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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Varje dag möter sjuksköterskor patienter som drabbats av en sjukdom.  Under 

sjukdomsförloppets sista tid är patienten känsligare och mer sårbar. Bemötandet blir då en 

viktig aspekt i en bra vårdrelation mellan sjuksköterskan och den döende patienten som 

bygger på tillit, trygghet och respekt. Syfte: Syftet med studien är att belysa ett bra 

bemötande med en döende patient ur sjuksköteskans perspektiv. Metod: En litteraturstudie 

utifrån nio kvalitativa artiklar. Innehållsanalysen utgick från Burnard och Morris (1996) 

analysmodell som följs av fyra steg för att få fram kategorier. Resultat: De olika kategorierna 

är följden av ett bra bemötande enligt sjuksköterskans levda erfarenheter. En bra behandling 

förutsätter att kommunikation är ärlig och öppen för att på så sätt kunna bygga upp en 

relation. Där sjuksköterskans kvalitéer ligger till grund för att skapa trygghet och tillit i 

relationen. Genom att avsätta tid och uppfylla den döende patientens önskemål kan 

livssituationen förändras till det bättre. Slutsats: Studien visar att sjuksköterskorna har en 

betydande roll i ett bra bemötande för att en relation ska kunna utvecklas. 

 

Nyckelord: bemötande, vårdrelation, sjuksköterska, döende patient, kommunikation, trygghet 

och tillit. 
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INLEDNING 

I mötet med människor i livets slutskede får sjuksköterskan aldrig bortse från att sjukdomen 

bara är en del av patientens liv och inte hela livet. Sjuksköterskan ska se den döende patienten 

som en individ som drabbats av en sjukdom så att inte sjukdomen tar för stort utrymme och 

överstiger människan. Det avgörande i sjuksköterske- och patient relationen är att se till 

helheten hos den döende patienten. Att veta vem patienten är och var han/hon befinner sig i 

livet är en avgörande faktor i hur sjukdomsförloppet fortlöper. Det är inte alltid lätt att bortse 

från sjukdomen men som sjuksköterska är det värdefullt att se det friska och kraftfulla hos 

den döende patienten (Rahm-Sjögren & Sjögren, 2002). Sjuksköterskans besittande 

kunskaper, erfarenheter och förmåga att känna medkänsla med patienten vilket har en stor 

betydelse i vårdandet (Ternestedt, 1998). Den sjuke patienten måste bemötas med 

känslomässig inlevelse och stor respekt. Detta är nödvändigt för att förstå och känna igen 

känslorna som den drabbade uppvisar. Genom att tänka att rollerna kunde ha varit ombytta 

kan sjuksköterskan leva sig in i den drabbades känslor. Varje dag möter sjuksköterskan 

döende patienter och får uppleva sorg, lidande, skräck, ilska och rädsla inför vad som kommer 

att ske (Arlebrink, 1999). 

 

”Man lever alltid med hotet över sig. Döden är fienden, som man dels måste bli vän med dels 

måste lura och övertala att vänta några år. Aldrig mer kan man vara så aningslös. Aldrig mer 

kan man skratta så utan förbehåll. Aldrig mer kan man njuta så intensivt. Aldrig mer kan man 

vara så helhjärtat lycklig. Visst lär man sig att ta vara på livet, på de små stunderna, på allt 

gott i tillvaron – men man kan aldrig ge sig hän till hundra procent. Med en del av sig undrar 

man sig alltid: är detta sista gången? Får jag fira jul nästa år också? Träffar jag dessa 

vänner fler gånger? Gör jag fler sådana här resor?” (Arlebrink, 1999).
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BAKGRUND 

Vård i livets slutskede 

Sjuksköterskan ska kunna ge samma kärleksfulla omvårdnad och uppmärksamhet till en 

patient som lämnar livet som till en människa som föds in i livet. Detta eftersom döden är en 

del av livet (SOU 2001:6). När patienten befinner sig i livets slutskede ska vårdrelationen 

bygga på personlig integritet, smärt- och symptomlindring, god omvårdnad och psykologiskt 

stöd (Åkesson, 2006). Sjuksköterskans målsättning vid vård i livets slutskede är att patienten 

ska få uppleva välbefinnande, både fysiskt och psykosocialt, när behandlingen inte längre ger 

någon effekt. Under sjukdomsförloppet sista tid är patienten känsligare och mer sårbar än 

tidigare. Detta gör att sjuksköterskan har en betydande roll i att hjälpa patienten att komma 

nära och förstå döden (Mok & Chi Chiu, 2004). 

 

Bemötande 

En viktig aspekt i sjuksköterskans arbete är att bemöta alla patienter som olika individer. Vid 

bemötandet ska sjuksköterskan sträva efter att se varje enskild individs unika historia, deras 

specifika personlighet, att varje patient har sina behov, bekymmer, glädjeämne, problem, 

rädslor och drömmar. Det är sjuksköterskans uppgift att se till att varje patient bemöts som en 

egen enskild individ och inte behandlas som om de vore lika (Rahm-Sjögren & Sjögren, 

2002). Enligt socialtjänstlagen (SOSFS 2005:12) gällande bemötande beskrivs ”patientens 

värdighet och integritet respekteras, patienten och närstående visas omtanke och respekt, 

oavsett t.ex. ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös 

tillhörighet eller sexuell läggning, och patienten och närstående informeras och görs 

delaktiga, om det inte finns hinder för detta enligt sekretesslagen (1980:100) eller lagen 
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(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område”. Patientens bakgrund 

och familjförhållande har en stor betydelse i vårdandet av den sjuke. Att känna den sjukes 

familj gör det lättare för sjuksköterskan att komma i kontakt med patienten. Det är också 

viktigt att förstå vad patienten har varit tvungen att lämna och släppa taget om eftersom det 

kan öka sjuksköterskans förståelse för hur patienten vill bli bemött i den vårdande situationen. 

Detta kan vara en grund till en bra vårdrelation mellan sjuksköterskan, patienten och de 

anhöriga (Larsson, 1986). 

 

Vårdrelation 

Det centrala i en vårdrelation är samspelet mellan sjuksköterskan och patienten, för att kunna 

uppnå bästa möjliga omvårdnad (Kasén, 2002). Målen i en vårdrelation är att sjuksköterskan 

gör sitt bästa för att lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande (Dahlberg et al, 2003). 

Dessa mål uppnås genom att sjuksköterskan har tid, närvaro, kunskap, visar ärlighet, trygghet, 

tillit, säkerhet, respekt, ömsesidighet och kroppslig beröring. Beröringen påverkar patienten 

både kroppsligt, själsligt och andligt. Patientens berättelse om sin speciella hälsosituation 

träder fram då sjuksköterskan ger beröring utifrån att vårdrelationen präglas av ett bra 

samspel. Detta gör att sjuksköterskan också berörs när vårdrelationen har utvecklas till något 

positivt. Det ligger alltid i sjuksköterskans ansvar att vårdrelationen ska fungera (Dahlberg et 

al, 2003). Sjuksköterskan ska kunna förstå hur patienten tänker angående deras 

sjukdomstillstånd för att kunna trygga en god kommunikation (Nordby, 2008). 

 

Kommunikation 

Sjuksköterskans grundmotiv är att vilja den andra människan väl. Detta uppfylls genom att 

sjuksköterskan visar respekt och ödmjukhet inför patienten (Dahlberg et al, 2003). När en 
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människa blir sjuk och är i behov av omvårdnad, förändras livssituationen radikalt. Många 

nya tankar uppkommer som kan upplevas skrämmande, ångestladdade och skapar oro. Det 

blir då en utmaning att skapa en relation med patienten (Jahren Kristoffersen et al, 2005). För 

att skapa en bra relation måste en dialog påbörjas. Vid samtalet utbyts tankar, känslor och 

erfarenheter som gör att båda parterna kan känna värme, tillfredsställelse, trygghet och närhet. 

Relationen är en central del i allt omvårdnadsarbete där utgångspunkten i relationen med 

patienten är det som händer och sker i samspelet såväl som i en dialog. Som sjuksköterska går 

det inte att nöja sig med att skapa en relation, den måste kunna användas. Tillsammans med 

patienten försöker sjuksköterskan upptäcka den sjukes önskemål och problem. Genom 

dialogen kan sjuksköterskan uppmärksamma och sedan ge stöd på vägen mot ökat 

välbefinnande och förbättrad livskvalité (Carlsson, 1991). För att en bra kommunikation i 

vårdandet ska kunna fungera är grunden att som sjuksköterska vara närvarande, ge fysisk 

beröring och lyssna på patienten (Olthuis et al, 2006). 

 

Subjektiv kropp 

Att insjukna i en dödlig sjukdom medför en kroppslig förändring. Sjuksköterskan ska se dessa 

förändringar subjektivt som något levande trots nedsatt rörelseförmåga på grund av 

sjukdomen. Sjuksköterskan måste vara införstådd med hur kroppen fungerar i ett friskt 

tillstånd för att kunna förstå kroppens förändringar i ett sjukdomstillstånd. Genom förståelse 

av den subjektiva kroppen kan sjuksköterskan hjälpa till med vardagliga aktiviteter och 

relationer så att den drabbade kan uppleva välbefinnande (Dahlberg et al, 2003). De 

psykologiska reaktioner och begrepp som den sjuke upplever är något som sjuksköterskan 

måste kunna hantera och sätta sig in i. Det är viktigt att kunna agera professionellt med 

förståelse och respekt, speciellt när patientens självbild och personlighet försämras. Då 

upplevs förlust av kroppen som något negativt på grund av försämrad hälsa, kroppsfunktioner 



 

  5 

och förändrat utseende. När kroppsfunktionerna sviker så minskar självständigheten som är 

betydande för människan. Vid förlusten av kontroll är det viktigt att sjuksköterskan stärker 

den drabbades autonomi, genom att respektera den sjuke vilket kan lindra lidandet och öka 

värdigheten. Den mest betydelsefulla uppgift vid förlust av identitet blir att stärka den sjukes 

identitet in i det sista, för att inte den drabbade ska avlida som ett opersonligt vårdobjekt. Det 

är även svårt att tvingas skiljas från närstående vid insjuknandet av en dödlig sjukdom. Därför 

är det viktigt att som sjuksköterska finnas nära till hands, skapa tillit och förtroende för att 

minska oroskänslan hos patienten (Arlebrink, 1999). 

 

Lidande och hopp  

Varje människa får någon gång i livet uppleva lidande som kan variera i intensitet, 

varaktighet och djup. Lidandet hos den drabbade kan ge känslan av att förlora något värdefullt 

som ger mening till livet (Travelbee, 2002). Sjuksköterskans främsta mål är att lindra eller 

förhindra lidande och skapa förutsättningar för välbefinnande hos patienten. Som 

sjuksköterska är det vikigt att låta patienten vara aktiv i sin hälsoprocess och vårdandet så att 

den drabbade inte känner sig åsidosatt. Sjuksköterskan ska informera om vad som händer, 

kunna avläsa ansiktsuttryck för att på så sätt göra patienten sedd och hörd vilket kan minska 

risken för vårdlidande enligt Dahlberg et al (2003). Hopp är en önskan om att avsluta något 

eller uppnå något mål. Att inge hopp i den vårdande situationen lindrar lidandet som 

sjukdomen och förlusterna bär med sig (Travelbee, 2002).  

Trygghet och tillit 

Att insjukna i en dödlig sjukdom kan ge upphov till många olika känslor och reaktioner hos 

den drabbade. Genom förlust av kroppen, den egna kontrollen, identitet samt förlust av en 

medmänniska kan medföra att den sjuke få negativa känslor. Därför är det viktigt att 
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sjuksköterskan känner till och förstår de psykologiska aspekterna. Detta för att på bästa sätt 

kunna ge patienten trygghet, tillit, förståelse och respekt (Arlebrink, 1999). En viktig aspekt i 

relation till lidande och välbefinnande är känslan av att uppleva trygghet. Trygghet anses så 

viktigt att det är inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763. Denna lag säger att ” en 

god hälso- och sjukvård skall särskilt vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av 

trygghet i vården och behandlingen”. Att vara säker i sitt agerande och i omvårdnadsarbetet 

bidrar till en ökad trygghetskänsla för patienten. För att trygghet gällande vårdmiljön och 

vårdsituationen ska uppnås är det viktigt att patienten kontinuerligt får information genom 

hela sjukdomsförloppet (Dahlberg et al, 2003). På så sätt skapas tillit mellan sjuksköterskan 

och patienten. Innebörden av tillit är att känna till sin egen och andras betydelse (Carlsson, 

1991). Med tillit skapas vårdrelationens inre sida som ger ett löfte om bästa möjliga vård 

genom att lindra lidandet, skapa samhörighet och personlig kontakt (Dahlberg et al, 2003). 

När den aktiva behandlingen inte längre är meningsfull för den drabbade träder istället dessa 

aspekter fram. Detta gör att samspelet och bemötandet mellan sjuksköterskan och den sjuke 

blir mer betydelsefullt (Arlebrink, 1999). 

 

 

SYFTE 

Syftet med litteraturstudien är att belysa ett bra bemötande med en döende patient ur 

sjuksköterskans perspektiv.  

METOD 

Studien utfördes som en kvalitativ systematisk litteraturstudie. Den byggdes på vetenskapliga 

artiklar samt relevant litteratur inom ämnet. Detta innebar fakta och kunskap som tidigare har 
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presenterats inom bemötande med den döende patienten utifrån sjuksköterskans perspektiv 

(Friberg, 2006). Sammanställningarna av artiklarna har skett på ett systematiskt sätt med en 

dokumenterad sökstrategi som sedan har granskats och sammanställts. En systematisk 

litteraturstudie bör inrikta sig på aktuell forskning och utgå från att dessa är kvalitetssäkrade. 

En kvalitetssäkring kan uppfyllas genom användning av olika protokoll för bedömning 

(Forsberg & Wengström, 2003). En studie med kvalitativ ansats bygger på att tolka och skapa 

förståelse för människan och dennes situation. Här fördjupas förståelsen som har med 

människans upplevelser, erfarenheter, förväntningar eller behov att göra. Genom detta söktes 

belägg över den problematik som valts utifrån artiklarna, som sedan analyserades och 

utgjorde grunden i kunskapssammanställningen (Friberg, 2006)  

 

Urval  

Inklusionskriterierna för studien var att artiklarna skulle utgå ifrån sjuksköterskans perspektiv 

med tyngden på begreppen från bakgrunden: vård i livets slutskede, bemötande, vårdrelation, 

kommunikation, lidande, hopp, subjektiv kropp, tillit och trygghet. Alla artiklarna skulle vara 

kvalitativa studier och vetenskapligt granskade. De kvalitativa studierna skulle handla om 

sjuksköterskans situation och erfarenheter i ett bra bemötande. Artiklarna skulle infatta vuxna 

personer, det vill säga individer över18 år. Det är enligt socialstyrelsen gränsen för att en 

individ ska anses vuxen (SFS 2001:453). Sökningen av artiklarna gjordes till en stor del i 

databasen CINAHL. Detta på grund av att tidskrifterna i CINAHLS databas är inriktade och 

specialiserade på omvårdnad.  

 

Sökningen i databaserna resulterade i 29 artiklar och valdes utifrån lästa titlar och abstrakt. En 

överskådlig granskning av artiklarna genomfördes för att få fram adekvata artiklar till studien. 

Av de 29 artiklarna valdes 16 ut och som lästes djupgående för att kunna få fram artiklar som 
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var relevanta och belyste studiens syfte. De artiklar som valdes bort var antingen ur ett 

patient/anhörig perspektiv eller kvantitativa studier. Efter den djupgående granskningen 

kvarstod nio artiklar. Dessa artiklar kvalitetssäkrades genom kvalitetsbedömningsprotokoll 

för studier med kvalitativa metoder enligt Willman et al (bilaga 1). 

 

Datainsamling 

Data samlades in genom sökning av vetenskapliga artiklar via sökmotorn CINAHL, 

MEDLINE och ELIN. I CINAHL och MEDLINE gjordes sökningarna med utgångspunkt 

från MeSH-termer, medan fritext användes i ELIN.  Sökorden som användes i CINAHL är: 

Health Personnel, Trust, Fatal Outcome, Communication, Interpersonal Relations, Suffering, 

Nurse –Patient Relations, Hope, Caregivers, Terminal Care, Safety, Palliative Care, Caring 

och Hospice and Palliative Nursing (bilaga 2). CINAHL är en databas som innehåller 

engelskspråkiga artiklar från alla omvårdnadstidskrifter. Över 600 tidskrifter finns i databasen 

och 65 procent av dem grundar sig på omvårdnaden. CINAHL riktar sig mer mot 

omvårdnadsvetenskapliga källor i förhållande till de andra databaserna (Willman et al, 2006). 

I MEDLINE användes sökorden Health Personnel, Trust, Nurse- Patient Relations, 

Communication, Hope och Fatal Outcome (bilaga 2). MEDLINE tillhör den primära 

databasen och innehåller 15 miljoner artiklar från 32000 tidskrifter. Den uppdateras dagligen 

och fler än 6000 artiklar tillkommer varje vecka. Där går det att söka inom områden som 

medicin, omvårdnad, odontologi, veterinärmedicin samt hälso- och sjukvårdsadministration 

(Willman et al, 2006). Sökorden Nurse- Patient och Nursing Care användes i databasen ELIN 

som är en databas i fulltext (bilaga 2). Sökningarna utfördes först utifrån varje enskilt ord som 

har ett samband med studiens syfte. Därefter parades ord ihop för att få fram fler artiklar som 

var relevanta till studien. Att använda Boolesk sökning ökade möjligheterna att få en mer 
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specifik avgränsning inom studiens ämne. Detta gjorde det möjligt att söka flera än ett ord 

samtidigt genom att använda ett grundläggande operatoriskt ord såsom AND.  

Det operatoriska ordet AND kopplade samman två sökord och bidrog till att artiklarna 

innefattade båda orden som sökningen utgick ifrån (Friberg, 2006). I CINAHL användes 

sökkriterierna fulltext, english och peer-reviewed medan det i ELIN endast gick att använda 

fulltext, eftersom det inte fanns någon möjlighet till alternativet peer-reviewed. Sökningen i 

MEDLINE specificerades genom att välja kriterierna Reviewed Articles och English 

Language. För att undersöka om en artikel var vetenskapligt granskad kontrollerades kriterier 

för publicering, som gav svar på om artikeln var peer-reviewed eller inte. De artiklar som inte 

funnits att hämta hem direkt från sökdatabaserna CINAHL, MEDLINE och ELIN har 

beställts via Blekinge Tekniska Högskolans bibliotek. 

Artiklarna i en fulltext ligger i en faktadatabas vilket gör det möjligt att få upplysningar om 

uppslagsverk och lagar direkt genom resultatlistan gällande sökområdet. Vid användning av 

sökmotorn peer-reviewed tar databasen fram artiklar från vetenskapliga tidsskrifter. (Friberg, 

2006). All litteratursökning utfördes från Blekinge Tekniska Högskolans bibliotek.  

Analysmetod 

Den analysmetod som användes är Burnard och Morris kvalitativ analys. I denna metod går 

det ut på att finna mönster och grupperingar som är relevanta för studiens betydelse. Att få en 

förståelse av andras människors upplevelser genom deras känslor och sätt att tänka. 

Analysmetoden består av fyra olika steg med utgångspunkt för bearbetning av de 

vetenskapliga artiklarna i studien (Burnard & Morris, 1994). 

 

Steg 1: Artiklar ska läsas, ord och meningar markeras. Texten komprimeras (Burnard, 1996). 
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Steg 2: Orden och meningarna grupperas, kategorier skapas. Metoden rekommenderar inte 

mer än tolv kategorier (Burnard, 1996).  

 

Steg 3: Kategorierna delas in och markeras. Ord och meningar klipps ut och placeras på ett 

A4 papper (Burnard, 1996).  

 

 Steg 4: Materialet sammanfattas (Burnard, 1996).  

 

Bearbetning och analys av material 

Steg ett i artikelanalysen var att läsa de nio utvalda artiklarna (bilaga 3) som belyste studiens 

syfte. Artiklarna lästes grundligt igenom för att få en helhetsbild av studiens innehåll och 

betydelse. Genom detta skapades en diskussion av artiklarnas innehåll och om de ansågs 

relevanta att använda till studien. Olika tolkningar av artiklarna uppkom under 

bearbetningsfasen vilket resulterade i att olika resonemang utvecklades. Därefter gjordes 

markeringar i texten som komprimerades för att kunna få en djupare förståelse av artiklarnas 

betydelse. I steg två markerades ord och meningar med överstrykningspennor i fyra olika 

färger som hörde samman med syftet i studien. De ord och meningar som belyste syftet i 

studien kategoriserades in i fyra huvudkategorier och två subkategorier. Ord och meningar 

som hade komprimerats och hade samma betydelse valdes bort för att inte få upprepningar i 

studien. I steg tre delades huvudkategorierna och subkategorierna in i lämpliga färger som 

grundade sig utifrån ordens och meningarnas tidigare markerade färg. Därefter klipptes orden 

och meningarna ut för att placeras under respektive färg och kategori. Detta gjordes för att få 

en bättre överblick och struktur över studiens kommande innehåll. Huvudkategorierna som 

framkom i artikelanalysen var relationens betydelse, kommunikationen mellan sjuksköterskan 

och den döende patienten, sjuksköterskans upplevelser av att vårda döende patienter och 
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sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta döende patienter. Under huvudkategorin 

relationens betydelse delades två subkategorier in som var stödjande relation och skapa 

trygghet och tillit. I steg fyra gjordes en sammanfattning av det insamlade materialet. Dessa 

beskrevs därefter under de bildade huvudkategorierna och subkategorierna.  

 

Tabell 1. Exempel på dataanalys 

 

Ord och meningar Komprimerad text Kod  Huvudkategorier/ 

Subkategorier 

Alla sjuksköterskor 

ansåg det viktigt att 

vara ärliga och öppna i 

sin kommunikation 

med den döende 

patienten.  

En kommunikation 

byggde på att vara 

ärlig och öppen. 

Kommunikation 

 

Kommunikation mellan 

sjuksköterskan och den 

döende patienten. 

Många 

sjuksköterskor trodde 

att spendera tid med 

den döende patienten 

var en central del i 

uppbyggandet av en 

god relation. 

Tid var en central del 

för att en bra relation 

skulle utvecklas. 

Relation 

 

Relationens betydelse 

 

Subkategorier: 

Stödjande 

Trygghet och tillit 

 

 

 

 

 

Artiklarna till studien handlade om sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda döende 

patienter. Studierna i artiklarna gjordes främst på sjukhus och hospis som var inriktade på 

palliativ vård. Två av artiklarna inkluderade även vård i hemmet av döende patienter. 

Deltagarna i artiklarnas studier bestod i första hand av kvinnliga sjuksköterskor men även en 

manlig sjuksköterskedeltagare förekom i en av studierna. Kvalitativa studier genom 

djupgående, semi-strukturerade och öppna/slutna intervjuer med fyra till tjugotvå deltagande 
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sjuksköterskor. Studierna i artiklarna utfördes främst i England men även i Australien och 

Kina.  

RESULTAT 

Resultatet redovisas i fyra huvudkategorier och två subkategorier där samtliga är relevanta till 

studiens syfte som är ett bra bemötande med en döende patient ur sjuksköterskans perspektiv. 

 Relationens betydelse 

Sjuksköterskans profession i vårdandet av en döende människa var att vilja det bästa för 

patienten som befann sig i livets slutskede (Olthuis et al, 2006). En god relation grundade sig 

på att sjuksköterskan kunde avsätta den tid som behövdes hos den döende patienten. Tid var 

en central del för att en bra relation skulle kunna utvecklas (Johnston & Smith N, 2005). För 

att relationen skulle vara utvecklande var det viktigt att sjuksköterskan förstod patientens 

behov, kunde visa omtanke i sitt handlande och ställningstagande samt kunde se hela 

människan, inte bara sjukdomen i vårdandet av den döende patienten. Att visa pålitlighet, 

tillgänglighet och närvaro som sjuksköterska gentemot patienten gjorde relationen 

utvecklande och pågående i en oavbruten följd. Relationen mellan sjuksköterska och patient 

blev som ett ”drivmedel” som gav patienten energi för att minska lidandet och öka 

välbefinnandet. Sjuksköterskans betydelse för den döende patienten var att minska deras 

lidande, vilket även var deras främsta mål i utvecklandet av en relation. Detta i sin tur gjorde 

att sjuksköterskan kunde hjälpa den döende patienten till att finna tröst och bekvämlighet i 

situationen (Mok & Chi Chiu, 2004).  

 

För att sjuksköterske- och patient relationen skulle kunna fungera var det viktigt att låta den 

döende patienten få tid och utrymme samtidigt som sjuksköterskan kunde gå in och ta egna 

initiativ. Balansen mellan tid och utrymme skapades genom att sjuksköterskan såg till den 
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döende patientens behov i rätt skede på ett lämpligt sätt. Sjuksköterskan som vårdade en 

döende patient var fullt medveten om att ta hänsyn till att patientens önskningar uppfylldes i 

den mån det var möjligt. Initiativet till skapandet av en relation låg i sjuksköterskans händer 

(Mok & Chi Chiu, 2004). Enligt sjuksköterskan ska den döende patienten uppleva trivsamhet 

och vara den som bestämmer så långt som möjligt över sin situation. Detta för att den döende 

patienten skulle kunna känna välmående den återstående tiden och själv kunna känna att 

kontrollen låg i deras händer (Byrne & McMurray, 1997). Trots den döendes situation var det 

en central del i sjuksköterskans yrkesutövande att kunna upprätthålla den döende patientens 

värdighet. Det kunde göras genom att smärtan lindrades och bekvämlighet kunde upplevas 

(Hopkison B et al, 2003). Som sjuksköterska var det viktigt att ha i åtanke att den döende 

patienten lever tills det att döden inträffar (Byrne & McMurray, 1997). 

 

Stödjande relation 

Den sista tiden i den döende patientens liv präglades av rädsla och hjälplöshet inför det 

okända. Att som sjusköterska finnas i närheten av den döende patienten medförde en 

avslappning och en känsla av trygghet hos patienten. För att relationen skulle vara 

utvecklande var det viktigt att sjuksköterskan förstod patientens behov, kunde visa omtanke i 

sitt handlande och ställningstagande samt kunde se hela människan (Mok & Chi Chiu, 2004). 

Att finnas där för den döende patienten gav sjuksköterskan en känsla av att kunna hjälpa till 

för att den döende patienten skulle känna välbehag trots sitt lidande (Eifried, 1998). Det var 

de små handlingarna i sjuksköterskans arbete med den döende patienten som kunde förändra 

livssituationen till det bättre (Johnston & Smith N, 2005). 
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Skapa trygghet och tillit  

En vänskaplig relation med den döende patienten gjorde att sjuksköterskan kunde bli en del 

av familjen där relationen grundade sig i utvecklandet av tillit. Sjuksköterskan skulle hjälpa 

den döende patienten på ett pålitligt sätt för att skapa en relation av tillit (Mok & Chi Chiu, 

2004). Även förtroendet hade stor betydelse för att relationen mellan sjuksköterskan och den 

döende patienten skulle kunna inledas. Genom att sjuksköterskan kunde förstå signaler från 

den döende patienten medförde det att relationen kunde byggas vidare (Bushinski L & 

Cummings M, 2007). Enligt sjuksköterskan hade en bra utvecklande relation mellan 

sjuksköterskan och den döende patienten gjort sjukdomsdagarna till det bättre. En relation 

som byggde på trygghet bidrog till att sjuksköterskan kunde vara med och dela den döende 

patientens känslor och upplevelser. Sjuksköterskan kände att den döende patienten var mer 

medveten om vad som kunde ske och genom sjuksköterskans tillförlitlighet kunde den döende 

patienten ha någon att vända sig till. Det var de personliga kvalitéerna hos sjuksköterskan som 

uppfattades vara väsentliga i grunden till skapandet av trygghet och tillit i en relation. Detta 

för att den döende patienten skulle känna att sjuksköterskan var äkta gentemot dem. 

Sjuksköterskan skulle känna sin döende patient för att på så sätt kunna veta vad hon/han var i 

behov av. Även om sjuksköterskan inte var kapabel till att hjälpa den döende patienten till ett 

tillfrisknade. Trots detta fick sjuksköterskan den döende patientens förtroende därför att 

relationen hade blivit vänskaplig och sjuksköterskan visade både attityd och ställningstagande 

i sitt handlande. Med sitt förtroende kunde sjuksköterskan ändå hjälpa den döende patienten 

att uppnå livskvalité (Mok & Chi Chiu, 2004).   

 

Kommunikation mellan sjuksköterskan och den döende patienten 

Sjuksköterskan ville att den döende patienten skulle vara fri från smärta innan en 

konversation inleddes. Detta eftersom smärta och emotionell stress kunde göra det svårt för 
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sjuksköterskan att nå fram till den döende patienten (Bushinski L & Cummings M, 2007). En 

kommunikation byggde på att vara ärlig och öppen för att på så sätt inleda 

kommunikationsmöjligheter i en bra relation. Kommunikationen mellan sjuksköterskan och 

den döende patienten ansågs vara en stor del i vårdande av en döende patient (Byrne & 

McMurray, 1997). När en öppen kommunikation används kunde sjuksköterskan på ett lättare 

sätt tala om döden med den döende patienten och deras anhöriga (Bushinski L & Cummings 

M, 2007). Att vara förberedd som sjuksköterska inför en konversation ansågs minska 

svårigheterna i de kommande frågorna som ställdes av den döende patienten och dennes 

anhöriga (Hopkinson B et al, 2004). Sjuksköterskans skulle kunna lyssna aktivt för att förstå 

den döende patientens behov (Byrne & McMurray, 1997). Sjuksköterskans ansåg att 

kärnpunkten i god kommunikation var att kunna lyssna på den döende patienten (Johnston & 

Smith N, 2005). Det var inte bara ord som skapade en bra kommunikation. Det var viktigt 

som sjuksköterska att ha förståelsen för både verbal och icke verbal kommunikation (Eifried, 

1998). För att kommunikationen skulle vara givande ska sjuksköterskan tänka på att sitta nära 

den döende patienten så att ögonkontakt kunde utbytas. Det låg i sjuksköterskans händer att 

främja förståelse och handling i kommunikationen med den döende patienten (Bushinski L & 

Cummings M, 2007).    

 

Sjuksköterskans upplevelser av att vårda döende patienter 

För att sjuksköterskan skulle finna en balans mellan arbetet och det vardagliga livet spelade 

vårdandet av sig själv en stor roll. Att kunna släppa tankarna kring arbetet så att de inte följde 

med hem (Byrne & McMurray, 1997). I arbete med döende patienter ställdes sjuksköterskan 

ofta inför det okända. Det fanns de tillfälle när sjuksköterskan kände sig oförberedd att 

hantera vissa situationer. Svårigheter bestod i hur sjuksköterskan skulle agera när det uppkom 

frågor som var mänskligt omöjligt att veta svaret på. Jobbiga situationer kunde hanteras 
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genom rådfrågning hos sjuksköterskans arbetskamrater på avdelningen (Hopkison B et al, 

2003). Till exempel när sjuksköterskan inte kunde finna någon lösning till att hjälpa den 

döende patienten att få kontroll över sin smärta och sitt lidande. Sjuksköterskan kände sig 

hjälplös i situationen och kunde därmed inte bidra med något meningsfullt för den döende 

patienten (Georges et al, 2002). Det fanns en trygghet i att sjuksköterskan kunde dela och ta 

till vara på arbetskamraternas uppfattning i en uppkommen situation. Detta medförde att 

sjuksköterskan kände att det slutgiltiga beslutet hade tagits gemensamt (Hopkison B et al, 

2004). Att sjuksköterskorna kunde arbeta som ett team i vårdandet av döende patienter kände 

sjuksköterskorna som en stor fördel (Johnston & Smith N, 2005). Sjuksköterskorna hade ett 

gemensamt sätt att se på vårdandet av den döende patienten. Att kunna avsätta tid och agera 

utifrån den döende patientens önskemål och behov var en viktig parameter i vårdandet. För en 

bra död var anhöriga betydelsefulla och sjuksköterskan ville att de skulle finnas vid den 

döende patientens sida. Sjuksköterskan fanns även vid den döende patientens sida och 

vårdandet var individuellt anpassat. Om den döende patienten hade anhöriga hos sig tog 

sjuksköterskan ett steg tillbaka (Hopkison B et al, 2003). Sjuksköterskans känsla av att vara 

en betydelsefull person till den döende patient eller deras anhöriga kunde medföra både glädje 

och börda eftersom sjuksköterskan kände att allt ansvar låg hos henne. Att hon var den person 

som kunde besvara den döende patienten och anhörigas frågor för att hon var huvudansvarig i 

vårdandet. Sjuksköterskan upplevde då en ensamhet i sin yrkesroll och fick på egen hand hitta 

vägar för att ta sig igenom situationen. Att vårda en döende människa kan många gånger 

upplevas som påfrestande. Det är tidigare erfarenheterna kunde väcka negativa känslor såsom 

hjälplöshet, skuld och osäkerhet. Dessa negativa känslor uppkommer oftast i samband med 

oväntade dödsfall då sjuksköterskan inte har haft möjlighet att kunna förbereda situationen. 

Det var i dessa stunder som sjuksköterskan behöver någon som säger ”Du gjorde verkligen 

allt du kunde” (Hopkison B et al, 2003).  
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Sjuksköterskans erfarenheter av att bemöta döende patienter 

Sjuksköterskans tidigare erfarenheter bidrog till att ett bättre stöd och kontroll kunde uppnås 

över de känslomässiga engagemangen i situationen med den döende patienten. Som 

sjuksköterska var det viktigt att ha kontroll över sitt känslomässiga engagemang för att kunna 

fortsätta sitt arbete med vårdandet av människor i livets slutskede (Hopkison B et al, 2003). I 

vårdarbetet upplevde sjuksköterskan att personliga förändringar sker utifrån levda 

erfarenheter (Byrne & McMurray, 1997). Genom de personliga förändringarna blev 

sjuksköterskan mer öppen och mötet med den döende patienten gav tillfredsställelse. 

Sjuksköterskan såg något fantastiskt och givande i varje möte. Den döende patienten gav 

sjuksköterskan inspiration genom sin helhet som människa och motivationen som fanns kvar 

som kunde överstiga deras lidande (Mok & Chi Chui, 2004). Att vårda en döende människa 

var något som sjuksköterskan accepterade som en del i arbetet och något som blev en vana 

(Hopkison B et al, 2003).  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens syfte är att belysa ett bra bemötande med en döende patient ur sjuksköterskans 

perspektiv. Från början inriktades studiens syfte på bemötandet med patienter som drabbas av 

Amyotrofisk lateral skleros, ALS ur sjukvårdspersonalens perspektiv.  Sjukdomen ALS är 

inte speciellt omdiskuterad vilket gjorde det svårt att finna relevanta artiklar till studien. De 

artiklar som påträffades vid sökningen uppfyllde inte inklusionskriterierna som studien skulle 

grunda sig på. Därför omarbetades syftet i studien till att belysa ett bra bemötande med en 

döende patient ur sjuksköterskans perspektiv. Bemötande är ett stort grundbegrepp i vården 
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vilket resulterar till många artiklar. Av den orsaken avgränsas sökområdet genom 

omarbetning från sjukvårdspersonal till sjuksköterskans perspektiv för att få en mer specifik 

yrkesinriktning i sökandet av artiklar. Studien begränsades till sjuksköterskans perspektiv 

därför att deras arbetserfarenheter skiljer sig från sjukvårdpersonalen i allmänhet, som berör 

flera yrkesgrupper. Det omarbetade syftet har ändå samma innebörd som det primära 

grundvalet eftersom bland döende patienter finns även människor som drabbats av ALS. 

 

Artikelsökningen utfördes i tre databaser, CINAHL, ELIN och MEDLINE där det går att söka 

vetenskapligt material. Databaserna valdes utifrån att de är lättillgängliga och översiktliga. 

Hade sökningen gjorts i fler databaser hade säkerligen fler relevanta artiklar kommit fram. 

Tillförlitligheten påverkades högst sannolikt av att artiklarna genomgick peer-rewied kravet. 

Sökorden som användes gjorde det möjligt att begränsa artikelsökningen och få fram artiklar 

som var relevanta och besvarade studiens syfte. Det var svårt att få fram artiklar till studien 

därför användes olika sökord i databaserna. Detta kan ha påverkat resultatet eftersom det kan 

ha gett fler träffar i sökningen.  I den engelskspråkiga översättningen av studietiteln valdes 

ordet encounter för bemötande. Detta ord användes inte i artikelsökningen eftersom 

bemötande inte gav något resultat i MeSH-term översättningen. Hur det än vändes och vreds 

på ordet bemötande var det ändå inget ord som var relevant i artikelsökningen. Istället 

användes ord som nurse-patients relations, caring, palliative care, terminal care och nursing 

care för att beskriva bemötande.  

 

 En litteraturstudie ger möjligheter till att använda redan inhämtad kunskap inom det valda 

ämnesområdet och erhålla information från tidigare studier som har utförts i andra länder runt 

om i världen. Detta gör det möjligt att se bemötandet i vården med döende patienter utifrån 

andra länders perspektiv. Det kan även ge en förvrängd bild då seder, traditioner och 
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levnadsvanor är varierande i olika länder. Artiklarna som är använda i studien är från 

industriländer och de flesta är genomförda i Europa. Studien utfördes som en kvalitativ 

litteraturstudie med en avgränsning till problematiseringen i studien. Detta för att skapa en 

djupare förståelse av sjuksköterskans bemötande i vårdandet av döende patienter.  

 

I analysen av materialet användes analysmodellen av Burnard och Morris. Denna 

analysmodell valdes därför att den är adekvat till studiens syfte. Analysmodellen kändes 

lättförståelig, var tidigare använd i studier och ansågs därför bra att arbeta efter. Analysen av 

artiklarna utfördes gemensamt för att kunna diskutera och reflektera över översättningar och 

frågeställningar som dök upp. För att kvalitetssäkra de nio utvalda artiklarna användes 

Willmans et al (2006) kvalitetsbedömningsprotokoll för studier med kvalitativ metod. Detta 

görs för att öka studiens trovärdighet och kvalité av innehållet. Utifrån kvalitetsbedömningen 

ansågs majoriteten av artiklarna vara av hög kvalité, en artikel bedömdes vara av lägre 

kvalité. Artikeln med låg kvalité ansågs ändå relevant att använda i studien för att den tar upp 

två betydelsefulla aspekter som bygger på studiens syfte gällande sjuksköterskans bemötande 

med döende patient.  

 

Artiklarna som analyseras är engelskspråkiga och risken för feltolkningar i översättningen kan 

förekomma och då eventuellt påverka resultatets innehåll. De valda artiklarna är från 1997- 

2008 vilket betyder att studierna är baserad på den senaste forskningen inom ämnesområdet. 

Genom djupgående analys av artiklarna sågs likvärdiga strukturer och inga större skillnader 

av sjuksköterskans bemötande med döende patient under den tidsperiod som valts. 

Målgruppen dominerades av kvinnor medan en av artiklarna innefattar en man. Därför 

benämns sjuksköterskan i studien som feminin individ alternativt hon/henne. Resultatet i 
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artiklarna kan kännas riktat då det endast belyser kvinnornas perspektiv i bemötandet med 

döende patient. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskans erfarenheter i ett bra bemötande bygger på trygghet, tillit, 

tid, respekt och kommunikation. Dessa aspekter är grunden för att inleda en relation mellan 

sjuksköterskan och den döende patienten. Ett bra bemötande anses vara en stor del i 

sjuksköterskans yrkesutövande för att kunna utveckla trygghet och tillit i sjuksköterske- och 

patientrelationen. Enligt Dahlberg et al (2003) är det tilliten som skapar vårdrelationens inre 

sida för att på så sätt utveckla samhörighet och personlig kontakt mellan den döende patienten 

och sjuksköterskan. Arlebrink (1999) menar att samspelet och bemötandet i vårdrelationen 

blir mer betydelsefullt vid livets slutskede. Det framgår i resultatet att sjuksköterskans 

personliga kvalitéer är av betydelse för att kunna se hela människan som en unik individ och 

inte lägga all fokus på sjukdomen i bemötandet med den döende patienten. Detta styrks av 

Travelbee (2002) som ser individen som unik och oersättlig. Även Rahm-Sjögren och Sjögren 

(2002) anser att varje människa ska bemötas som enskilda individer. 

 

Föreliggande studie tydliggör att tid är en viktig aspekt i hänseende till ett bra bemötande, för 

att sjuksköterskan ska kunna uppfylla den döende patientens behov. Sjuksköterskans 

avseende är att öka patientens välbefinnande i livets slutskede då den döende patientens liv 

präglas av rädsla och hjälplöshet inför det som ska ske. Det framkommer att ett bra 

bemötande från sjuksköterskan ger den döende patienten kraft att klara av svåra stunder av 

motgångar. Sjuksköterskan upplever att hon kan hjälpa den döende patienten genom små 

handlingar som att avsätta tid och lyssna. Kasén (2002) anser att samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten har en stor betydelse i inledandet av en bra vårdrelation. När 
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sjuksköterskan upplever att hon förstår den döende patientens behov kan det resultera i att 

banden mellan dem stärkas. För att tillgodose patientens behov menar Travelbee (2002) att 

kommunikationen kan hjälpa sjuksköterskan att lära känna sin patient. Det är utifrån en bra 

kommunikation som en vänskaplig relation kan utvecklas. När ett förtroende utvecklas i en 

relation blir sjuksköterskan delaktig i den döende patientens situation och upplever då att hon 

blir en del av familjen.  

 

Sjuksköterskan enligt studiens resultat upplever att kommunikation är en del i ett bra 

bemötande med den döende patienten. Sjuksköterskan tycker att kommunikation bygger på att 

hon är ärlig, öppen och lyssnar till den döende patienten för att få förtroende i vårdrelationen. 

Att lindra den döende patientens lidande ökar kommunikationsmöjligheterna till ett mer öppet 

samspel för att kunna samtala om döden och döendet. Carlsson (1991) betonar att 

kommunikation kan ge stöd till ett ökat välbefinnande genom sjuksköterskans 

uppmärksamhet. Sjuksköterskan ska inte bara kunna ha en samtalande kommunikation utan 

med sin yrkeserfarenhet uppmärksamma och förstå den döende patienten som har svårt att 

uttrycka sig i ord. Hon ska se hela patienten i vårdandet med hjälp av fysisk beröring, närhet 

och ögonkontakt för att kommunikationen ska ge något resultat. Enligt Carlsson (1991) är det 

inte bara att skapa en relation, utan sjuksköterskan måste kunna använda den för att 

vårdraltionen ska fortsätta vara utvecklande.  

 

Studieresultat beskriver att sjuksköterskan upplever anhöriga som betydelsefulla i ett bra 

bemötande med den döende patienten. Detta påpekas även av Larsson (1986) som anser att 

sjuksköterskans relation stärks om hon känner till patientens bakgrund och familjeförhållande. 

Sjuksköterskan upplever att en öppen kommunikation i vårdrelationen med anhöriga och den 

döende patienten gör det lättare att samtala om det som kommer att ske. Ibland upplever 
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sjuksköterskan att hon kan hamna i påfrestande situationer där hon känner att hon inte kan 

besvara anhörigas och den döende patientens frågor. Larsson (1986) betonar att 

sjuksköterskan får en djupare förståelse hur hon ska bemöta den döende patienten utifrån 

anhörigas egna berättelser av tidigare levnadsrutiner. Enligt Travelbee (2002) behöver den 

döende patienten kontinuerligt stöd och hjälp av både sjuksköterskan och sin/sina anhöriga.  

Även om sjuksköterskan känner att hon har huvudansvaret i vårdrelationen anser hon att det 

är viktigt att låta den döende patienten spendera tid med sin/sina anhöriga för att bearbeta 

sorgen tillsammans.  

 

I resultatet beskriver sjuksköterskan att hon kan hamna i svåra situationer men genom att be 

sina arbetskamrater om råd kan situationen kännas mindre besvärlig. Sjuksköterskan känner 

även att arbeta i ett team var till en fördel för dem själva och den döende patienten eftersom 

hon då kan se vårdandet utifrån flera synvinklar. Enligt Dahlberg et al (2003) är det viktigt att 

sjuksköterskan är säker i sitt agerande i bemötandet för att öka trygghetskänslan för den 

döende patienten. Detta styrks även av Arlebrink (1999) som nämner att sjuksköterskan ska 

kunna agera professionellt med förståelse och respekt. Studiens resultat visar vidare att 

trygghet i vårdrelationen bidrar till att sjusköterskan kan dela den döende patientens känslor 

och upplevelser. När sjuksköterskan upplever att den döende patienten har utvecklat en ökad 

tillförlitlighet känner hon att patienten har någon att vända sig till. Hon anser att trygghet och 

tillit är utgångspunkten för ett bra bemötande när en relation ska byggas.  Sjuksköterskan 

uppfattar då att den döende patienten upplever henne som uppriktig och ärlig. Dahlberg et al 

(2003) betonar att trygghet och tillit är det som skapar vårdrelationen och utifrån det kan 

sjuksköterskan ge den bästa möjliga vård.  
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Det framkommer i studiens resultat att sjuksköterskan kan uppleva förändringar i det 

känslomässiga engagemanget, beroende på tidigare erfarenheter i arbetet med döende 

patienter. Hon anser även att det är viktigt att få kontroll över de känslomässiga 

engagemangen för att kunna fortsätta upprätthålla ett bra bemötande med döende patienter. 

Enligt Dahlberg et al (2003) påverkas sjuksköterskan av att vårdrelationen utvecklas till något 

bra. Sjuksköterskan i studiens resultat ser något berikande i varje möte med en döende patient. 

Hon kan bidra till att öka livskvalitén hos den döende patienten och därmed minska lidandet 

genom ett bra bemötande i en vårdrelation.  Dahlberg et al (2003) anser att sjuksköterskan gör 

sitt bästa för att lindra lidande, främja hälsa och välbefinnande i en vårdrelation. Resultatet 

visar att sjuksköterskan ibland har svårt att kontrollera sitt känslomässiga engagemang, 

speciellt då oväntade situationer uppkommer. Hon kan då påverkas negativt och känna 

svårigheter i sin yrkesroll. Sjuksköterskan anser att det är viktigt att hitta en balans i sitt arbete 

och att hon ska vårda sig själva. Detta för att hon ska kunna fortsätta vara professionella men 

samtidigt känslomässigt engagerade i ett bra bemötande med döende patienter.  

 

 

SLUTSATS 

Slutsatsen av resultatet visar att sjuksköterskan har en betydande roll i ett bra bemötande för 

att en relation ska kunna utvecklas. Där bemötandet bygger på trygghet, tillit, tid, respekt och 

kommunikation mellan sjuksköterskan och den döende patienten. De sjuksköterskor som 

tidigare har arbetat med patienter i livets slutskede uppfattas ha lättare att bemöta dessa 

människor. Sjuksköterskans erfarenhet gör att de känner sig säkrare i sin yrkesroll att bemöta 

patienter i livets slutskede och deras anhöriga. Ett bra bemötande upplevs vara betydelsefullt 

och ett bra verktyg att använda i olika vårdsituationer. Att som sjuksköterska hitta en balans i 
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arbetet med att bemöta den döende patienten spelar en stor roll för att inte bli för engagerad 

och påverkas negativt. När sjuksköterskan inte är trygg i sin yrkesroll avspeglas det i tilliten 

och tryggheten i relationens bemötande.  

Innan studien genomfördes fanns det tankar om att det kan vara svårt att bemöta människor 

som är i livets slutskede, framförallt som nyutexaminerad sjuksköterska utan yrkeserfarenhet. 

I studien framkom det att erfarenhet är av betydelse i ett bra bemötande med döende patienter. 

Därigenom kan sjuksköterskan hantera svåra situationer som uppkommer och känna sig trygg 

i sitt bemötande. Funderingar om att tiden inte räcker till kom upp innan studien gjordes. Kan 

sjuksköterskan avsätta tillräckligt med tid hos den döende patienten utan att de andra 

patienterna blir lidande? Att kunna avsätta tid och lyssna framkom vara två viktiga aspekter 

för att kunna uppfylla ett bra bemötande. För att få fram om tiden fördelas jämnt utifrån 

patienternas behov behövs det en djupare studie angående tid i bemötandet. Det hade varit 

intressant att göra en empirisk studie inom detta område för att se om det verkligen går att 

uppfylla dessa aspekter utan att andra patienter blir lidande.  

 

Studien medförde en djupare kunskap och förståelse för ett bra bemötande med en döende 

patient. Vilket har en stor betydelse när nyutexaminerade sjuksköterskor träder in i sin 

yrkesroll.   
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3.  Eifried, S. (1998). Helping Patients Find Meaning: A Caring Response to Suffering 

 

4. Olthuis, G., Dekkers, W., Leget, C & Vogelaar, P. (2006). The caring relationship in 
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5. Mok, E & Chi Chiu, P. (2004). Nurse-patient relationships in palliative care. 

 

6. Hopkinson B, J., Hallett E, C & Luker A, K. (2003). Caring for dying people in 

hospital.  

 

7. Byrne, D & McMurray, A. (1997). Caring for the dying: nurses’ experiences in 

hospice care. 

 

8. Hopkinson B, J., Hallett E, C & Luker A, K. (2004). Everyday death: how do nurses 

cope with caring for dying people in hospital? 

 

9. Georges, J-J., Grypdonck, M & Dierckx De Casterle, B. (2002). Being a palliative 

care nurse in a academic hospital: a qualitative study about nurses’ perceptions of 

palliative care nursing. 
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Kvalitetsbedömningskontroll av kvalitativa artiklar     Sid. 2/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel  1  2  3  4  5 6  7  8 9 

Tydlig avgränsning/ 

problemformulering? 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Sjukskötersekarekteristika Antal: 

22 

Kvinnor 

Antal: 

ovisst 

Kvinnor 

 

Antal: 4 

Kvinnor 

Antal: 5 

Kvinnor 

Antal: 

10 

Kvinnor 

Antal: 

28 

Kvinnor 

Antal: 9 

Kvinnor 

Antal: 

32 

Kvinnor 

1 man 

Antal: 

10 

kvinnor 

Är kontexten presenterad? Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Etiskt resonemang? Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Urval- relevant? Ja Vet ej Ja Vet ej Ja Ja Ja Ja Ja 

Strategiskt? Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Metod- 

urvalsförförfarande 

tydligt beskrivet? 

Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Datainsamligen tydligt 

beskriven? 

Ja Nej Nej Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Analys tydligt beskriven? Ja Nej Vet ej Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Giltlighet- är resultatet 

logiskt, begripligt? 

Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Råder datamättnad? Ja Ja Vet ej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Råder analysmättnad? Ja Vet ej Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Kommunicerbarhet - 

redovisas resultatet klart 

och tydligt? 

Ja Ja Nej Vet ej Ja Ja Ja Ja Ja 

Redovisas resultatet i 

förhållande till en 

teoretisk referensram? 

Nej Ja Nej Ja Ja Nej Ja Ja Nej 

Kvalitetsbedömning Hög Medel Låg Medel Hög Hög Hög Hög Hög 
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BILAGA 2 

Sökning i databaser            Sid. 1/2 

 

CHINAL Sökord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

Valda 

artiklar till 

studien 

1.  Caregivers AND Hope 18 1 0 

2. Trust AND Hospice and 

Palliative Nursing 

6 1 1 

3. Caring AND Hospice and 

Palliative Nursing 

15 3 2 

4. Nursing Care And Terminal 

Care 

17 1 1 

5. Nurse- Patient Relations AND 

Terminal Care 

55 3 2 

6. Hope AND Health Personnel 5 1 0 

7. Nurse- Patient Relations AND 

Suffering 

23 3 1 

8. Nurse- Patient Relations AND 

Communication 

310 1 0 

 

 

 

 

MEDLINE Sökord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

Valda 

artiklar till 

studien 

1. Nurse- Patient Relation 

AND 

Trust 

50 3 0 

2. Hope AND 

Communication 

41 1 0 
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        Sid. 2/2 

 

3. Communication AND 

Health Personnel 

41 1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELIN Sökord Antal träffar Antal valda 

artiklar 

Valda 

artiklar till 

studien 

1. Nurse- Patient AND 

Nursing care 

141 1 1 
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BILAGA 3 

Artikelöversikt          Sid. 1/3 

 

Författare, 

tidsskrift och år 

Titel Syfte Metod Resultat 

Beshiski L, R och 

Cummings M, K 

 

Creative Nursing 

2007 

Practices of  

Effective End-

of-Life 

Communication 

between Nurses 

and 

Patients/Families 

in Two Care 

Settings 

Är att undersöka 

sjuksköterskans 

sätt att använda 

sig av en effektiv 

kommunikation 

med patienter i 

livets slutskede 

Kvalitativ metod: 

Intervjuer gjordes 

med 

sjuksköterskor 

med erfarenhet 

mellan 5 till 37 år, 

efter att e-mail 

och flyers 

skickats ut. 

Specifika frågor 

användes 

Beskriver att det 

är viktigt att 

kunna 

kommunicera 

med patienter och 

deras anhöriga. 

Lyssnandet visar 

sig vara en 

effektiv del i 

kommunikationen 

Byrne, D och 

McMurray, A 

 

Australian Journal 

of Advanced 

Nursing 

1997 

Caring for the 

dying:nurses’ 

experiences in 

hospice care 

Är att reflektera, 

informera och 

medverka i 

vårdandet av 

döende patienter 

på en hospis 

avdelning 

Kvalitativ metod: 

Data samlades in 

genom 

djupgående 

intervjuer med nio 

erfarna hospis 

sjuksköterskor 

Beskriver 

påverkan i 

vårdandet av 

patienten och 

deras anhöriga där 

sjuksköterskan s 

huvudsakliga 

uppgift är att ta 

tillvara på att låta 

patienten göra 

egna val 

Eifried, S 

 

International 

Journal for Human 

Caring 

1998 

Helping Patients 

Find Meaning:  

A Caring 

Response to 

Suffering 

Är att beskriva 

sjuksköterskornas 

erfarenheter av att 

hjälpa patienter 

att finna mening i 

sitt lidande 

Kvalitativ metod: 

Data samlades in 

genom intervjuer 

med 4 

sjuksköterskor 

 

Beskriver att 

lyssna, finnas där 

och inge hopp är 

en central del i 

sjuksköterskans 

vårdande för att 

lindra patientens 

lidande 
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            Sid. 2/3 

 
Georges, J-J., 

Grypdonck, M och 

Dierckx De 

Casterle, B 

 

Journal of clinical 

Nursing 

2002 

Being a 

palliative care 

nurse in an 

academic 

hospital: a 

qualitative study 

about nurses’ 

preceptions of 

palliative care 

nursing 

Är att framtona 

sjuksköterskans 

roll och arbetssätt 

i deras arbete på 

en palliativ 

avdelning på ett 

akademiskt 

sjukhus 

Kvalitativ metod: 

Sjuksköterskor 

observerades 

under en period 

på 35 dagar, 

sedan gjordes 

semi-struktureade 

intervjuer med 10 

sjuksköterskor för 

att utveckla en 

förståelse av deras 

erfarenheter och 

meningen med 

deras arbete 

 

Beskriver hur 

sjuksköterskan 

arbetar på en 

palliativ 

vårdavdelning. 

Sjuksköterskorna 

strävar efter att 

vara 

välorganiserade 

och målinriktade 

för att öka 

patientens 

välbefinnande 

Hopkinson B, J., 

Hallett E, C och 

A Luker, K 

 

International 

Journal of Nursing 

Studies 

2004 

 

Everyday death: 

how do nurses 

cope with caring 

for dying people 

in hospital? 

Är att undersöka 

hur 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

hantera vårdandet 

av döende 

människor på en 

akut medicinsk 

avdelning. 

Kvalitativ metod: 

Tvärgrupps 

intervjuer med 28 

sjuksköterskor 

Beskriver att 

sjuksköterskorna 

känner sig mer 

säkra i sin 

yrkesroll genom 

relationer, stöd, 

erfarenheter och 

arbetsmiljön  

Hopkinson B, J., 

Hallett E, C och 

A Luker, K 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

2003 

Caring for dying 

people in 

hospital 

Är att utveckla 

förståelse för 

vårdandet av 

döende patienter 

på sjukhus 

Kvalitativ metod: 

Djupgående 

intervjuer av28 

nyutexaminerade 

sjuksköterskor 

med fokus på 

deras erfarenhet 

av vårdandet av 

döende människor 

Beskriver hur 

sjuksköterskan s 

känslomässiga 

beteende kan ha 

en positiv 

inverkan på 

vårdandet av en 

döende människa 
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           Sid. 3/3 

 
Johnston, B och  

Smith N, L 

 

The Authors.  

Journal 

compilation 

2005 

Nurses’ and 

patients’ 

perceptions of 

expert palliative 

nursing care 

Är att belysa 

patienter och 

sjuksköterskors 

uppfattning av 

palliative vård – 

med tyngden på 

sjuksköterska 

Kvalitativ metod: 

Djupgående 

intervjuer med 22 

sjuksköterskor 

och 22 döende 

patienter under ett 

års tid 

Beskriver att 

kommunikationen 

kan vara både 

effektiv och 

ineffektiv i 

skapandet av 

relationen med en 

döende patient. 

Det huvudsakliga 

är att få kontroll 

över patientens 

smärta och 

plågsamma 

symptom 

Mok, E och Chi 

Chiu, P 

 

Journal of 

Advanced Nursing 

2004 

Nurse-patient 

relationships in 

palliative care 

Är att utforska 

olika aspekter i 

sjuksköterske -

patient relationen 

inom palliativ 

vård 

Kvalitativ metod: 

Data samlades in 

från 10 hospis 

sjuksköterskor 

respektive 10 

patienter med 

dödlig sjukdom 

genom öppna 

intervjuer 

Beskriver att en 

relation som 

bygger på tillit 

leder till holistiskt 

vårdande som 

lindrar den 

döende patientens 

lidande 

Olthuis, G.,  

Dekkers, W., 

Leget, C och 

Vogelaar, P 

 

Nursing Ethics 

2006 

The Caring 

Relationship In 

Hospice Care: 

An Analysis 

Based On The 

Ethics Of The 

Caring 

Conversation 

Är att besvara två 

frågor: 1. Hur bör 

en hospis 

sjuksköterska 

vara? 2. Hur bör 

en hospis 

sjuksköterska 

inleda en 

vårdande 

konversation? 

Kvalitativ metod: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer med 

fokus på hospis 

sjuksköterskornas 

tidigare erfarenhet 

av palliativ vård 

Beskriver hur 

betydelsefullt det 

är att med en bra 

kommunikation i 

livets slutskede 

 


