Nayeri, N., Tirgari, 
B., & Kalantarri, B. 
2016 
Iran  

Compassion and care at the 
end of life: oncology nurses’ 
experiences in Sout-East Iran 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 

10 
onkologisjuksköterskor 
från sjukhuset i 
onkologiskavdelning. 
 

Sjuksköterskor upplever att mötet med 
döende patienter är svår och de handskas 
på olika sätt. Vilket leder till både positiva 
och negativa upplevelser och känslor 
uppstår. 

MEDEL 

Zargham Boroujeni, A., 
Mohammadi, R., Oskooui, H. 
F. S., & Sandberg, J. 

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

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

18 sjuksköterskor från 
tre universitetssjukhus 
som var på två akut 

Studien visade att yngre sjuksköterskor 
blev mer påverkad av döende patienter än 
de med mer erfarenhet. Sjuksköterskorna 

MEDEL 
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2008 
Iran 

vårdavdelningar och en 
cancervårdavdelning. 

hade olika copingstrategier för att hantera 
de situationer de befann sig i och det 
förklarade att det var viktigt att hitta en 
balans för att kunna hantera sina känslor. 

Wu, H-L., & Volker, L. D. 
2009 
Taiwan 

Living With Death and 
Dying: The Experience of 
Taiwanese Hospice Nurses 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 
Snöbollsmetod. 

14 hospice 
sjuksköterskor som var 
mellan 24-41 år och alla 
deltagarna var kvinnor. 
 

Studien visade att hospice sjuksköterskor 
upplevde en hel del stress och levde med 
svåra utmaningar som kunde påverka både 
fysisk och psykiskt. Tog även upp 
fördomar som uppstod från Taiwanese 
hospice inom deras kultur därmed positiva 
upplevelser att jobba inom hospice. 

MEDEL 

Ekedahl, M., & Wengström, Y. 
2006 
Sverige 

Nurses in cancer care – 
coping strategies when 
encountering existential 
issues 

Kvalitativ och 
hypotesgenerande 
studie. 
Semistrukturerande 
intervjuer. 

Sjuksköterskor på 
hospice både i 
onkologavdelning och 
inom öppenvård, varav 
13 kvinnor och 2 män 
mellan 30-60 år. 

Studien visar att sjuksköterskor använder 
olika copingstrategier för att kunna 
handskas de svåra situationerna. De 
strategierna var att ventilera känslor, 
upprätthålla ett professionellt förhållande 
samt att ta vara på sin fritid. Även 
nämndes otillräckliga avgränsningar och 
brist på stöd. 

HÖG 

Wengström, Y., & Ekedahl, M. 
2006 
Sverige 

The art of professional 
development and caring in 
cancer nursing 

Kvalitativ och 
hypotesgenererad 
studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
 

15 Sjuksköterskor på 
hospice, 
onkologavdelning och i 
öppenvård, varav 13 
kvinnor och 2 män som 
var mellan 30-60 år. 

Studien visar att olika faktorer påverkar 
sjuksköterskornas personliga och 
professionella utveckling. Arbetsgruppen 
ansågs vara betydelsefull för 
sjuksköterskorna för stöd i och hantering 
av arbetet. Sjuksköterskors sekulära och 
religiösa syn spelar här en stor roll för 
kompetensutveckling, vilken möjliggör för 
sjuksköterskor att kunna förstå, analysera, 
klara av samt uppskatta det betydelsefulla 
arbetet som omvårdnad innebär. 

HÖG 

Iranmanesh, S., Axelsson, K., 
Sävenstedt, S., & Häggström, 
T. 
2009 
Iran 

A caring relationship with 
people who have cancer 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 

8 sjuksköterskor som 
jobbar med 
cancerpatienter på 
sjukhus, varav 4 
kvinnor och 4 män 
mellan 25-50 år. 

Studien visar sjuksköterskans nära relation 
mellan cancerpatient och deras familj. 
Även tar upp etiska aspekter och några 
copingstrategier som både sjuksköterskan 
och patienter använder i de svåra 
situationerna. 

HÖG 

Iranmanesh, S., Axelsson, K., 
Sävenstedt, S., & Häggström, 

Caring for Dying and 
Meeting Death - Experiences 

Kvalitativ studie. 
Intervjuer. 

8 
onkologisjuksköterskor 

Studien handlar om hur sjuksköterskor 
förhåller sig till patienten vid omvårdnad. 

HÖG 
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T. 
2010 
Iran & Sweden 

of Iranian and Swedish 
Nurses. 

från Iran mellan 25-50 
år och 8 palliativa 
sjuksköterskor från 
Sverige mellan 35-58 
år. Varav 12 kvinnor 
och 4 män mellan 25-50 
år. 

Tar även upp hur sjuksköterskan kan 
använda sig av religiösa copingstrategier 
för både sig själva och för patienterna som 
är i livets slutskede samt nämner några 
andra copingstrategier. 

Mercer, J., & Feeney, J. 
2009 
Storbrittanien 

Representing death in 
psychology: hospice nurses' 
lived experiences 

Kvalitativ studie. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

8 hospice 
sjuksköterskor som var 
4 brittiska 
sjuksköterskor mellan 
30-60 år som var 
kvinnliga deltagare och 
fyra filipino 
sjuksköterskor mellan 
20-40 år, varav 3 
kvinnor och 1 man. 

Studien tar upp hur sjuksköterskor känner 
och hanterar döda och döende patienter 
inom hospice. De tar upp copingstrategier 
som distansera sig från känsloladdade 
situationer, att göra sitt bästa vid 
omvårdnad och inte ta med sig jobbet hem. 

HÖG 
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Bilaga 4 Meningsenheter 
Meningsenhet  
(engelska) 

Meningsenhet 
(Svenska) 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

I talk to colleagues and we do 
actually discuss how we feel or 
how something could have been 
managed and we give support 
that way 

Jag prata med kollegor och vi 
faktiskt diskutera hur vi mår 
eller hur något kunde ha 
hanterats och vi ger stöd på så 
sätt 

Jag prata med kollegor och 
diskuterar hur vi mår, 
vilket ger stöd 

Kollegor ger stöd Stöd från kollegor Stöd från omvärlden 

… other nurses acknowledged 
that they were satisfied with the 
support and care they provided to 
patients. 

... andra sjuksköterskor höll med 
om att de var nöjda med det stöd 
och vård som de gav till 
patienterna. 

Sjuksköterskor var nöjda 
med stöden och vården de 
gav till patienterna 

Tillfredsställda av 
att ge omvårdnad  

Känsla av 
tillfredställelse 

Tillfredställelse utav att 
ge omvårdnad 

”To take care of my low moods, I 
sometimes give myself quiet time 
to calm down. But I choose 
things that I enjoy doing to 
‘cover’ the low moods. This 
improves my mood.” 

”För att ta hand om mina dåliga 
humör, ger jag mig själv ibland 
tyst tid att lugna ner. Men jag 
väljer saker som jag tycker om 
att göra genom att "täcka" de 
dåliga humören. Detta förbättrar 
mitt humör.” 

Att hantera dåliga humör, 
ger jag mig tid att lugna 
ner. Väljer saker som jag 
tycker om för att förbättra 
humöret 
 

Ger tid för att 
förbättra humöret 
 

Balans i privatlivet 
 

Att hitta balans 

”I remembered those years of 
caring for the dying. . .extremely 
nervous, frightened. Later on, I 
become calm and deal with that 
smoothly... I have gained a lot 
from the experience.” 

"Jag kom ihåg dessa år att ta 
hand om de döende... Extremt 
nervös, rädd. Senare, blev jag 
lugn och handskades med det 
mer smidigt... Jag har fått en hel 
del från upplevelsen." 

Tidigare upplevelser om 
att ta hand om de döende 
var oroande men senare 
kunde jag bättre handskas 
detta. 

Lär sig från tidigare 
erfarenheter 
 

Bättre kontroll utav 
tidigare erfarenhet 

Hantera döden bättre 

“I dare not to look at their 
desperate eyes, which makes me 
scared... I went to that ward, 
delivered the nursing procedure, 
and ran away... I was reluctant to 
stay long in that ward.” 

"Jag vågar inte titta på deras 
desperata ögon, vilket gör mig 
rädd... Jag gick till den 
avdelningen, levererade 
omvårdnad procedur, och 
sprang iväg... Jag var ovilliga att 
stanna länge i den avdelningen." 

Vågar inte titta på deras 
desperata ögon, vilket gör 
mig rädd… levererade 
snabbt omvårdnad och 
sprang iväg… ovillig att 
stanna längre i avdelningen 
 

Flykt från patienten Undviker att möta 
 

Fly från det obehagliga 

 


