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Sammanfattning 
  
Bakgrund: Livet har ett slut och döden är ett oundvikligt faktum. Årligen uppskattas cirka 20 
miljoner människor vara i behov av vård i livets slutskede. Den palliativa vården är en 
personcentrerad och lindrande vårdform för den sista tiden i livet när behandling av sjukdom 
inte längre bedöms ge effekt. Vårdandet av personer i livets slutskede väcker mycket känslor 
hos dem som vårdar och det har visat sig att sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade 
sjuksköterskor upplever bristande kunskap i omvårdnad vid palliativ vård. Det är därför 
viktigt att belysa sjuksköterskestudenternas upplevelse av att vårda personer i livets slutskede. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda 
personer i livets slutskede. 
Metod: Ett frågeformulär med öppna frågor har genomfört och analyserats med hjälp av 
Graneheim och Lundmans beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. 
Resultat: Analysen resulterade i två huvudkategorier: vikten av att hantera sina 
känslomässiga reaktioner och behovet av att förstå vikten av omvårdnadsinsatserna. 
Sjuksköterskestudenterna upplevde att vårda personer i livets slutskede är något meningsfullt 
uppskattande och utvecklande men beskrev det även som psykiskt tungt, påfrestande och 
skrämmande. De beskrev att även att omvårdnaden kring personen i livets slutskede skulle 
formas utifrån personens behov och att de anhöriga skulle inkluderas och känna sig delaktiga. 
Resultatet visade att sjuksköterskestudenter kände sig osäkra och rädda i att vårda personer i 
livets slutskede som ledde till att de kunde ta distans. 
Slutsats: Studiens resultat kan leda till ökad kännedom kring sjuksköterskestudenters 
upplevelse av att vårda personer i livets slutskede för att utveckla och förbättra 
sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Resultatet visar även att det skulle vara betydelsefullt 
med en obligatorisk kurs i omvårdnad vid palliativ vård för att förbereda 
sjuksköterskestudenterna i att hantera dessa vårdsituationer och känna sig självsäkra i att 
vårda personer i livets slutskede. 
 
Nyckelord: Palliativ vård, sjuksköterskestudent, upplevelse, utbildning, Vård i livets 
slutskede 
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Inledning 

Livet har ett slut och döden är ett oundvikligt faktum. Årligen uppskattas cirka 20 miljoner 

människor i världen vara i behov av vård i livets slutskede (World Health Organization 

[WHO], 2014). I Sverige avlider ungefär 90 000 människor varje år och av dessa bedöms 70 

000 - 75 000 personer ha behov av palliativ vård den sista tiden i livet (Socialstyrelsen, 

2016a). Vård i livets slutskede inträder när personen är i den sena fasen av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013). Den palliativa vården är en personcentrerad och lindrande vårdform 

för den sista tiden i livet när behandling av sjukdom inte längre bedöms ge effekt (WHO, 

2014). Vårdandet av personer i livets slutskede är avgörande för att bevara deras livskvalité 

den sista tiden i livet (Wechter, Carter-O’Gorman, Singh, Spanos, Daly, 2013). 

  

Sjuksköterskor är den profession som har störst kontakt med personer i livets slutskede och 

deras inställning till vårdandet av personer i livets slutskede är därmed betydelsefull (Ahlner-

Elmqvist, 2001). Med en god inställning och ett moraliskt tänkande agerar sjuksköterskan på 

ett sätt som för personen i livets slutskede främjar komfort, vilket innebär att personen kan 

känna trygghet, bekvämlighet, samt få en lugn och fridfull död (Searle & McInerney, 2008). 

Det görs bland annat genom att sträva efter konsensus i det kliniska arbetet, det vill säga att 

alla arbetar i enighet för att medföra en god personcentrerad omvårdnad för personen. Det är 

också betydelsefullt att inkludera personens anhöriga då de är en viktig del och resurs i 

omvårdnadsarbetet (ibid.). 

 

Vårdandet av personer i livets slutskede väcker mycket känslor hos dem som vårdar och det 

har även visat sig att sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor upplever 

rädsla, osäkerhet och bristande kunskap i att vårda personer i livets slutskede (Anderson, Kent 

& Owens, 2015). Trots detta är palliativ vård enligt Socialstyrelsen (2006) inte ett 

högprioriterat område inom sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Det är därmed av betydelse 

att sjuksköterskestudenter vid avslutad utbildning är tillräckligt förberedda att utföra 

omvårdnad vid palliativ vård genom att de får både praktisk erfarenhet och formell utbildning 

i palliativ vård (Anderson et al., 2015). Således är det av vikt att belysa 

sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda personer i livets slutskede. 
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Bakgrund 
Palliativ vård och vård i livets slutskede 

Palliativ vård kan delas in i olika faser, den tidiga fasen och den sena fasen av palliativ vård 

(Socialstyrelsen, 2013) Den tidiga fasen är livsförlängande och fokuserar på att främja högre 

livskvalité för personen och den senare fasen är oftast en kortare fas och fokuserar på 

symtomlindring och palliativ vård i livets slutskede (ibid.). Vårdandet kan utföras i olika 

miljöer där personen eller dennes anhöriga önskar, det kan vara i hemmiljö, på vårdboenden 

eller på sjukhus (Eckerdal, 2012). 

 

I Sverige bedrivs palliativ vård enligt nationella riktlinjer och vägledning utifrån 

Socialstyrelsens kunskapsstöd för god palliativ vård (Socialstyrelsen, 2013). Som vägledning 

belyser Socialstyrelsen (2013) de fyra hörnstenarna som grund i omvårdnaden vid livets 

slutskede. Dem omfattas av symtomlindring för personen i livets slutskede, samarbete i 

vårdkedjan, kommunikation mellan arbetslag och i förhållande till patienten och dennes 

anhöriga samt stöd till anhöriga under sjukdomen och efter dödsfallet (ibid.). 

Världshälsoorganisationen [WHO] (2018) definierar palliativ vård som en vårdform som 

utgår från att skapa förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet för personen (ibid.). Det finns 

många olika definitioner av vad palliativ vård innebär, men de gemensamma är att se palliativ 

vård som en vård som tar hänsyn till hela människan och dennes individuella vårdbehov den 

sista tid personen har kvar (Sandman & Woods, 2003). Förhållningssättet inom den palliativa 

vården ska kännetecknas av en helhetssyn på personen. Sjuksköterskans arbetssätt utifrån en 

helhetssyn är att se varje person som en unik människa och att se till den enskildes behov och 

livssituation för att öka livskvalitén den sista tiden i livet (McEvoy & Duffy, 2008).   

 

Vård i livets slutskede är den sena fasen i palliativ vård och den har ingen tidsmässig 

bestämning (SOU 2001:6). Den varierar från person till person och kan pågå mellan månader, 

veckor eller dagar och sätts in efter en individuell bedömning (ibid.). Vård i livet slut innebär 

att döden är oundviklig i en nära framtid och att den centrala inriktningen med vården ändras 

från att vara livsförlängande till att vara lindrande för personen i livets slutskede (Regionalt 

cancercentrum 2016). I det nationella vårdprogrammet för palliativ vård beskrivs att vård i 

livets slutskede innebär att främja livskvalitén för att det ska finnas möjlighet för personen att 

acceptera situationen och kunna ta vara på den sista tiden i livet. Det är viktigt att ha en 

helhetssyn till varje person för att uppnå bästa välbefinnande för den sjuke och dennes 
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anhöriga genom att se till de olika dimensionerna fysiskt, psykiskt, socialt, andligt och 

existentiellt lidande (ibid.). Med den fysiska dimensionen menas personens upplevda smärta. 

Förutsättningarna för att en person ska bli så smärtfri som möjligt krävs kunskaper om 

smärtlindring och en individanpassad behandling (SOU 2001:6). Till den psykiska 

dimensionen tillhör oro, förnekande, depression, ångest och vrede där känslorna kan växla 

mellan en vilja att dö och hopp om att vilja leva. Med det sociala lidandet menas att personen 

förlorar de roller som denne haft i livet (ibid.). De stora livsfrågorna som väcker tankar om 

guds existens, livets mening och om ett eventuellt liv efter döden är vad den existentiella och 

andliga dimensionerna handlar om. Det är därmed av betydelse att sjuksköterskan har god 

kunskap och förståelse för lidandet och de olika dimensionerna samt har förmåga att lyssna 

och bemöta personens upplevelser för att uppnå en så god livskvalité som möjligt ända fram 

till livets slut (SOU 2001:6). 

 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av personer i livets slutskede 

Alla professioner inom hälso- och sjukvården har genom ett samarbete en betydelsefull roll 

för en person i livets slutskede (Ahlner-Elmqvist, 2001). Sjuksköterskan har den centrala 

rollen i att planera och samordna vårdkedjans insatser i omvårdnaden vid vård i livets 

slutskede. Enligt Ahlner-Elmqvist (2001) är syftet med sjuksköterskans omvårdnad vid 

palliativ vård att minska lidandet hos personen i något som Chapple, Zieblad & Mcpherson 

(2006) menar görs genom att värna om varje möte med personen för att underlätta dennes 

lidande. Wilhelmsson (2001) lyfter fram att omvårdnaden ska omfatta all form av alldagliga 

rutiner hos personen och ska formas utifrån varje persons hälsosituation. Som enligt Hjort 

(2008) resulterar i att omvårdnadsarbetet upprätthåller en god livskvalité, vilket medför 

trygghet hos personen och ger möjlighet till en lugn och fridfull död.   

Omvårdnadsarbetet ska tillämpas utifrån ett personcentrerat förhållningssätt utifrån personen 

och den anhöriges önskemål (Jakobsson, Andersson & Öhlen, 2014). Ett personcentrerat 

förhållningssätt innebär att lyssna på varje enskild persons berättelse för att kunna identifiera 

dennes möjligheter och resurser, för att gemensamt kunna skapa en individuell hälsoplan 

(Ekman, Norberg & Swedberg, 2015). I omvårdnadsarbetet ligger ett stort ansvar hos 

sjuksköterskan att skapa en relation med personen och dennes anhöriga (Mutto, Errazquin, 

Rabhansl & Villar, 2010). En relation som skapas bör bygga på tillit och respektfullt 

bemötande för att förmedla trygghet, närvarande och underlätta tillvaron för båda parterna 

(Friedrichsen, 2012). Det omfattar att sjuksköterskan även bemöter och kommunicera med 
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anhöriga på ett medmänskligt sätt och är lyhörd till deras önskemål i alla vårdsituationer 

(Mutto et al., 2010). Sjuksköterskan bör alltid stötta personen och deras anhöriga i utsatta 

situationer samt att uppmärksamma och bekräfta all sorts insats som de anhöriga medverkar i 

under vårdtiden (Chapple et al., 2006)  

Socialstyrelsens (2010) definition av anhörig är en person inom familjen eller en nära släkting 

till den personen som ligger inför livets slut. Den anhörige kan vara exempelvis en make, 

maka, partner, förälder, syskon eller ett barn till personen, någon som är involverad i 

personens liv (Dahlberg & Segersten, 2010). Känslor som hjälplöshet, ångest och existentiella 

tankar är vanligt förekommande hos de anhöriga (ibid.). De anhöriga kan känna mer ångest än 

den som ligger inför livets slut (Axelsson & Sjödén, 1998) eftersom den anhörige ofta 

upplever en rädsla inför att dennes familjemedlem ska dö en smärtsam död (Proot et al., 

2003). Relationen mellan anhöriga och personen påverkas ofta i samband med vård i livets 

slutskede, vilket kan leda till att anhöriga känner sig ensamma (Jonasson, Liss, Westerlind, & 

Berterö, 2010). Det är därför av betydelse att sjuksköterskan bemöter personens anhöriga med 

respekt, värdesätter de anhöriga och låter dem vara en del i omvårdnaden kring personen 

eftersom anhöriga ha en betydelsefull roll för personen vid livets slut (ibid.). 

  

Sjuksköterskeutbildningen och den palliativa vården 

Utbildningen för sjuksköterskor i Sverige är en treårig högskoleutbildning som leder till en 

sjuksköterskeexamen (Dahlborg-Lyckhage, 2014). Sjuksköterskeutbildningen är en blandning 

av en akademisk examen, där studenten ska kunna söka efter djupare kunskap inom 

vårdvetenskapen och en yrkesexamen som sedan följs sedan av en livslång lärprocess. Många 

tror att sjuksköterskeutbildningen bygger på medicin och anatomi, men huvudämnena i 

programmet är omvårdnad och vårdvetenskap (ibid.).  

 

Omvårdnad vid palliativ vård ingår inte som en grundkurs i alla sjuksköterskeutbildningar i 

Sverige och är heller inte ett högprioriterat område (Socialstyrelsen, 2006). Undervisningens 

omfattning i omvårdnad vid palliativ vård varierar mellan olika lärosäten, från tre timmar till 

fem veckors obligatorisk undervisning (Socialstyrelsen, 2006). Vid ett par lärosäten är målen 

krav på kunskaper, medan andra lärosäten nöjer sig med en ökad förståelse för palliativ vård 

(ibid.) I en studie som gjordes av Henoch et.al (2017) beskriver de att studenter som fått fem 

veckor eller mer av utbildning i omvårdnad vid palliativ vård känner sig mer förberedda att 

vårda personer i livets slutskede än de studenter som fått mindre utbildning inom området. 
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Sjuksköterskestudenter som spenderat tid med en person i livet slutskede och dennes anhöriga 

kan uppleva en slags personlig utveckling av att vårda dessa personer (Kwekkeboom, Vahl & 

Eland, 2006). Sjuksköterskestudenterna beskriver att de fått tankar om saker i livet som de 

tidigare tagit för givet och såg de som en lärdom (ibid.).  I vårdandet av personer i livets 

slutskede är det också vanligt att sjuksköterskestudenter upplever känslor som otillräcklighet 

och oro (Anderson et al., 2015). Det visade sig också att det uppkom känslor som okunnighet, 

hjälplöshet och förtvivlan hos sjuksköterskestudenterna. Känslorna medförde att 

sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor kunde ta distans från att vårda 

personer i livets slutskede (ibid.). Ett distanstagande till vård i livets slutskede kunde också 

bero på bristande kunskap vilket kan leda till att vårdkvaliteten påverkas. Därför har många 

sjuksköterskestudenter önskat ökad utbildning inom omvårdnad vid palliativ vård för att vara 

mer förberedda (Anderson et al., 2015). 

  

Mutto, Cantoni, Rabhansl & Villar (2012) menar att utbildning inom palliativ vård inte enbart 

bör finnas som en liten del i sjuksköterskeutbildningen, i form av en valbar kurs, eftersom 

sjuksköterskestudenter efterfrågar ökad utbildning och erfarenhet i omvårdnaden vid den 

palliativa vården. Ballesteros, Centeno och Arantzamendi (2014) menar istället att en 

obligatorisk kurs i omvårdnad vid palliativ vård är förberedande och utvecklande för 

studenten som person. Den tillåter studenter att reflektera över den egna döden, vilket i sin tur 

kan öka deras självkännedom och självförtroende i att vårda personer i livets slutskede. Det i 

sin tur leder till ökad kvalité inom den palliativa vården (Henoch et al., 2014; Iranmanesh, 

Savenstedt & Abbaszateh, 2008). Kurser i omvårdnad vid palliativ vård ger en heltäckande 

bild av omvårdnaden i samband med vård av personer i livets slutskede, men lär även 

studenterna att kommunicera, samspela och förstå varje person utifrån dennes situation 

(Ballesteros et al., 2014; Busch & Shahwan-Akl, 2013). Enligt Busch & Shahwan-Akl (2013) 

medför ökad utbildning att sjuksköterskestudenterna känner mer kunskap och kännedom i 

samband med att utföra vård i livets slutskede. 

  

Livsvärldsteori 
Varje person har en unik livsvärld som karakteriserar personens upplevelse av en händelse 

(Dahlberg, 2003). I denna studie är det av vikt att belysa sjuksköterskestudenters livsvärld och 

få inblick i deras upplevelser av att vårda personer i livets slutskede. En subjektiv upplevelse 



10 
 

karaktäriseras av personens erfarenhet, upplevelse och uppfattning av någonting de varit med 

om (ibid.). Därför kan en vårdsituation upplevas olika av de som vårdar beroende på 

personens enskilda upplevelse av en händelse. Med sjuksköterskestudenters unika berättelser 

blir det möjligt att uppmärksamma deras varierande och individuella upplevelser och egna 

uppfattningar av livsvärlden (Dahlberg, 2003). Sjuksköterskestudenter som vårdat personer i 

livets slutskede kan få ett minne och en erfarenhet med bestående avtryck av en händelse 

vilket också påverkar sättet de reagerar på, personliga känslor som uppstår samt hur de tänker 

i situationen (Sjögren & Györki, 2018; Sonnby-Borgström, 2012). Upplevelser som väckt 

starka känslor och tankar hos sjuksköterskestudenter som vårdat personer i livets slutskede 

har en stor betydelse i deras liv (ibid.). Sonnby-Borgström (2012) menar att känslorna som 

uppstår ger livet en fördjupad mening och att handlingar och upplevelser är betydelsefulla och 

motiverande i varje persons liv. Anderson et al., (2015) beskriver att upplevelsen av att göra 

den sista tiden i personens liv så bra som möjligt medför en blandning av utmaning och en 

motiverande upplevelse för den som vårdar. 

  

Syfte 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda personer i 

livets slutskede. 

 

Metod 

Design 

För att ta reda på sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda personer i livets slutskede 

genomfördes en kvalitativ studie med ett frågeformulär som bygger på öppna frågor. Öppna 

frågor har inte ett givet svar utan rymmer ett antal möjliga svarsalternativ 

(Folkhälsomyndigheten, 2018). Öppna frågor ger sjuksköterskestudenten tankeutrymme samt 

stimulerar sjuksköterskestudenten att berätta om sin upplevelse (ibid.). Ett frågeformulär på 

nätet valdes för att samla in data, då det enligt Billhult (2017) är ett verktyg som gör det 

möjligt att nå ut till ett stort antal personer. Designen i föreliggande studie är kvalitativ och 

karakteriseras av det holistiska synsättet med strävan efter att fördjupa förståelsen för 

deltagarnas unika upplevelser och uppfattningar av fenomenet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Kvalitativa studier grundas på varje deltagares unika erfarenheter som enligt Olsson 

och Sörensen (2011) bidrar med mer kunskap och öppenhet i studien. En induktiv ansats har 
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valt, vilket innebär att det utgår från sjuksköterskestudenters levda erfarenheter och 

upplevelser av att vårda personer i livets slutskede (Henricsson & Billhult, 2017). 

Forskningsarbeten som bedrivs med en induktiv ansats utgår alltså från forskarens upptäckter 

från verkligheten som skapar en förklaring till det fenomen som ska undersökas i studien 

(Kristensson, 2014; Olsson och Sörensen, 2011). 

  
Urval 
Valet av deltagare i denna studie gjordes utifrån ett ändamålsenligt urval. Enligt Polit och 

Beck (2012) innebär att med ett ändamålsenligt går det att få ut bästa möjliga information och 

ge största möjliga värde relaterat till det fenomenet som ska studeras. Det innebär att 

deltagarna avsiktligt valts baserat på bästa relevans och deras kunskap eller erfarenhet inom 

det området (ibid.). Med ett ändamålsenligt urval kan sjuksköterskestudenterna ge rika 

berättelser av det som skall undersökas och därmed ge svar på det författarna valt att studera 

(Henricson & Billhult, 2017). 

  

Populationen i studien bestod av sjuksköterskestudenter på en högskola i södra Sverige.  

Samplet var studenter i termin fem och sex, som under tidigare terminer varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom äldreomsorgen, psykiatrin, primärvård och 

somatisk vård. Samtliga sjuksköterskestudenter erbjöds att svara på enkäten. I denna studie 

var det 70 sjuksköterskestudenter som deltog och svarade på frågeformuläret. Anledningen till 

urvalet var att sjuksköterskestudenter i termin fem och sex ansågs ha mer praktisk och 

teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet för att kunna svara på syftet än 

sjuksköterskestudenter i tidigare terminer. Innan studien kunde genomföras behövdes ett intyg 

med godkännande av institutionens prefekt (bilaga 3), samt ett yttrande från etikkommittén 

sydost (Bilaga 4).  

  

Datainsamling 

Data samlades in genom att frågeformuläret (bilaga 2) med tillhörande informationsbrev 

(bilaga 1) publicerades av kursansvarig på högskolans läroplattform Its’learning och på en 

gemensam Facebookgrupp till sjuksköterskestudenter i termin fem och sex. För att uppnå 

syftet med studien valdes öppna frågor eftersom det ger utrymme för 

sjuksköterskestudenterna att svara på frågeställningen med sina egna ord för en längre 

formulering. I studien har tre slutna frågor lagts till som enbart bakgrundsinformation. 
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Fördelen med ett frågeformulär är bland annat att ett större andel personer kan delta och att 

personerna kan tänka igenom sina svar i lugn och ro (Ejvegård, 2009). 

  

Frågeformuläret konstruerades på egen hand för att få den specifikt anpassad till studien, men 

har inspirerats av en tidigare studie av Anderson, et al., (2015) där syftet i studien var att 

undersöka sjuksköterskors upplevelser av att möta patienter i livets slutskede. På grund av 

begränsad tillgänglig tid gjordes ingen pilotstudie. Däremot gjordes en face validity 

(ytvalititet) som baseras på en subjektiv bedömning av huruvida studien mäter det som ska 

mätas (Polit & Beck, 2012). I denna studie bedömdes frågeformuläret av handledaren, lärare 

och klasskamrater under tidigare basgrupps tillfällen innan det skickades ut.  

 

Dataanalys 

En kvalitativ analys genomfördes i studien med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) 

innehållsanalys. Enligt Graneheim och Lundmans (2004) innebär en kvalitativ innehållsanalys 

att insamlad data bearbetas stegvis (se bilaga 5).  

 

Till en början samlades svaren från frågeformuläret ihop i ett Word dokument. Innehållet 

granskades först enskilt och sedan tillsammans för att få en bättre förståelse för innehållet. 

Sedan markerades meningsenheterna tillsammans som tycktes svarade på studiens syfte. 

Dessa meningsbärande enheter är grunden för en innehållsanalys och omfattas av ord, 

meningar eller hela stycken där det går att koppla ihop ett samband med vad som efterfrågas i 

studien (Graneheim och Lundman, 2004). De utvalda meningsenheterna diskuterades och 

analyserades noggrant. Totalt valdes 240 meningsenheter ut som svarade på studiens valda 

syfte. För att säkerhetsställa att meningsenheterna svarade på studiens syfte gjordes ytterligare 

en enskild granskning av författarna. När meningsenheterna valts ut gjordes en kondensering 

som innebar att styckena reduceras till en kortare meningsenhet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) blir texten mer förenklad och lätthanterlig samtidigt som kärnan i texten 

behålls. Genom att sammanhanget och innebörden i meningsenheterna bibehålls, går det 

lättare att hålla sig textnära i analysprocessen (Graneheim och Lundman, 2004). När de 

kondenserade meningsenheterna gemensamt utförts sattes en kod. Koder är som en slags 

etikett som kortfattat definierar och beskriver de meningsbärande enheternas innebörd med ett 

ord eller med en mening (ibid.). Sammanställningen av meningsenheterna, kondenseringen 

och koderna gjordes i en tabell i Word dokumentet och skrevs sedan ut för att få en översikt 
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på innehållet. Materialet som skrevs ut klipptes isär i små lappar och lades ut på golvet. 

Koderna sorterades i grupper och bildade kategorier utifrån likheter och olikheter av 

sjuksköterskestudenters upplevelser av att vårda personer i livets slutskede. Graneheim och 

Lundmans (2004) beskriver att koderna som sammanställs med liknande innehåll används 

sedan för att skapa underkategorier och kategorier som svarar på studiens syfte (ibid). För att 

få ett mer tillförlitligt resultat och en mer spännande text att läsa kan forskaren enligt 

Dahlberg-Lyckhage (2014) använda sig av olika citat från den data som samlats in. Så har 

gjorts med den insamlade data i denna studie. 

  

Hela processen i innehållsanalysen resulterade i två huvudkategorier och sex underkategorier. 

Innehållsanalysen gjordes på en manifest nivå vilket betyder att forskaren inte tolkar texten 

utan endast beskriver den. Däremot innehåller alla texter inslag av både manifesta och latenta 

budskap (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Etiska överväganden 

När en studie involverar människor skall de deltagande informeras om bakgrunden till studien 

och dess syfte. Deltagarna har informerats om deltagandet och fritt kunnat välja om de vill 

medverka eller inte. Samtliga deltagare har fått information om konfidentialitet, anonymitet 

och frivillighet via informationsbrevet (Bilaga 1) som delades ut tillsammans med enkäten 

(Bilaga 2). Deltagarna har enligt konfidentialitetskravet informerats om att all data förvaras 

och hanteras så att obehöriga ej kan ta del av det. Deltagarna har även informerats enligt 

nyttjandekravet om att insamlade uppgifter enbart används för studiens ändamål. Enkäten är 

okodad för att skydda deltagarna från att bli identifierade. För att skydda deltagarna vid all 

forskning så skall forskaren följa fyra allmänna krav som omfattar information, samtycke, 

konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt Helsingforsdeklarationen så 

skall deltagarna i en studie få en övergripande plan för projektet, veta att allt deltagande är 

frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan när som helst (Codex, 2017). Innan studien 

genomfördes inhämtades ett etiskt rådgivande yttrande från Etikkommittén Sydost (se bilaga 

3) 

 

Resultat 
Resultatet av studien beskriver sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda personer i 

livets slutskede. Analysen av materialet resulterade i två huvudkategorier. Huvudkategorierna 
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var vikten av att hantera sina känslomässiga reaktioner och behovet av att förstå vikten av 

omvårdnadsinsatserna. Underkategorier under respektive huvudkategori är följande, Att känna 

sig välbehövd och få nya insikter i livet, Att uppleva utmanande och påfrestande känslor, Att 

uppleva blandade känslor och Vikten av att vara förberedd, Att vara närvarande och 

förmedla trygghet, Att bemöta och engagera de anhöriga (se tabell 1) 

 

Tabell 1. Översikt över huvudkategorier och underkategorier. 

  

  
  

Samtliga underkategorier besvarar sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda personer i 

livet slutskede. För att tydliggöra sjuksköterskestudenternas upplevelse presenteras resultatet 

under kategorierna med citat från enkäten. 

 

Vikten av att hantera sina känslomässiga reaktioner 
Att känna sig välbehövd och få nya insikter i livet 

I analysen framkom det att sjuksköterskestudenter upplevde att de kände sig välbehövda och 

uppskattade av att vårda personer i livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna uttryckte att de 

upplevde en förmån och en ära att få vårda personen till ett bra slut och göra det fint för denne 

den sista tiden personen hade kvar att leva. Sjuksköterskestudenterna beskrev att de upplevde 

Vikten av att 
hantera sina 

känslomässiga 
reaktioner 

Att känna sig 
välbehövd och 
få nya insikter i 

livet

Att uppleva 
utmanande och 

påfrestande 
känslor

Att uppleva 
ambivalenta 

känslor

Vikten av att 
vara förberedd

Behovet av att 
förstå vikten av 

omvårdnads 
insatserna

Att vara 
närvarande 

och förmedla 
trygghet

Att bemöta 
och engagera 
de anhöriga 
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vården som betydelsefull och givande och att de upplevde att dem kunde utvecklas som 

individer. Det framkom att sjuksköterskestudenterna upplevde en upplyftande känsla eftersom 

de fick göra något fint, vackert och meningsfullt för både patienten och deras anhöriga. De 

beskrev också att de upplevde att dem kände sig hedrade som fick möjligheten att göra en 

människas sista tid till ett värdigt avslut. Två deltagare oberoende av varandra uttryckte; 

 

”Fint av anledningen att man får ta del av en persons sista tid i livet och försöka 

göra det till en värdig stund för såväl patienten själv och anhöriga” 

 

”Idag när jag möter någon i slutets tid känner jag mig betydelsefull och på något 

sätt hedrad över att vara en del av en människas sista tid i livet” 

  

Sjuksköterskestudenterna lyfte att de upplevde en känsla av att vara välbehövda och 

uppskattade av både personen i livets slutskede och dennes anhörig. De beskrev även att de 

upplevde glädje över att ha modet att pyssla om någon svårt sjuk och de uttryckte också att de 

upplevde det betydelsefullt att de kunde hjälpa en annan människa med småsaker som tillhör 

vardagen. Sjuksköterskestudenterna var eniga om att de upplevde det utvecklande att vårda 

personer i livets slutskede då de uttryckte att varje möte med människor ger dem något. 

Sjuksköterskestudenterna uttryckte också att de insett att döden inte behöver vara farlig, utan 

att det kan vara något fint och fridfullt. Sjuksköterskestudenterna var eniga om att de 

upplevde känslor av tacksamhet till livet av att vårda personer i livets slutskede. De beskrev 

att de fått ett nytt perspektiv på livet och större medvetande om att livet är skört. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev även att de upplevde att de fått en ny insikt i livet och att de 

inte längre tar saker för givet eftersom livet plötsligt kan förändras drastiskt. 

Sjuksköterskestudenterna uttryckte att de uppskattar vardagen mer och att även små stunder i 

livet är värdefulla. Sjuksköterskestudenterna lyfte fram att de värdesätter livet i sin helhet och 

att de upplever glädje och tacksamhet över att få vara friska och att deras nära och kära också 

är det. Två sjuksköterskestudenter oberoende av varandra uttryckte; 

  

”Man får mer perspektiv i livet och man uppskattar vardagen på ett helt annat sätt. 

Man blir så tacksam över att man är frisk och att ens anhöriga också är det” 

  

”Genom att vårda en person i livets slutskede lär man sig tänka positivt och 

uppskatta livet på ett bättre sätt när man inser hur livet kan vända plötsligt” 
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Att uppleva utmanande och påfrestande känslor 

Sjuksköterskestudenterna beskrev att de upplevde att det var tungt och jobbigt att vårda 

personer i livets slutskede. De upplevde en betungande känsla av att veta att en person 

kommer dö inom kort och upplevde att de även kände sig maktlösa i situationen. De beskrev 

även att vårda personer i livets slutskede upplevdes skrämmande och overkligt och att de 

upplevde en tomhet inom sig. Sjuksköterskestudenterna uttryckte även att de upplevde en 

rädsla och osäkerhet i bemötandet av personer i vård i livets slutskede då de upplevde att de 

inte hade tillräckligt med kunskap för att hantera situationen. 

  

”I början känner man sig osäker och det var skrämmande, det känns overkligt på 

något sätt. Man känner sig ganska tom och maktlös” 

  

Sjuksköterskestudenterna var eniga om att de upplevde det svårt att veta hur de skulle förhålla 

sig till personen och hela situationen och vad som var viktigt att tänka på i omvårdnaden för 

att personen skulle känna sig lugn och trygg. Sjuksköterskestudenterna uttryckte att de 

upplevde det svårt att tillgodose alla aspekter som är viktiga i omvårdnaden hos personer i 

livets slutskede och allt som får personen i livets slutskede att uppnå en så god livskvalité som 

möjligt. Vidare uttryckte sjuksköterskestudenterna att de upplevde känslor av otillräcklighet 

över att inte kunna göra allt då tiden upplevs otillräcklig. Sjuksköterskestudenterna beskrev 

också att de upplevde det ledsamt att se personen i livets slutskede ha väldigt ont och må så 

dåligt. Vidare upplevde de det jobbigt att inte kunna göra något för personen som mår så 

dåligt. Sjuksköterskestudenterna upplevde det känslomässigt tungt att inte kunna utföra 

livsuppehållande åtgärder, vilket medförde känslor av att vara värdelös och hopplös samt 

känslor som frustration och förtvivlan. Sjuksköterskestudenterna var eniga om att de upplevde 

en känsla av otillräcklighet och svårighet i att veta hur dem skulle förhålla sig gentemot 

personen i livets slutskede och de anhöriga för att dessa skulle få en bra upplevelse den sista 

tiden tillsammans. De upplevde det extra jobbigt när personen inte hade några anhöriga vid 

sin sida den sista tiden i livet. 

  

”Jag tycker det är svårt att veta hur man skulle förhålla sig till individen när den 

låg inför livets slut och dennes anhöriga” 
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Det framkom att sjuksköterskestudenterna var eniga om att de upplevde att vårda en person i 

livets slutskede första gången som en jobbig upplevelse, men att det blev lättare med tiden.  

Sjuksköterskestudenterna uttryckte att när de satt bredvid en person i livets slutskede 

upplevdes att det var något bland det läskigaste de gjort. Sjuksköterskestudenterna beskrev att 

de upplevde mycket ångest kring döden när de vårdat en person i livets slutskede och att de 

upplevde rädsla. Upplevelserna gjorde att de reflekterade mycket över sina egna liv. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev att de upplevde det jobbigt att efteråt göra iordning den 

avlidne personen. Sjuksköterskestudenterna uttryckte att de upplevde det väldigt nervöst att 

vårda en person i livets slutskede och vidare uttrycker en sjuksköterskestudent att denne 

hoppades på att personen i livets slutskede skulle överleva arbetspasset för att denne skulle 

slippa ta hand om en död människa. Sjuksköterskestudenterna beskrev att de upplevde det 

svårt att släppa jobbet i samband med att ha vårdat en person i livets slutskede eftersom de 

inte kunde prata med någon hemma för att inte röja sekretessen. Det framkom även att 

sjuksköterskestudenterna upplevde det extra jobbigt att vårda unga personer i livets slutskede 

och särskilt om det var någon i deras egen ålder. Sjuksköterskestudenterna som vårdat en 

person i livets slutskede uttryckte att det kändes orättvist då personen i livets slutskede var en 

yngre kvinna som hade hela livet framför sig med barn, familj och jobb. 

Sjuksköterskestudenterna var eniga om att de upplevde det lättare att vårda äldre personer i 

livets slutskede då de levt ett långt liv. Sjuksköterskestudenterna beskrev vidare att vårda 

äldre i livets slutskede upplevdes mer som livets gång och ett slut på lidandet då många av 

dem äldre var multisjuka. 

  

”Inför att vårda unga personer känner jag mycket. Är det äldre palliativa personer 

så känns det mer som ett slut på lidandet.” 

  

Att uppleva ambivalenta känslor 

Det framkom att sjuksköterskestudenterna uttryckte att de kunde uppleva ambivalenta känslor 

av att vårda personer i livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna uttryckte att det upplevdes 

känslomässigt påfrestande att vårda personer i livets slutskede, men att de trots det upplevde 

det som en fin upplevelse att få göra det bästa för personen. De beskrev vidare att de upplevde 

det psykiskt tungt att vårda personer i livets slutskede. Samtidigt upplevde de att de fick göra 

något meningsfullt och givande som kunde ge en så bra omvårdnad som möjligt. 

Sjuksköterskestudenterna uttryckte att de upplevde det både fysiskt och psykiskt tungt att 

vårda personer i livets slutskede. De beskrev vidare att det var psykiskt tungt att kunna agera 
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professionellt i en situation där det är lätt att bli berörd och det fysiskt tunga var 

omvårdnadsarbetet kring den sängliggande personen. Sjuksköterskestudenterna upplevde trots 

det psykiskt och fysisk tunga, en känsla av tacksamhet över att få vårda en person i livets 

slutskede. Sjuksköterskestudenterna var eniga om att det upplevdes svårt och känslosamt men 

samtidigt givande och speciellt att vårda personer i livets slutskede. 

  

”Jag upplever att vårda vid livets slutskede är väldigt emotionellt, krävande och 

någonting speciellt på samma gång när man får göra något bra för någon annan.” 

  

Det framkom även att sjuksköterskestudenterna upplevde att det var extra tufft och jobbigt när 

personen känner sig rädd, har ont och uttrycker mycket ångest. Sjuksköterskestudenterna 

beskrev vidare att de upplevde det mindre jobbigt när personen kände sig klar med livet och 

accepterat döden. Sjuksköterskestudenterna upplevde då en lättnad av att personen skulle få 

somna in och slippa allt lidande. 

  

Vikten av att vara förberedd 

Det framkom att vissa sjuksköterskestudenter upplevde att de kände sig förberedda till stor del 

och andra kände sig oförberedda av att vårda personer i livets slutskede. De flesta av 

sjuksköterskestudenterna som kände sig förberedda till stor del har arbetat inom vården och 

har tidigare vårdat personer i livets slutskede. Det framkom att sjuksköterskestudenter beskrev 

att de kände sig tillräckligt förberedd eftersom de tidigare vårdat personer i livets slutskede, 

men att dem inte tycker att skolan har gett något. Vissa uttryckte däremot att med den 

kunskap som skolan har gett skulle de kunna hantera dessa vårdsituationer bra, men att det 

krävs ett par gånger för att kunna känna sig trygg i att vårda personer i livets slutskede. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev även att de upplevde att de kände sig förberedda till stor del 

men att teorin inte kan ersätta verkligheten av att gå igenom dessa vårdsituationer och att 

vårda personer i livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna lyfte även att tidigare vårdat 

personer i livets slutskede gjorde att de kände sig mer förberedda av att ge omvårdnad och 

bemöta dessa personer. 

  

”Känner mig rätt bra förberedd, men det beror mest på mina tidigare erfarenheter” 

  

Det framkom även att vissa sjuksköterskestudenter inte alls kände sig förberedda i att vårda 

personer i livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna beskrev att de inte fått kunskap om 
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omvårdnad vid palliativ vård under utbildningen som de önskat och att de önskar mer fokus 

på ämnet i sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskestudenterna menade på att de önskar en 

obligatorisk kurs i palliativ vård och därmed mer utbildning i palliativ vård i sin utbildning. 

De beskrev vidare att endast de som valde kursen omvårdnad vid palliativ vård som valbar 

kurs, fick fördjupa sig inom det området ordentligt. 

  

”Jag känner mig inte helt förberedd för att vår utbildning inte har en kurs i palliativ 

omvårdnad som standard i kursplanen, vilket borde vara en egen kurs” 

  

Det framkom även att sjuksköterskestudenterna upplevde att de kände sig mer förberedda 

kring omvårdnaden kring en person i livets slutskede, men att de kände sig osäkra och 

oförberedda kring smärtlindring och medicinsk bedömning. Vidare beskrev 

sjuksköterskestudenterna att de kände sig osäkra i hur de ska skatta en person som är i behov 

av smärtlindring samt vad de behöver för medicin. 

  

“ ...Jag känner mig trygg i mitt handlande kring omvårdnaden tack vare min 

personlighet. Jag känner mig mindre trygg i hur mycket smärtlindring jag ska ge, 

vilken typ av smärtlindring jag ska använda, hur jag ska utvärdera smärtan och hur 

ofta “ 

  

Behovet av att förstå vikten av omvårdnadsinsatserna 

Att vara närvarande och förmedla trygghet 

Sjuksköterskestudenterna upplevde det viktigt att vara närvarande för personen i livets 

slutskede. De lyfte fram att genom närvaro kan de förmedla trygghet för personen och låta 

personen somna in med känslan av att denne inte är ensam. Sjuksköterskestudenterna 

uttryckte även att det är av betydelse att personen är informerad om situationen och får 

kontinuerlig information om vad som sker i omvårdnaden. De beskrev vidare att i 

omvårdnaden bör sjuksköterskan alltid vara lyhörd och öppen för personens önskemål. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev att det är betydelsefullt att ta reda på hur varje person vill 

ha det och att arbetet är personcentrerat utifrån personens behov. De uttryckte vidare att det är 

av betydelse att personens önskemål tillgodoses och uppfylls i största möjliga mån för att 

främja personens välbefinnande. Det framkom också att sjuksköterskestudenterna upplevde 

att det är av vikt att lyssna på hur personen vill ha det eftersom att alla personer har olika 
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tankar och önskemål om hur de vill att omvårdnaden ska utformas och gå till. Två personer 

oberoende av varandra uttryckte: 

  

”Jag tycker det är viktigt att man är lyhörd och tar reda på information över hur 

personen i livets slutskede vill att det ska gå till. Döden är någonting alla ska gå 

igenom därför ha vi även olika tankar och funderingar kring döden” 

  

“Man gör det som patienten hade velat. Gillar patienten musik har man musik 

igång. Man ska vara närvarande i omvårdnaden man ger. Man berättar vad man 

ska utföra innan man gör det. Man ska vara lyhörd för vad patienten behöver i den 

stunden “ 

  

Sjuksköterskestudenterna lyfter att det är betydelsefullt att känna till viktiga 

omvårdnadsåtgärder i omvårdnaden vid vård livets slutskede för att kunna tillgodose de behov 

som krävs. Det framkom även att sjuksköterskestudenterna uttryckte att det är viktigt att värna 

om personens integritet. Sjuksköterskestudenterna beskrev vidare att det görs genom att tänka 

på att exempelvis vid avklädning skydda personen från att ligga helt naken, eller att alltid 

prata med patienten och berätta om vilka omvårdnadsåtgärder som görs på personen oavsett 

om denne är vid medvetande eller inte. Det framkom också att sjuksköterskestudenterna 

tyckte att det är av betydelse att tänka på att ge en god omvårdnad i form av att göra det 

bekvämt för personen, som t.ex. fukta munnen och läpparna på personen, hålla handen, prata 

med personen, kamma håret samt få personen att känna närvaro. 

  

Sjuksköterskestudenterna lyfte vidare att de tyckte att det är av vikt att tänka på att arbeta 

patientnära och vikten av att tillämpa en lugn vårdmiljö kring personen. De beskrev vidare att 

de alltid tänkte på att göra så som de själva hade velat ha det. Sjuksköterskestudenterna 

uttryckte att det är av betydelse är att göra den sista tiden så bra som möjligt trots 

omständigheterna. Det framkom också att de uttryckte att det är extra viktigt att personer i 

livets slutskede känner sig sedda och att de inte ska känna sig ensamma då alla har rätt till en 

värdig sista tid i livet. Sjuksköterskestudenterna tryckte på att det är betydelsefullt att vara ett 

bra stöd då alla inte har familj nära sig och ingen ska behöva gå igenom en så svår period 

ensam. Sjuksköterskestudenterna betonade att ingen ska dö ensam och uttryckte vidare hur 

betydande det är med vak och att alla har rätt till en värdig sista tid i livet. Två 

sjuksköterskestudenter oberoende av varandra uttryckte: 
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“Det är viktigt med vak. Ingen ska dö ensam och alla har rätt till en värdig sista tid 

i livet” 

 

“Det är extra viktigt att vara ett bra stöd då alla kanske inte har familj och släkt 

nära och ska inte behöva gå igenom denna svåra period själv “ 

  

Sjuksköterskestudenterna lyfte även att det är viktigt att personen i livets slutskede skall vara 

fri i största mån från smärta, oro och ångest. Det framkom att sjuksköterskestudenterna 

upplevde det viktigt att i omvårdnadsinsatserna vid vård i livets slutskede lindra personens 

lidande i form av bland annat smärtlindring och ångestdämpande åtgärder. 

Sjuksköterskestudenter upplevde att det är av stor vikt att sjuksköterskan har kunskap om hur 

denne ska agera i olika situationer, som exempelvis när personen uttryckte dödsångest för att 

personen ska ha det så bra som möjligt. Det framkom också att ett par sjuksköterskestudenter 

tyckte det är betydelsefullt att personen i livets slutskede ska få en bra sista tid i livet och 

uppfylla personens sista önskningar såsom exempelvis komma ut i naturen eller hälsa på 

familjen en sista gång. De uttryckte vidare att det är av betydelse att personen i livets 

slutskede vårdas på den plats denne vill dö på. 

  

”Se till personens behov och önskningar vill till exempel personen dö i hemmet så 

ska hen få det om det är möjligt att lösa. Ingen ska bli tvingad att dö på sjukhuset 

om det är möjligt att lösa så att personen får en värdig död i hemmet.” 

  

Sjuksköterskestudenterna beskrev att det är ett stort ansvar att ta hand om en person i livets 

slutskede och att visa kärlek, omtanke, respekt för personen. De uttryckte vidare att 

sjuksköterskan inte behöver säga massa kloka ord, utan att det räcker att bara sitta där och 

visa att det finns tid för personen.    

 

”Att finnas där, svara på frågor. Visa kärlek, omtanke, respekt och att bevara 

personens egna integritet och att uppfylla alla önskningar som är möjliga.” 

  

 Att bemöta och engagera de anhöriga 

Det framkom att många sjuksköterskestudenter upplevde att det är av stor betydelse att finnas 

där för de anhöriga och vara ett bra stöd för dem då sjuksköterskan är betydelsefull för de 
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anhöriga i dessa situationer. Sjuksköterskestudenterna belyste att det är av stor vikt att visa 

respekt och att inte se förbi de anhöriga. Sjuksköterskestudenterna uttryckte att det är 

väsentligt att de anhöriga är informerade om situationen och får kontinuerlig information om 

vad som sker i omvårdnaden kring personen i livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna var 

eniga om att sjuksköterskan tillsammans med resten av personalstyrkan ska stödja de anhöriga 

genom att finnas som ett stöd och trösta de, kunna besvara de anhörigas frågor och ge 

nödvändig information. De uttryckte även att det är betydelsefullt att sjuksköterskan ska 

lyssna på de anhöriga och ta reda på vad de har för önskningar kring vården för personer i 

livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna beskrev vidare att de anhöriga ska 

uppmärksammas, få göra sig hörda och involveras i vården kring deras anhörige. Det 

framkom även det motsatta och att de anhöriga istället ska lyssna på sjuksköterskan och inte 

bestämma över vad sjuksköterskan ska göra i omvårdnaden kring personen i livets slutskede. 

Vidare uttrycktes det även att de anhöriga vill påverka vården, men att de anhöriga inte får 

göra det. Sjuksköterskestudenterna lyfte i helhet att det är viktigt att inge en känsla av att 

sjuksköterskan bryr sig och finns där för anhöriga. 

  

”Att man respekterar och bemöter anhöriga på ett sätt som ger dom stöttning och 

information. Viktigt att man visar att man bryr sig och att man finnas där vid 

behov.” 

  

Sjuksköterskestudenterna beskrev att det är av stor vikt att de anhöriga ska vara en del i 

vårdandet, att de ska känna sig delaktiga i omvårdnadsarbetet och alla beslut som rör personen 

i livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna var eniga om att det är väsentligt att ha förståelse 

för de anhöriga och att se till att det inte finns några frågetecken som gör att de anhöriga inte 

känner sig trygga. Sjuksköterskestudenterna menade vidare att de tyckte att det är betydande 

att de anhöriga känner trygghet med vårdpersonalen och deras kompetens. Det framkom att 

sjuksköterskestudenterna tyckte det är av betydelse att sjuksköterskan är lyhörd och har ett 

lugnt bemötande gentemot de anhöriga. Sjuksköterskestudenterna uttryckte att de tänkte på att 

bemöta de anhöriga som de själva vill bli bemötta eller som de vill att andra bemöter deras 

anhöriga. Sjuksköterskestudenterna var eniga om att sjuksköterskan ska ha ett lugnt och etiskt 

förhållningssätt gentemot de anhöriga och fråga de anhöriga hur de vill att vården ska 

utformas om personen i livets slutskede inte kan fatta egna beslut. De menade vidare på att 

sjuksköterskan ska förmedla trygghet genom att skapa ett förtroende till de anhöriga. 

Sjuksköterskestudenterna lyfte att sjuksköterskan ska engagera de anhöriga i det som 
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försiggår kring personen i livets slutskede och lyssna på hur de vill ha det efter dennes 

bortgång. Sjuksköterskestudenterna uttryckte att det kan vara jobbigt för anhöriga att ha 

någon så nära som ligger inför livets slutskede och att som sjuksköterska tänka att det är 

betydelsefullt att sitta ner med anhöriga för att påminna de att sjuksköterskan finns om de 

önskar prata. Det lyftes också fram att lyfter fram att det kan uppskattas att bara erbjuda 

småsaker i sådana jobbiga stunder. 

  

”Det brukar vara jobbiga dagar och nätter om man är anhörig. Det uppskattas 

alltid att erbjuda en kopp kaffe eller lite fika och påminna det anhöriga att man 

finns om dom önskar prata.” 

  

 Sjuksköterskestudenterna uttryckte det är av betydelse att kunna läsa av de anhöriga, 

eftersom alla vill ha olika mycket information i vad som händer i vårdandet i av personen i 

livets slutskede. Det framkom också att sjuksköterskestudenterna tog upp att det gäller att ha 

en magkänsla i sitt handlande och agerande gentemot anhöriga eftersom alla är olika. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev vidare på att vissa anhöriga vill ha fysiska beröring, som en 

kram eller bara hålla handen. Medan andra inte vill ha någon fysisk kontakt alls. 

Sjuksköterskestudenterna beskrev även att det är viktigt att informera de anhöriga om att 

stödsamtal kan erbjudas på plats och att om de är i behov av exempelvis kuratorer så kan de 

komma till avdelningen, så att kuratorn kan komma och presentera sig och informera om vad 

kuratorn kan erbjuda för hjälp och stöd. 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Ett frågeformulär baserad på öppna frågor med kvalitativ ansats har genomförts och ansågs 

vara mest lämplig, eftersom syftet med föreliggande studie var att belysa 

sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda personer i livets slutskede. Det är alltid 

forskningsfrågan som styr valet av vilken metod som väljs (Forsberg & Wengström, 2016). 

En kvalitativ metod ger ett bredare perspektiv där varje deltagare har en större frihet att 

framföra sina upplevelser, än vid användning av en kvantitativ metod (Olsson & Sörensen, 

2011). Det var därav inte relevant att använda en kvantitativ metod eftersom det var just 

sjuksköterskestudenters upplevelser som skulle studeras. Fördelen med frågeformuläret är att 
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en större andel personer kan delta, vilket ökar generaliserbarheten (Ejvegård, 2009). En annan 

fördel med ett frågeformulär är att personerna kan tänka igenom sina svar i lugn och ro (ibid.). 

Nackdelen med ett frågeformulär är att det inte ger samma djup som om en intervjustudie 

valts. Så en fördel med en intervjustudie hade varit att det hade gett mer djup och detaljer som 

skulle gjort det möjligt att få en bättre helhetsbild av valt syfte (Forsberg & Wengström, 

2016). Det är vanligt att det görs litteraturstudier vid examensarbeten (Olsson & Sörensen, 

2011). Fördelar med att ha gjort en litteraturstudie är att det eventuellt hade medfört att 

urvalet inom valt ämnesområde blivit bredare, vilket hade gjort att även resultatet blivit det 

(Forsberg & Wengström, 2016). Nackdelen hade dock varit att det blivit svårare att få en 

objektiv bild eftersom resultatet redan är analyserat och tolkat av tidigare forskare (ibid.). Vid 

kvalitativ metod är det möjligt att använda sig av induktiv ansats, vilket innebär slutsatser från 

erfarenheter eller deduktiv ansats, som innebär slutsatser från olika teorier (Henricsson & 

Billhult, 2017). I denna studie har en induktiv ansats använts, då detta ansågs vara mest 

lämpligt eftersom studien inte utgick från en teori. 

 

Sjuksköterskestudenter i termin fem och sex ansågs möjligtvis kunna bidra med djupare 

kunskap som kunde bidra med djupare resultat. De studenter som inte vårdat personer i livets 

slutskede, exkluderades på grund av att de inte kunde bidra med deras upplevelse av att vårda 

personer i livets slutskede och svarade därmed inte på studiens syfte. Deltagarna i studien 

valdes utifrån ett ändamålsenligt urval som enligt Polit och Beck (2012) grundar sig i att 

urvalet är mest lämpligt för det fenomen som ska undersökas. Deltagarna kunde bidra med 

erfarenheter och kunskap kring det som skulle undersökas (ibid.). Enligt 

Kristensson (2014) kan även ändamålsenligt urval vara en nackdel då det kan bli för lite 

variation i datainsamlingen bland deltagarna i studien. Detta ansågs dock även kunna styrkas 

när informationen stärks från samtliga deltagare och många trycker på samma sak. I denna 

studie var majoriteten av deltagarna kvinnor som också speglar verkligheten inom hälso- och 

sjukvården då det är ett kvinnodominerat yrke. Graneheim och Lundman (2004) lyfter dock 

att om studien har en jämnare könsfördelning går det att få ett bredare perspektiv, och om 

möjligt uppnå en större tillförlitlighet till resultatet. Det går dock inte att avgöra om 

könsfördelningen har någon påverkan på studiens resultat då all data är avidentifierad. 

  

För att garantera att deltagandet i studien var frivilligt så understryks detta i ett 

informationsbrev som skickades ut tillsammans med enkäten. Deltagarna delgavs även 

information om att deltagandet kunde avbrytas utan konsekvenser. Totalt medverkade 70 
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deltagare i studien, vilket upplevdes ge en teoretisk mättnad då de framkom liknande 

upplevelser från enkäten. Trovärdigheten i resultatet stärks om liknande information 

framkommer i studien (Polit och Beck, 2012). Enligt Polit och Beck (2012) är det mängden 

information och omfattningen av datamättnad som bör styra antalet deltagare. Fördelen med 

en enkät på nätet är att deltagarna kan fylla i frågeformuläret när det passar dem och ta den 

tiden dem behöver för att svara på frågorna (Kristensson, 2014). Nackdelen är att det är svårt 

att nå ut till deltagarna och få dem att svara på frågeformuläret trots tillgängligheten. Enligt 

Billhult (2017) är det även en nackdel att det är svårt att få en uppfattning av bortfallet, det 

vill säga vilka som inte svarat på frågeformuläret. Hade frågorna istället delats ut fysiskt i 

form av ett pappersformulär så hade antagligen studien fått in fler svar. Fördelen med 

pappersformulär är att deltagarna kan besvara frågorna i samband med att den delas ut 

(Kristensson, 2014). Nackdelen är att deltagarna kan uppleva en tidspress i att svara på 

frågeformuläret och det finns då risk för att svaren blir förhastade eller ogenomtänkta, vilket 

kan påverka resultatet (ibid.). Det tog i snitt 18 minuter för deltagarna att svara på 

frågeformuläret. Vilket innebär att i denna studie hade inte ett pappersformulär varit ett bra 

tillvägagångssätt att samla in data, eftersom det inte lämpar sig med en sådan metod när det 

tar lite längre tid att svara på frågeformuläret (Kristensson, 2014). 

  

Frågorna i frågeformuläret konstruerades på egen hand för att få den specifikt anpassad till 

studien, men inspirerades från en tidigare studie inom det valda området. Ett färdig 

strukturerat frågeformulär inom det valda området hade kunnat användas till föreliggande 

studie. Fördelen med färdiga frågeformulär är att de är testade i tidigare studier, vilket ökar 

tillförlitligheten (Billhult, 2017). Nackdelen med färdig strukturerade frågeformulär är att de 

inte är anpassade till studien och kan därmed påverka syftet (ibid.).  Studiens frågeformulär 

prövades av en grupp sjuksköterskestudenter innan den skickades ut, vilket Ali & Skärsäter 

(2017) menar ökar tillförlitligheten i studien. 

  

All insamlad data analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) beskrivning av 

en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod valdes då tillvägagångssättet ansågs vara 

lättförståeligt, tydlig att följa och tycktes vara relevant för studien. Innehållsanalysen gjordes 

på manifest nivå, vilket enligt Graneheim & Lundman (2004) innebär att forskaren i största 

möjliga mån undviker att tolka texten utan endast beskriver den. Det kan dock inte uteslutas 

helt att någon tolkning har skett under analysprocessen. Graneheim & Lundman (2004) menar 

på att det kan förekomma en viss grad av tolkning i texten vid en kvalitativ innehållsanalys, 
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då förståelsen för texten är en tolkningsbar process och kan tolkas olika. Innehållet lästes först 

igenom enskilt för att få en inblick i texten och därefter lästes innehållet tillsamman för att för 

att gemensamt kunna välja ut meningsenheter. Genom att läsa datainsamlingen flera gånger 

bildas en djupare förståelse för materialet. För att säkerhetsställa att ingen data gått förlorad 

lästes meningsenheterna igenom tillsammans igen för att säkerhetsställa att materialet svarade 

på studiens syfte. Vidare genomfördes kondensering, kodning på var sitt håll via Google 

Drive och sedan träffades fysisk och diskuterade det som skrivits. Fördelen med att gå igenom 

det tillsammans är för att säkerhetsställa att kärnan i meningsenheterna inte missats. Genom 

att arbetet granskats på var sitt håll och sedan diskuterat det kunde nya infallsvinklar skapas. 

Meningsenheterna bearbetades flera gånger innan kategorier och underkategorier kunde 

skapas. Det har varit till fördel att meningsenheterna bearbetats flera gånger då dessa kunde 

omsorteras och slutligen grupperas i lämplig kategori och underkategori.  Under halva 

studieprocessen har handledare bytts vilket även medfört att olika lärare granskat arbetet ett 

flertal gånger. Kristensson (2014) belyser att resultatet stärks och bli mer tillförlitligt när flera 

personer är involverade och kritiskt granskar materialet. 

 

Resultatdiskussion 

Huvudfyndet i denna studie var att det fanns stor variation i sjuksköterskestudenternas 

upplevelse av att vårda personer i livets slutskede. Resultatet i denna studie baserades på 

sjuksköterskestudenternas berättelse av deras livsvärld som Birkler (2008) beskriver är 

subjektiva upplevelser som präglas av personens erfarenheter och uppfattningar av en 

händelse de varit med om. I resultatet uttryckte sjuksköterskestudenterna att upplevelsen av 

att vårda personer i livets slutskede väckte olika känslor som oro, osäkerhet och rädsla vilket 

också var en anledning till att sjuksköterskestudenter tar distans från att vårda personer i livets 

slutskede (Grubb & Athur, 2016). En upplevelse hos de som vårdat kan ge ett minne med 

bestående avtryck om de varit med om någon händelse som väckt starka känslor eller tankar 

(Sjögren och Györki, 2018; Sonnby-Borgström 2012). 

I resultatet framkom det att sjuksköterskestudenterna upplevde utmanande och påfrestande 

känslor av att vårda personer i livets slutskede samt att de upplevde det svårt att vet hur de 

skulle förhålla sig till personen i livets slutskede och hela vårdsituationen. Det framkom även 

att sjuksköterskestudenter upplevde det psykiskt tungt att vårda personer i livets slutskede och 

att känslor av att vara värdelös och hopplös uppstod. Anderson et al. (2015) menar att 

påfrestande och psykiskt tunga känslor är vanligt förekommande vid vårdandet av personer i 
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livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna uttryckte också att dödsfall var svårt och 

känslomässigt krävande, som även framkom som vanliga känslor i tidigare studier (Cooper & 

Barnett, 2005; Huang, Chang, Sun, Ma, 2010; Sadala & da Silva, 2009). 

Sjuksköterskestudenterna beskrev att känslorna uppstod på grund av otillräcklig kunskap 

inom omvårdnad vid palliativ vård. Flera författare menar att orsaken till dessa påfrestande 

och psykiskt tunga känslor som uppstod av att vårda personer i livets slutskede beror på 

brister i utbildningen och för lite förberedelse inför klinisk utbildning i vård vid livets 

slutskede (Charalambous & Kaite, 2013; Yildiz & Akansel, 2011). För att öka kunskapen 

inom omvårdnad vid palliativ vård kan det vara ett sätt att använda simulerade situationer 

(Gillan, Jeong & van der Riet, 2013) eller träning genom drama (Ekebergh, Lepp & Dahlberg, 

2004). Båda dessa hjälper sjuksköterskestudenterna att våga närma sig krävande situationer 

som sjuksköterskestudenterna i resultatet uttryckte det var av personer i livets slutskede. 

Eftersom det har visat sig i tidigare studier att sjuksköterskestudenter och nyexaminerade 

sjuksköterskor tar distans från att vårda personer i livets slutskede (Anderson et al., 2015) är 

det av stor betydelse att stimulerande situationer eller träning genom drama bör vara en del i 

sjuksköterskeutbildningen. Det skulle resultera i att sjuksköterskestudenterna blir mer 

tryggare i sin sjuksköterskeroll, vilket skulle öka vårdkvalitén för personer i livets slutskede 

och personalens psykiska hälsa. 

I resultat framkom det att en del sjuksköterskestudenter kände sig till stor del förberedda och 

att en del kände sig oförberedda i att vårda personer i livets slutskede. Vissa 

sjuksköterskestudenter hade tidigare vårdat personer i livets slutskede och framstod som mer 

självsäkra i att vårda dessa personer, än sjuksköterskestudenterna som inte vårdat personer i 

livets slutskede tidigare. Liknande resultat har rapporterats i tidigare studier där 

sjuksköterskestudenter blev intervjuade om sina erfarenheter kring omhändertagande av 

personer i livets slutskede (Huang et al., 2010). Studiens resultat belyser vikten av att i 

sjuksköterskeutbildningen hitta dem elever som är rädda och hjälpa dem att bli mer bekväma 

och trygga i att vårda personer i livets slutskede. Eftersom att det för sjuksköterskan nästan är 

oundvikligt att inte träffa personer i livets slutskede bör därför fokus ligga i att få vägledning i 

omvårdnad vid palliativ vård. Som Hurtig & Stewin (1990) beskriver i sin studie så bör 

utbildning innehålla råd och vägledning i hur sjuksköterskestudenterna ska bemöta och vårda 

personer i livets slutskede. Ett sätt att uppnå detta är att sjuksköterskestudenterna får dela med 

sig av sina personliga känslor med erfarna sjuksköterskor som kan bekräfta deras oro (Cooper 

& Barnett, 2005; Huang et al, 2010). 
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Ett annat sätt att få sjuksköterskestudenter att känna sig mer trygga i sin roll som 

sjuksköterska kan vara en förberedande utbildning inom omvårdnad vid palliativ vård. En 

förberedande utbildning som berör vård vid livets slutskede har sedan tidigare diskuteras och 

visats ha positiva effekter (Kwekkeboom et al., 2005; Mallory, 2003; Mooney, 2005). 

Eftersom sjuksköterskor är den professionella grupp som har störst kontakt med personer i 

livets slutskede kommer sjuksköterskestudenter för eller senare att möta dessa personer vare 

sig det är i utbildningen eller senare i arbetet som sjuksköterska (Ahlner-Elmqvist, 2001; 

Mutto et.al., 2010). Således är det av betydelse att en obligatorisk kurs i omvårdnad vid 

palliativ vård ingår i grundutbildningen för att förbereda sjuksköterskestudenterna inför deras 

kommande profession. En obligatorisk kurs i omvårdnad vid palliativ vård är förberedande 

och utvecklande för studenten som person (Ballesteros et al., 2014). Kursen tillåter studenter 

att reflektera över den egna döden, vilket i sin tur kan öka deras självkännedom och 

självförtroende i att vårda personer i livets slutskede (Henoch et al., 2014; Iranmanesh et al., 

2008). I resultatet beskrev sjuksköterskestudenterna att vårda personer i livets slutskede fick 

de att reflektera över sin egna död. I resultatet framkommer det även att den personliga 

utvecklingen i att vårda personer i livets slutskede medförde en upplyftande känsla eftersom 

sjuksköterskestudenterna upplevde att de fick göra något meningsfullt för personen samt 

skapa en värdig stund för personen i livets slutskede och dennes anhöriga. Kwekkeboom et al. 

(2006) belyser att sjuksköterskestudenter som spenderat tid med en person i livets slutskede 

kan uppleva en personlig utveckling av att vara i dessa vårdsituationer. En personlig 

utveckling får en person att växa som individ och bli bättre och skickligare på sina färdigheter 

(Lundh & Smedler, 2012). På så sätt kan personen öka sin självkännedom, sin kunskap och 

förbättra personliga färdigheter (ibid.) Vårda personer i livets slutskede bidrar till en personlig 

utveckling både som privatperson och inom den kommande yrkesrollen (Kwekkeboom et al., 

2006; Wallerstedt & Andershed 2007)  

I resultatet framkom det att sjuksköterskestudenterna beskrev att vårda personer i livets 

slutskede var berikande, givande och att varje möte gav något meningsfullt. Sonnby-

Borgström (2012) menar på att en persons upplevelse av att vårda personer i livets slutskede 

ger livet en fördjupad mening och är betydelsefull och motiverande i livet. I studien framkom 

även att sjuksköterskestudenterna var eniga om de fått en ny insikt och medvetenhet om livet 

och att de även upplevde känslor av tacksamhet. Dessa känslor har också påvisats i tidigare 

studier (Kwekkeboom et al., 2006). I resultatet beskriver sjuksköterskestudenterna att de 

upplever känslor av att vara välbehövda och att det en ära att få vårda personen till ett bra slut. 
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Det framkom även att sjuksköterskestudenterna uttryckte att vårda personer i livets slutskede 

är ett stort ansvar och ett arbete som ger mycket tillbaka, som även Ternestedt (1998) skriver 

om i sin bok. Några av de artiklar som användes visade på sjuksköterskors positiva 

upplevelser av att vårda personer i livets slutskede (Fridh et al., 2009; Iranmanesh et al., 2009; 

Wallerstedt & Andershed; 2007). Sjuksköterskorna i artiklarna ansåg att det var ett 

privilegium att få följa personen på dennes sista tid i livet, vilket även 

sjuksköterskestudenterna i denna studie beskriver att det är. I flera av de artiklar som använts 

var det mindre uppmärksamhet på de positiva upplevelserna av att vårda personer i livets 

slutskede, då fokus låg främst på sjuksköterskors negativa upplevelser. Detta kunde tolkas 

som att tidigare forskning lagt fokus på de negativa upplevelserna istället för att lyfta att 

sjuksköterskor behöver mer förberedelse i att vårda personer i livet slutskede. 

  

I resultatet framkom det även att sjuksköterskestudenterna lyfte vikten av att ta reda på hur 

varje person i livets slutskede vill ha det och att en betydelsefull del i omvårdnadsinsatserna 

låg i att försöka tillgodose önskemål. Genom att lyssna till hur personen vill ha det kan 

omvårdnaden utformas på ett personcentrerat sätt och främja välbefinnande för denne 

Jakobsson et al. (2014). I resultatet framkom det även de anhöriga är en viktig del i 

omvårdnaden och sjuksköterskan även lyssna till deras önskemål. Däremot framkom 

motsatsen där de anhöriga istället skulle lyssna på sjuksköterskan och inte bestämma över vad 

sjuksköterskan ska göra i omvårdnaden kring personen i livets slutskede. Vidare menade 

sjuksköterskestudenten att de anhöriga vill påverka vården, men att de inte får göra det. Detta 

motsäger hur god palliativ vård bör utformas då den palliativa vården bygger på de fyra 

hörnstenarna, där den fjärde hörnstenen understryker att vården ska ges i samverkan med de 

anhöriga och deras önskemål så långt som möjligt (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Enligt Jakobsson et al. (2014) är det betydelsefullt att lindra lidande och främja välbefinnande 

för personer i livets slutskede, vilket även sjuksköterskestudenterna i resultatet uttryckte var 

av stor betydelse för att skapa en god sista tid i livet. Det görs genom att bland annat värna om 

varje möte med personen för att utforma omvårdnaden på bästa möjliga sätt (Chapple et al., 

2006). Resultatet visade att utforma personcentrerad omvårdnad var av betydelse för att kunna 

identifiera personens möjligheter och omvårdnadsbehov för att kunna utföra en god 

omvårdnad till personer i livets slutskede. 
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Sjuksköterskan som spenderar tid med personer i livets slutskede och deras anhöriga krävs att 

sjuksköterskan är närvarande, lyssnar aktivt och informerar de anhöriga vad som sker i 

omvårdnaden vid vård i livets slutskede (Iranmanesh, Häggström, Axelsson & Sävenstedt, 

2009; Twycross, 1998). Detta beskriver sjuksköterskestudenterna i resultatet är av betydelse 

och styrks även i tidigare studier (Benkel, Wijk & Molander, 2009; Stoltz, Lindholm, Udén, 

& Willman, 2006). Enligt Twycross (1998) är stöd till anhöriga en del av den palliativa 

vården. I resultatet framkommer att sjuksköterskestudenterna anser att det är av betydelse att 

finnas där och stötta anhöriga i vård vid livets slutskede, vilket även framkom i tidigare 

studier (Petersson et al., 2010; Fridh et al., 2009). I resultatet var sjuksköterskestudenterna 

eniga om att tillgänglighet och kompetens var av betydelse för att besvara de anhörigas frågor 

och ge nödvändig information, vilket enligt Milberg, Strang, Carlsson och Börjesson (2003) 

framkommit är något som anhöriga värderar högt. Detta anses vara av betydelse för att de 

anhöriga ska uppleva en trygghet i omvårdnaden vid livets slut. I resultatet beskrev 

sjuksköterskestudenterna att det gäller att ha magkänsla i sitt agerande och att det är av stor 

betydelse att tänka på att olika personer sörjer på olika sätt och vill ha olika mycket tröst och 

närhet. Detta belyser även Benkel et al., (2009) i sin studie. Ett förslag kan vara samtala med 

de anhöriga för att identifiera deras tankar och känslor för att kunna tillgodose deras önskemål 

och informera om vad det finns för möjlighet till hjälp och stöd.  

 
För att sjuksköterskestudenterna och nyexaminerade sjuksköterskor ska slippa må psykisk 

dåligt på grund av det palliativa arbetet bör det läggas ner mer tid på det området. Det är 

viktigt att nyexaminerade och blivande sjuksköterskor är förberedd och säkra i sin roll då det 

har en stor betydelse för deras hälsa och för vårdkvaliteten. Det finns tidigare forskning som 

styrker bristande kunskap och rädslan som uppstår i att vårda personer i livets slutskede, därav 

är det av stor betydelse att det läggs mer forskning på hur detta problem ska förbättras för att 

det ska ske en utveckling i rätt riktning. Förslag på forskning kan vara observationsstudier på 

nyexaminerade sjuksköterskor för få bredare perspektiv på vilka kunskaper, färdigheter som 

finns och vilket stöd de får när de mår psykiskt dåligt.  Ett önskvärt forskningsförslag kan 

också vara att forska kring reflektionens betydelse för sjuksköterskestudenter när en person i 

livets slutskede avlider. Förslag på forskning kan också vara att forska om upplevelsen att 

vårda personer i livets slutskede skiljer sig mellan män och kvinnor.  
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Slutsats 
Resultatet i denna studie visade att sjuksköterskestudenter upplevde varierande känslor av att 

vårda personer i livets slutskede. Det framkom att vårdandet av personer i livets slutskede 

upplevdes utvecklande och gav känslor av att vara välbehövd och uppskattad. Det visade sig 

också att det gav en ny insikt i livet och att sjuksköterskestudenterna upplevde därav 

tacksamhet till livet. Det upplevdes också psykiskt tungt, påfrestande och skrämmande att 

vårda yngre personer. Studiens resultat visar att sjuksköterskestudenter som inte vårdat 

personer tidigare upplevde det svårare och mer utmanande än de som tidigare jobbat inom 

vården och vårdat personer i livets slutskede. Sjuksköterskestudenterna uppmärksammade att 

det krävs betydligt mer förberedande kunskap i utbildningen för att känna sig mer förberedd 

att vårda personer i livets slutskede inför deras kommande profession. Resultatet visade på 

bristande kunskap kring smärtlindring och medicinsk bedömning vilket medförde att 

sjuksköterskestudenterna kände sig osäkra och otrygga i och tog distans från att vårda 

personer i livets slutskede. Således kan studiens resultat leda till ökad kännedom kring 

sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda personer i livets slutskede för att utveckla och 

förbättra sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Resultatet visar även att det skulle vara 

betydelsefullt med en obligatorisk kurs i omvårdnad vid palliativ vård för att förbereda 

sjuksköterskestudenterna att hantera dessa vårdsituationer och känna sig självsäkra i att vårda 

personer i livets slutskede 

 

Självständighet 
Samarbete mellan Miranda och Sedina har varit gott under hela arbetets gång. Den första 

veckan lades en gemensam plan upp för att lättare kunna strukturera upp arbetet. Ansökan till 

etikkommittén bearbetades tillsammans, även så informationsbrevet och frågorna till 

webbformuläret. Relevanta artiklar till studien söktes fram på varsitt håll och bearbetades 

sedan tillsammans. Bakgrunden delades upp, men både Miranda Hoël och Sedina Arifagic 

gjorde ändringar i varandras ansvarsområde, detsamma gällde vid metoden som i 

bakgrundsmaterialet. Resterande delar av uppsatsen, d.v.s. resultatet, metoddiskussionen och 

resultatdiskussionen bearbetades gemensamt. Sammanfattningsvis har samarbetet fungerat 

väldigt bra och därmed har studien bearbetats i största del gemensamt. Slutligen finputsades 

studien och justeringar av bilagor, formalia, struktur och referenser gemensamt. 
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                                                                                                        Bilaga 1 
 
 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 

Informationsbrev 
 

Sjuksköterskor är den professionella gruppen som har störst kontakt med personer i livets 
slutskede och behovet av att förberedda sjuksköterskor inför mötet med döende personer är 
därför stort. Vid avslutad utbildning ska studenterna vara tillräckligt förberedda för att kunna 
utföra palliativ omvårdnad. Det är viktigt att sjuksköterskestudenter får både praktisk 
erfarenhet och formell utbildning i palliativ omvårdnad. Det är således av betydelse att belysa 
sjuksköterskestudenternas upplevelse av att vårda personer i livets slutskede. 
 
Syftet med studien är att belysa sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda 
personer i livets slutskede 
 
Vi heter Sedina och Miranda och läser sjuksköterskeprogrammet på Blekinge Tekniska 
högskola. Vi ska i vårt examensarbete försöka få svar på ett antal frågor som rör våra blivande 
kollegor samt deras upplevelse av att vårda personer i livets slutskede. Vi ber dig därför 
skriftligen besvara frågorna i formuläret. Vi hoppas på utförliga svar om hur ni tänker och 
känner inom det här området. 
 
Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan avbrytas utan konsekvenser. Det 
garanteras fullständig konfidentialitet och anonymitet för alla som deltar, vilket innebär att 
Era svar inte på något sätt kommer att kunna kopplas till Er personligen. Materialet kommer 
enbart att användas för studiens ändamål och publiceras som kandidat uppsats i Diva. 
Insamlad data kommer att förvaras på extern hårddisk. Tillgång till data har handledare, 
examinator och skrivande studenter. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig 
presentation till andra studerande samt i form av ett examensarbete. Den information Du 
lämnat i enkäterna kommer att förstöras då examensarbete är godkänt. Du kommer ha 
möjlighet att ta del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. 
 
Med vänlig hälsning  
Sedina Arifagic (Sediinaa@hotmail.com) 
Miranda Hoël  (Mirandahoel@live.se) 
Handledare: Mikael Rennemark (mikael.rennemark@lnu.se) 
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                                                                                             Bilaga 2 
 
 
 
 
 
 

Blekinge Tekniska Högskola 
Institutionen för hälsa 
Sjuksköterskeprogrammet 
 
Enkätfrågor 
 
 
Kvinna    
 
 
Man 
 
 
Ålder 
 
 
 
Tidigare erfarenhet av att arbeta inom vården? ……..……….. år. 
 
 
1. Har du vårdat en döende patient någon gång? 
 
JA                                       
 
 
NEJ 
 
 

 

Om JA, hur upplever du att det är att vårda en person i livets slutskede? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 
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Om NEJ, hur tror du att det är att vårda en person i livets slutskede? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

2. Vilka känslomässiga utmaningar upplevde du när du för första gången stod inför mötet 

med en person i livets slutskede? (Fråga 2-4, besvaras om du svarat Ja på fråga 1) 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

3. Hur har du påverkats efter mötet i omvårdnaden av en person i livets slutskede? 

(Personligt och professionellt) (Fråga 2-4, besvaras om du svarat Ja på fråga 1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

 

4. Har dina tidigare erfarenheter i mötet med personer i livets slutskede någon positiv, 

givande eller utvecklande aspekt? (Fråga 2-4, besvaras om du svarat Ja på fråga 1) 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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5. Vad tycker du är viktigt vid omvårdnaden av personer i livets slutskede? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

 

 

6. Vad tycker du är viktigt vid mötet med anhöriga till personer i livets slutskede? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………… 

 

7. Känner du som blivande sjuksköterska att du är tillräckligt förberedd för omvårdnad av 

personer i livets slutskede? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Intyg                                                                          Bilaga 3 

 

 2018-03-02  

Projekt: Sjuksköterskestudenters upplevelse av att vårda patienter i livets slutskede  

 Härmed  intygas  att  Sedina  Arifagic  och  Miranda  Hoël,  studenter  vid  

sjuksköterskeprogrammet, BTH har tillåtelse att genomföra enkätstudie/Intervjustudie " 

Sjuksköterskestudenters tankar och känslor inför att vårda patienter i livets slutskede " till 

studerande vid institutionen.  

 

Peter Anderberg, proprefekt  
Blekinge Tekniska Högskola  

Institutionen för hälsa  
Blekinge Tekniska Högskola, Postadress: H5, 371 79 Karlskrona, Telefon: 0455-38 50 00  
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Bilaga 4 

 
 

 

 

Projektansvarig:                                                            Handledare: 
Sedina Arifagic                                                              Mikael Rennemark 
Mirana Hoël                                                                   Linnéuniversitetet 
Sjuksköterskeprogrammet 
Blekinge Tekniska Högskola 

 

Rådgivande yttrande över projektet ” Sjuksköterskestudenters tankar och känslor inför att vårda 
patienter i livets slutskede” (EPK 480-2018) 

 
Etikkommittén Sydost har tagit del av den planerade studien vid Blekinge Tekniska 
Högskola och ser inga etiska hinder till att den genomförs som planerat. 

 
Följande bör dock beaktas: 

Ni kan gärna förtydliga i informationsbrevet att ni inte kan koppla svaren som in-kommer i 
enkäten med vem som svarat, vilket kan vara bra då ni personligen känner de som läser i 
termin 5. Detta ger ett förtydligande till deltagarna att det inte bara handlar om att ni 
behandlar data konfidentiellt, ni vet inte ens vilka som svarar. 

 
I informationsbrevet bör ni beskriva hur data kommer att förvaras och hur resultatet 
kommer att presenteras/publiceras (även att ni skriver till en grupp som känner till detta). 
Dessutom ska handledares namn och kontaktuppgifter stå med på informationsbrevet, 
Studentmail ska också alltid användas i alla kontakt med studie-deltagare (se 
informationsbrevet) och Etikkommittén. 

 
Examinator kan också behöva tillgång till insamlad data, inte bara ni som studenter och 
er handledare. 

 
Lycka till med studien, 
Kalmar 2018-03-09 
Pauline Johansson, Ordf. Etikkommittén Sydost 

 
 

Etikkommittén Sydost gör inte någon etisk prövning utan kan endast lämna rådgivande yttrande, som 
stöd i utformandet av studien och i diskussionen med handledare. Önskas ytterligare rådgivning kan en 
kompletterad ansökan lämnas in men Etikkommittén begär inte att få in något svar på yttrandet som 
lämnats. 
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Exempel på innehållsanalys                                                                         Bilaga5 

Meningsenheter 
 

Kondensering Kod Underkategori Kategori 

Genom att vårda en person i 
palliativt skede lär man sig 
tänka positivt och uppskatta 
livet på ett bättre sätt när 
man inser hur livet kan 
vända plötsligt. 
 

Man lär sig 
tänka positivt 
och uppskatta 
livet. 

Uppskatta 
livet 

Att känna sig 
välbehövd och 
få ny insikt i 
livet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet av att 
hantera sina 
känslomässiga 
reaktioner 

Jag var med sjuksköterskan 
på min VFU som gav 
smärtlindring till en 
palliativ person. Kände mig 
ganska osäker och rädd 
inför att jag själv ska göra 
detta efter utbildningen. I 
den situation var jag osäker 
och tog ett steg tillbaka och 
”tittade” mest. Visste inte 
vad mer jag skulle göra. 
 

Kände mig 
ganska osäker 
och rädd inför 
att jag själv ska 
göra detta efter 
utbildningen. 

Osäker och 
rädd 

Att uppleva 
utmanande och 
påfrestande 
känslor 

Jag tycker det är jobbigt 
och givande. Det kan vara 
jobbigt att se ens patient 
försämras och må dåligt och 
veta hur denne vill ha det. 
Men det är nog givande att 
göra något som gör att 
patienten får ett bra avslut. 
 

Jobbigt att se 
patienten 
försämras, men 
givande att göra 
något för 
patienten. 

Jobbigt, 
men 
givande 

Att uppleva 
blandade 
känslor 

Jag känner mig inte 
fullständigt förberedd inför 
att vårda personer i livets 
slutskede då detta inte är 
något jag stött på särskilt 
mycket. Även att 
utbildningen inte ger så 
djup kunskap inom området 
som jag skulle vilja för att 
vara ännu mer förberedd i 
mötet med personer i livets 
slutskede. 
 

Känner mig 
inte fullständigt 
förberedd. 
Utbildningen 
ger inte så djup 
kunskap. 

Inte 
fullständigt 
förberedd 

Känslan i att 
vara förberedd 
eller 
oförberedd 
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Meningsenheter 

 
 
Kondensering 

 
 
Kod 

 
 
Underkategori 

 
 
Kategori 

Jag tycker det är viktigt att 
man är lyhörd och ta reda 
på information över hur 
personen i livets slutskede 
vill att det ska gå till. 
 

Vara lyhörd 
och ta reda på 
hur personen 
vill ha det. 

Vara 
lyhörd 

Att vara 
närvarande och 
förmedla 
trygghet 

 
 
 
 
Behovet av att 
förstå vikten av 
omvårdnadsins
atserna 

Det är viktigt att man visar 
trygghet och tar sig tid att 
sitta ned och prata med 
anhöriga och skapa ett 
förtroende hos dom. 
 

Visa trygghet 
och skapa ett 
förtroende till 
anhöriga. 

Skapa ett 
förtroende 
till 
anhöriga. 

Att bemöta och 
engagera de 
anhöriga 

 


