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Sammanfattning  
 
Bakgrund: Vård i hemmet har blivit allt vanligare eftersom fler svårt sjuka och döende 
personer gradvis flyttats från sjukhusen till det egna hemmet eller särskilt boende. Detta 
ställer större krav på sjuksköterskan i samband med praktisk omvårdnad och i relation till den 
svårt sjuke personen och dennes närstående. 
Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer i 
livets slutskede i hemmet. 
Metod: En litteraturstudie med en kvalitativ ansats som grundar sig på åtta vetenskapliga 
artiklar. Graneheim och Lundmans tolkning av en innehållsanalys användes som analys. 
Resultat: Det framkom att sjuksköterskorna upplevde känslor av frustration, maktlöshet och 
stress, men också känslor av tillfredsställelse och trygghet. Relationer med närstående i 
hemmet visade sig vara betydelsefullt i sjuksköterskans arbete. 
Slutsats: Vård i livets slutskede kan vara givande men också en tung uppgift för 
sjuksköterskan. Det är därför viktigt att sjuksköterskan får ett emotionellt stöd från 
arbetsledning och kollegor vid vård av personer i livets slutskede.  
 
Nyckelord: Hemsjukvård, Livets slutskede, Sjuksköterskan, Upplevelser 
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Inledning  
Kolf (2011) skriver att de flesta människor vill få möjlighet att dö i det egna hemmet 

omgiven av kärlek och familjemedlemmar. Vård i livets slutskede kan därför utgöra en viktig 

och betydelsefull del i hemsjukvården. Denna vårdform kan många gånger ställa specifika 

krav på sjuksköterskan, dels vad det gäller stresshantering, dels emotionell påfrestning 

(Sjöberg & Hugeson, 1995). I statens offentliga utredningar (SOU 2000:6) nämns vikten av 

att sjuksköterskan bör bearbeta sina egna tankar kring död och sorg, annars kan problem 

uppstå i mötet med personer i livets slutskede och deras närstående. Ett problem som kan 

uppstå är att sjuksköterskan antingen undviker eller fäster sig känslomässigt vid den sjuke 

personen (SOU 2000:6; Sjöberg & Hugeson, 1995). Andra problem som påtalas av Delvin 

och McIlfatrick (2010) kan vara känslan av tidsbrist samt bristande kunskap och erfarenhet. 

Denna tidsbrist kan enligt Roche-Fahy och Dowling (2009) medföra stress hos 

sjuksköterskan som i sin tur kan påverka alla inblandade parter negativt. I sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (2005a) poängteras att i sjuksköterskans ansvarsområde, ingår utöver 

vård av den svårt sjuke att bistå med stöd till närstående. Detta stöd kan vara av avgörande 

betydelse eftersom närstående enligt Sjöberg och Hugeson (1995) kan vara utsatta för psykisk 

press på grund av ansvaret för vården i hemmet (ibid.). För att öka förståelsen av 

sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer i livets slutskede i hemmet, blir det 

betydelsefullt att göra denna studie, då den tros kunna bidra till ökad förståelse för denna 

vårdform. 

Bakgrund 
Vård i hemmet har blivit allt vanligare eftersom fler svårt sjuka och döende personer gradvis 

har flyttats från sjukhusen till det egna hemmet eller särskilt boende (Socialstyrelsen, 2012). 

Enligt Hälso- och sjukvådslagen (SFS 1982:763) HSL, är sjuksköterskan en av 

vårdpersonalen, vars uppgift är att tillgodose en god vårdkvalité och hög patientsäkerhet i 

omvårdnadsarbetet.  

Vård i hemmet 
Lindencrona (2002) skriver att sjuka och äldre förr i tiden var beroende av sina familjer, hade 

de ingen som kunde ta hand om dem blev de beroende av andra människor som till exempel 
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nunnor, munkar och barmhärtiga samariter. Hemsjukvården utvecklades från frivilliga och 

religiösa förpliktelser till den vård och omsorg som erbjuds idag, där hemsjukvården är en 

samhällsorganiserad och offentlig verksamhet (ibid.). Idag definieras hemsjukvård enligt 

Socialstyrelsen (2008) som hälso- och sjukvård som utförs i det egna hemmet. Lindencrona 

(2002) påpekar att det inte är helt klart vad som ingår i begreppet hem, för de flesta är 

hemmet det vanliga privata boendet, men påpekar även att ett hem kan innefatta det 

kollektiva boendet, som särskilt boende innebär (ibid.). Enligt Arbetsmiljöverket (2009) 

skiljer sig omvårdnadsmiljön i det särskilda boendet åt från omvårdnadsmiljön i ett ordinärt 

boende. Inom det ordinära boendet arbetar sjuksköterskan utifrån andra förutsättningar, i 

form av trängre utrymmen och oftast med mindre hjälpmedel (ibid.). Enligt Socialstyrelsen 

(2011) skiljer sig oftast bemanningen mellan ordinärt och särskilt boende, då personer som 

vårdas på ett särskilt boende har tillgång till personal dygnet runt, till skillnad från ordinärt 

boende där bemanningen varierar utifrån det behov som den svårt sjuke personen är i behov 

av (ibid.). Fortsättningsvis i föreliggande studie kommer hemmet att innefatta båda dessa 

boendeformer. Det vill säga såväl ordinärt som i särskilt boende. 

 

Hemmet som vårdplats kommer att få en större betydelse och allt fler patientgrupper kommer 

att kunna och vilja vårdas i hemmet (Lindencrona, 2002). Beck- Friis och Strang (2012) säger 

att hemsjukvård i Sverige syftar på professionellt stöd från kommunal hemsjukvård och/eller 

primärvård. I Sverige finns sedan flera år tillbaka avancerade metoder för bland annat 

smärtlindring, som kan utföras i hemmet. Detta kan medföra att delar av sjukhusvården 

istället ersätts med hemsjukvård (ibid.). Enligt Haag och Karlsson (2002) är det oftast 

sjuksköterskan som är den primära huvudpersonen i samband med omvårdnadsarbetet. För att 

upprätthålla kontinuitet och trygghet till den sjuke och närstående är det väsentligt att så få 

vårdpersonal som möjligt är involverade i vården (ibid.). Munck, Fridlund och Mårtensson 

(2011) beskriver att vårdmiljön i den sjukes hem kan utgöra svårigheter för sjuksköterskan i 

den dagliga omvårdnaden till exempel på grund av dålig belysning, obekväma 

arbetsställningar och svårigheter att bevara sterilitet (ibid.). 

 
Sjuksköterskor har enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) ett professionellt ansvar för 

människor som är beroende av vård och omsorg, de har även ansvar för det egna handlandet i 

samband med vårdandet. Marchessault, Legault och Martinez (2012) skriver att en av 

sjuksköterskornas uppgifter inom hemsjukvården är att informera de svårt sjuka personerna 
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om deras tillstånd, vilket kan medföra svårigheter för den enskilda sjuksköterskan. I 

sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005a) förtydligas vikten av kompetens och 

förhållningssätt. Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt som grundar 

sig på beprövad erfarenhet och vetenskap (ibid.). Statens offentliga utredning (SOU 2000: 6) 

belyser vikten av att alla som vårdas i livets slutskede ska behandlas med lika respekt. HSL 

(SFS 1982:763) säger att vård skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet. Lagen fastställer också att den sjuke personen har rätt till 

att vara delaktig i den egna vården (ibid.). Med anledning av lagtexten betonas i SOU 

(2000:6) vikten av att vårdpersonalen alltid i omvårdnaden utgår ifrån att tillgodose 

personens olika behov och önskemål oavsett religion, kultur, etnicitet och språktillhörighet. 

 
Enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) skall sjuksköterskan ha ett respektfullt och 

altruistiskt förhållningssätt till den sjuke personen och närstående. Martinsens (1989) 

poängterar att omsorg är grunden till allt mänskligt liv och att människor är beroende av 

varandra. Martinsen framhåller vidare tre aspekter. I den första aspekten lyfts omsorg som 

begrepp fram vilket innefattar ett nära och öppet förhållande mellan två människor. Den 

andra aspekten belyser moralbegreppet som går ut på att ta hand om de svaga, sjuka och 

funktionsnedsatta individerna i samhället men också betydelsen av att kunna se vad som 

gynnar en annan människa. Den tredje aspekten syftar på förutsättningen för att kunna 

tillämpa en god omsorg, vilket är att ha en förståelse för andra medmänniskor. En förståelse 

stärker både gemenskap och solidaritet. Ett annat villkor för att utöva god omsorg är 

förmågan att kunna sätta sig in i den sjukes situation och samtidigt inte vänta sig något i 

gengäld (ibid.). En god vårdrelation går enligt Dahlgren, Segersten, Nyström, Suserud och 

Fagerberg (2003) ut på att lindra lidande och öka välbefinnandet, där utbyte mellan 

sjuksköterskan och den sjuke personen sker osjälviskt. En professionell vårdrelation 

kännetecknas således av att sjuksköterskan inte kan räkna med att få ut något för egen del. 

Det betyder inte att sjuksköterskan aldrig kan få något tillbaka, en vårdrelation är ett 

gemensamt utbyte mellan sjuksköterskan och den sjuke personen.  

Palliativ vård 
Beck-Friis och Strang (2012) skriver att ordet palliativ kommer från det latinska ordet 

pallium som betyder mantel och täckelse. Manteln symboliserar beskydd och omsorg vilket 

således kan skildra den palliativa vårdens syfte (ibid.). I det Nationella vårdprogrammet för 
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palliativ vård 2012-2014 (Socialstyrelsen, 2012a) är personen nära döden, när dennes vitala 

funktioner sviktar. I statens offentliga utredningar (SOU 2001:6) beskrivs vård i livets 

slutskede som en del av den senare palliativa vården. Det är vid denna brytpunkt när livet inte 

längre går att förlänga som den tidiga palliativa vården övergår till den senare palliativa 

fasen, det vill säga livets slutskede (ibid.). Målet med omvårdnaden blir istället att 

upprätthålla en livskvalité hos den svårt sjuke personen och se till att den sista tiden blir så 

bra som möjligt (Svenska palliativregistret, 2007). Socialstyrelsen (2012) beskriver att vid 

palliativ vård i det egna hemmet är det viktigt att även uppmärksamma de närståendes 

situation och vilken inställning de har till vården som sker i hemmet. Närstående är oftast i 

behov av stöd av kvalificerad personal från kommun och primärvård för att ombesörja en 

adekvat vård (ibid.). 

 
Palliativ vård strävar enligt World Health Organisation (2002) efter att göra det möjligt för 

den sjuke personen att leva så bra som möjligt samtidigt som vården undviker 

livsförlängande behandling, som inte kan förbättra personens situation. En god palliativ vård 

utgår utifrån fyra hörnstenar som bygger på världshälsoorganisationens definition av palliativ 

vård och människovärdesprincipen. Definitionen syftar till att förbättra livskvaliteten för 

patienter och familjer i den uppkomna situationen. Innehållet i de fyra hörnstenarna syftar till 

ge patienten god smärtlindring vilket innebär att sörja för fysiska, psykiska, sociala och 

existentiella behov. De fyra hörnstenarna baseras på samarbete med ett mångprofessionellt 

arbetslag samt god kommunikation mellan den sjuke personen och dess närstående. En god 

kommunikation kan innebära att tillgodose stöd åt de närstående under sjukdomstiden och 

efter dödsfallet (ibid.). 

  

Socialstyrelsen (2012b) skriver att palliativ vård ska utföras i samråd med den sjuke 

personen. Palliativ vård kan enligt Strang et al. (2012) skilja sig åt med en tidig och sen fas. 

Den tidiga palliativa fasen kan sträckas sig från några månader till flera år och vid den sena 

fasen väntas döden inträffa inom en tidsintervall på några veckor eller någon månad (ibid.). I 

föreliggande studie fokuseras upplevelsen på den senare fasen, följaktligen i livets slutskede. 

Upplevelser 
En människas upplevelser kan enligt Eriksson (1991) bara upplevas av den egna individen, 

upplevelserna är personens egna och kan därför inte tolkas eller förstås helt av någon annan. 
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Personens individuella upplevelse står således i relation till individen i helhet, det vill säga 

kropp, själ och ande (ibid.). En upplevelse utgår alltid enligt Slovic, Finucane, Peters och 

MacGregor (2004) från en tanke, känsla eller erfarenhet. Enligt Travelbee (1971) kan 

upplevelser skifta på olika sätt. Upplevelser kan påverka en människa såväl positivt som 

negativt. En upplevelse kan vara mild eller kraftfull, den kan vara konstant, djup och ge en 

känsla av oro, men också glädje. Upplevelsen kan påverka en individ både fysiskt och 

psykiskt men hur upplevelsen känns beror helt på vilken upplevelse individen varit utsatt för 

(ibid.). Genom att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer i livets slutskede i 

hemmet kan studien bidra till att öka förståelsen för vad denna vårdform kan innebära för 

sjuksköterskan. 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer i livets 

slutskede i hemmet. 

Metod 
Metoden som användes till studien var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Enligt Friberg 

(2006) ger litteraturstudie en bred kunskap av det praktiska vårdarbetet samt en god överblick 

av tidigare skrivet textmaterial inom området. Den kvalitativa ansatsen är enligt Willman, 

Stoltz och Bathesvani (2011) lämplig eftersom att studien grundar sig på sjuksköterskornas 

upplevelser. 

Insamling av data 
De referensdatabaser som användes vid litteratursökningen var Medline, CINAHL och 

SveMed+ eftersom de ansågs lämpliga vid artikelsökningen. Enligt Willman et al. (2011) 

innehåller Medline referenser inom bland annat omvårdnad, medicin och hälso- och 

sjukvårdsadministration. CINAHL innehåller indexerade referenser från alla engelskspråkiga 

omvårdnadstidskrifter och är mer fokuserad på omvårdnadsvetenskapliga referenser än 

Medline. SveMed+ är en svensk databas som hanterar nordiska hälso- och sjukvårdsartiklar 

och tidsskrifter med inriktning på bland annat omvårdnad (ibid.). Vid sökningen användes 

respektive databas indexerade ämnesord. I databasen Medline användes MeSh-termer för att 

säkerställa att det valda sökordets definition var av intresse för studien, även i SveMed+ 
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används MeSh-termer för att beskriva en artikels innehåll. I CINAHL användes en liknande 

funktion, CINAHL Headings, detta ser till att sökningen håller sig till det som är relevant för 

studien. Den booleska sökoperatorn AND användes och enligt Willman et al. (2011) görs 

detta för att kombinera de olika sökorden. Genom att använda sökoperatorn AND 

fokuserades sökningen till ett begränsat urval av relevanta artiklar. Sökorden anpassades efter 

sökmotorn, då Willman et al. (2011) säger att olika begrepp kan återfinnas i de separata 

databaserna. 

 

De sökord som användes var terminal care, palliative care, nurses experience, home care, 

work experiences, home nursing, professional, nurse attitudes, home health care, nurse-

patients relations, home care services och community health nursing. Databassökningarna i 

de olika databaserna framgår i bilaga 1. I samtliga databaser användes sökordet terminal care 

som synonym till den svenska betydelsen av vård i livets slutskede. Sökordet palliative care 

användes i sökningarna då livets slutskede enligt SOU (2001:6) är en del av den palliativa 

vården. 

 

Inklusionskriterierna som användes i studien var att artiklarna skulle inriktas på vård i livets 

slutskede i det egna hemmet, samt utgå ifrån sjuksköterskans perspektiv och vara analyserade 

med kvalitativ metod. Dessa kriterier motiverades med att föreliggande studie fokuserar på 

sjuksköterskans upplevelser. Vidare inklusionskriterier var att litteraturen skulle vara 

begränsad till åren 2002-2013, för att erhålla en aktuell information inom området. 

Ytterligare begränsning var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska 

eftersom att dessa språk behärskas. Begränsningarna peer reviewed och journal article 

användes eftersom artiklarna söktes i vetenskapliga tidsskrifter.  

 

I studien exkluderades artiklar med pediatrisk inriktning eftersom studien riktar sig till 

upplevelsen av att vårda vuxna personer. Detta på grund av att upplevelsen tros kunna skilja 

gällande omvårdnaden av barn i livets slutskede, då vård av barn enligt SOU (2000:6) klassas 

som en av de tyngsta arbetsuppgifterna i vården. Artiklar som baseras på studier utanför 

västerländsk kultur uteslöts med anledning av att vården enligt Sveriges kommuner och 

landsting (2005) kan skilja sig åt. Även artiklar som behandlar aktiv dödshjälp exkluderades 

då endast tre länder enligt Ungdomens riksdag (2012) har legaliserat aktiv dödshjälp. Då 

studien riktar sig till upplevelsen utifrån upplevelser från vård i hemmet, så uteslöts artiklar 
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som baserades enbart på studier i sjukhusmiljö. En artikel som behandlade både hemsjukvård 

och sjukhusvård användes i studien men endast den del som berörde hemsjukvård 

innefattades i föreliggande studie. 

 

Åtta artiklar valdes ut (Bilaga 2). Dessa artiklar kvalitetsgranskades enligt Willman et al. 

(2011) protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Bilaga 3). Samtliga 

frågor i protokollet användes förutom ‘genereras teori‘ då den inte ansågs aktuell till studien. 

Vid varje ”ja” i kvalitetsbedömningen tilldelades två poäng, ”nej” tilldelades en poäng och 

motsvarande noll poäng utdelades per fråga där svaret var ”vet ej”. Graderingen gjordes i en 

tregradig skala, låg kvalité 15-17p, medel 18-19p och en med hög kvalité 20-26p. Hur 

bedömningen utföll redovisas i bilaga 2. 

Analys 
Analysmetoden som användes var Graneheims och Lundmans (2004) tolkning av 

innehållsanalys med en kvalitativ ansats, där analysen gjordes utifrån olika steg.  

 

I steg ett lästes textmaterialet ett antal gånger var för sig för att inhämta en helhetsbild över 

hela textmaterialet.  

 

I steg två valdes meningsenheter ut som motsvarade syftet. Dessa markerades med olika 

färger för att kunna identifiera vem som markerat vad. Detta gjordes var för sig, därefter 

diskuterades de markerade meningsenheterna till överensstämmelse förelåg. De markerade 

meningsenheterna fördes sedan över i en tabell. Exempel på en meningsenhet av Karlsson, 

Roxberg, Barbosa da Silva och Berggren (2010) var: ”Nurses were frustrated when the dying 

patient’s wish to be cared for at home and was ignored by the family” (s.227). 

 

I steg tre kondenserades texten i meningsenheter det vill säga att texten översattes. Denna 

översättning gjordes med noggrannhet så att inget av innehållet i texten skulle gå förlorat. 

Ovanstående mening kondenserades på detta sätt: ”Upplevde frustration när den döendes 

önskan ignorerades av familjen”. 

 



 

11 
 
 

I steg fyra plockas essensen i den översatta meningsenheten ut och förkortades till en kod 

som enligt Granheim och Lundman (2004) beskriver meningsenheten. Koden för 

ovanstående kondensering blev ”Frustration”. 

 

I steg fem sammanfördes koderna med liknande innehåll till en kategori. Ovanstående 

meningsenhet fick tillhöra kategorin ” Upplevelsen av frustration och maktlöshet och stress”. 

Exempel på alla stegen ges i bilaga 4. 

 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det viktigt, att när väl kategorierna är bildade, att 

gå tillbaka till meningsenheterna och se om meningsenheternas innehåll framträder i de 

nybildade kategorierna. Kategorierna kan delas upp i subkategorier utifrån innehållet. Efter 

noggrant övervägande uteslöts subkategorierna, eftersom de gick in i varandra. 

Resultat 
Resultatet baseras på åtta artiklar. Vid genomläsningen av textmaterialet framkom olika 

känslor hos sjuksköterskorna, de mest uppenbara var frustration, maktlöshet och stress, men 

även upplevelsen av positiva känslor som tillfredsställelse och trygghet i arbetet framhölls. 

Analysen formade tre kategorier som fick utgöra rubriker i resultatet, enligt figur 1. 

 

 
 

Figur 1. Bildade kategorier utifrån syftet. 
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Känslor av frustration, maktlöshet och stress  
Wallerstedt och Andershed (2007) berättade att sjuksköterskorna som arbetade med personer 

i livets slutskede kunde framkalla olika känslor hos sjuksköterskorna, såsom frustration, sorg, 

och känslan av att inte längre ha förmågan att handskas med situationen (ibid.). 

Sjuksköterskorna berättade i Karlsson et al. (2010) studie att de kunde känna en känsla av 

maktlöshet när den svårt sjuke blev så dålig att denne inte längre kunde vårdas i hemmet. 

Maktlöshet kunde även uppstå när närstående till den svårt sjuke krävde att vården skulle 

flyttas från hemmet till sjukhuset (ibid.). Den enskilde sjuksköterskan försökte förlita sig till 

egna strategier för att hantera stressen, och kunna utöva yrkesprofessionen. Många 

sjuksköterskor upplevde att det var svårt att hitta ett forum där de kunde prata om egna 

känslor som uppkom när de svårt sjuka personerna dog (Arneart et al, 2009). 

Sjuksköterskorna beskrev en frustration över ledningen som inte tycktes ta sitt ansvar och se 

till att sjuksköterskan fick det stöd som de efterfrågade (Penz & Duggleby, 2012). Vidare 

påtalade sjuksköterskorna att ledningen många gånger hade en bristande förmåga att visa 

sjuksköterskorna uppskattning för det ensamarbetet som de många gånger utförde. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att en av de största svårigheterna var att de var underbemannade, 

samt att de inte hade tillräckligt med resurser (Berterö, 2002). Enligt Wallerstedt och 

Andershed (2007) säger sjuksköterskorna att stressen ökade när de arbetade kväll och 

nattetid, på grund av att de ofta var färre sjuksköterskor i tjänst (ibid.). Den ständiga 

tidsbristen medförde stress, och sjuksköterskorna upplevde att de hade svårt att ge den tid till 

den svårt sjuke som den behövde (Peterson et al, 2010). 

“And we were basically told if we needed any more time, we should do it 

on our own time... so I must say, actually, that is almost about time I gave 

up on the system helping nurses” (Penz & Duggleby, 2012, s369). 

Wallerstedt och Andershed (2007) framhåller att sjuksköterskorna var väldigt stressade och 

utmattade när många svårt sjuka personer inom en kort tidsram avled (ibid.). Den palliativa 

vården upplevdes väldigt energikrävande och det var ibland svårt att inte ta med sig arbetet 

hem (Arneart et al., 2009). En sjuksköterska beskrev att det kunde vara svårt att till exempel 

under ledig tid släppa tankarna kring den svårt sjuke och dennes närstående och vad de gick 

igenom (ibid.). 
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Sjuksköterskorna beskrev att emotionell stress kunde uppkomma i arbetet med personer i 

livets slutskede, på grund av att sjuksköterskan blev tvungen att konfrontera sina egna känslor 

kring döden, vilket ibland kunde uppfattas väldigt svårt (Arneart et al., 2009). En 

sjuksköterska beskrev att det fanns svårigheter i att vårda personer i livets slutskede om den 

egna rädslan för döden var obearbetad. Detta kunde resultera i att sjuksköterskan var tvungen 

att undertrycka egna känslor för att tillgodose en god vård (ibid.). 

Känslor av tillfredsställelse och trygghet  
Iranmanesh, Häggström, Axelsson och Sävenstedt (2009) poängterar att sjuksköterskorna 

hade ändrat sin egen inställning till livet när de arbetade med palliativ vård. Sjuksköterskorna 

upplevde att de hade börjat ta till vara de små sakerna i livet och glädjas åt vardagliga ting 

(ibid.). Sjuksköterskorna upplevde vidare att det var viktigt att kunna finna en mening med att 

personerna dog, denna upplevelse hjälpte sjuksköterskorna att fortsätta arbetet inom den 

palliativa vården (Penz & Duggby, 2012). Arbetet med personer i livets slutskede ändrade 

med tiden sjuksköterskornas inställning till döden och de accepterade döden som en del av 

livet (Iranmanesh et al., 2009).  

 

Sjuksköterskorna berättade att det var viktigt att känna sig trygg i mötet och vara närvarande i 

situationen, för att inte uppleva rädsla när personen försämrades (Karlsson & Sandén, 2007). 

Det framkom att sjuksköterskorna ofta upplevde en känsla av tillfredsställelse när de vårdade 

personer i livets slutskede. Wallerstedt och Andershed (2007) beskriver den speciella känslan 

som sjuksköterskorna upplevde av att få tillgodose de sista önskningarna hos en person i 

livets slutskede och på så sätt vårda hela människan (ibid.) En sjuksköterska påtalade 

tillfredsställelsen av att få vara med och hjälpa till så den sista tiden blev så bra som möjligt 

för personen (Karlsson & Sanden, 2007). 

”De fick gifta sig hemma i trädgården… jag försökte besöka dem 

dagligen… vi hjälpte till med mediciner så det ansvaret inte skulle ligga 

på hustrun… kom hem i början av maj och dog i augusti…”(Karlssson et 

al., 2007, s.52). 

I Wallerstedts et al. (2007) studie upplevde sjuksköterskorna att arbetet med vård i livets 

slutskede medförde en personlig utveckling. Denna utveckling upplevdes tillfredsställande, 

eftersom den medförde att de blev säkrare sin profession. De upplevde också att de fick mer 
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kraft att ta sig an och acceptera nya utmaningar (ibid.). Sjuksköterskorna upplevde det 

stimulerande att hjälpa svårt sjuka personer att få stanna kvar i hemmet, även om vården 

innefattade avancerad teknisk behandling (Iranmanesh et al., 2009).  

 

Upplevelser av relationer till närstående 
I studierna framhölls det att närståendes närvaro var av betydelse för sjuksköterskans 

professionella förhållningssätt (Arnaert et al, 2009; Betrö, 2002; Iranmanesh et al, 2009; 

Karlsson & Sandén, 2007; Peterson et al, 2010). Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt 

att arbeta som ett team med de närstående, för att kunna tillgodose den bästa vården för de 

svårt sjuka personerna (Arnaert et al., 2009). 

“Sometimes we teach them [family caregivers] how to give morphine 

subcutaneous, because we don’t be able to be there, like, four, times in a 

day. I can supervise the treatment, but I need the family caregivers to help 

me. So I usually do the teaching to them. I sit down with them and we go 

it through” (Arnaert et al., 2009, s206). 

Sjuksköterskorna beskrev att de oftast blev inbjudna i familjen, och blev på så sätt delaktiga i 

familjens vardagsliv. Detta upplevdes som en viktig förutsättning för att kunna ge en god 

vård till personen i livets slutskede (Iranmanesh et al., 2009). Ibland kunde detta innebära att 

sjuksköterskan blev involverad i familjens konflikter. Oftast skedde dessa konflikter mellan 

den svårt sjuke och anhöriga i frågan om den svårt sjuke skulle vårdas på sjukhus eller i 

hemmet. Sjuksköterskorna upplevde att det var viktigt att inte försöka lösa eventuella 

problem som uppstod, utan istället erbjuda assistans och stöd (ibid.) Det kunde ibland vara 

svårt för sjuksköterskan att ha ett tydligt förhållningssätt till de närstående, då det kunde bli 

komplicerat att skilja på sjuksköterskerollen, att agera som en vän, eller familjemedlem i 

dessa situationer (Penz & Duggby, 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de så småningom 

utvecklade den professionella relationen och på så sätt fick en djupare samhörighet till den 

svårt sjuke personen (Karlsson & Sandén, 2007). 

 

Sjuksköterskorna upplevde oftast relationen till de anhöriga som väldigt positiv då de fick en 

djupare förståelse för människan och mänskligt lidande (Berterö, 2002). I Peterson et al. 

(2010) studie beskrev sjuksköterskorna att de ofta fokuserade mer på de närstående än vad de 
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gjorde på den svårt sjuke. De upplevde att det var viktigt att bistå de närstående med stöd så 

att de närstående själva kunde hantera situationen (ibid.). Sjuksköterskorna menade att det 

många gånger var viktigare att lyssna aktivt på den svårt sjuke och dennes anhöriga, än att 

utföra någon form av behandling, då det i sig hade en bättre helande effekt (Iranmanesh et al., 

2009). 

 

Sjuksköterskorna beskrev vidare att de upplevde att det var viktigt att de närstående kände 

tillit till sjuksköterskan, samtidigt som sjuksköterskan var tvungen att lita på de närståendes 

förmåga att hantera situationen efter egna erfarenheter (Iranmanesh et al., 2009). Det var 

också vanligt att sjuksköterskorna fortsatte hålla kontakten med de närstående efter den svårt 

sjukes bortgång, så att närstående lättare kunde hantera sorgen (ibid.). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att närheten och responsen i relationerna fick sjuksköterskorna att 

utvecklas i sitt arbete (Iranmanesh et al., 2009). Det var inte bara den positiva responsen från 

den svårt sjuke personenen samt dess närstående som var uppskattad, utan också den 

negativa, då sjuksköterskan upplevde en möjlighet att kunna förändra omvårdnadsbeteendet. 

Sjuksköterskorna berättade att den närhet och respons de fått, var själva källan till den 

utveckling och det lärande som skett, även om upplevelserna inte alltid varit positiva (Ibid.). 

 

Eftersom sjuksköterskorna arbetade hemma hos den svårt sjuke personen, medfördes detta 

oftast att avståndet till kollegorna upplevdes problematiskt (Penz & Duggleby, 2012). Arbeta 

i hemmet upplevdes generellt väldigt positivt, då sjuksköterskorna uppskattade att arbeta mer 

självständigt (ibid.). Samtidigt var det viktigt för sjuksköterskorna att ha ett arbetslag där de 

tillsammans kunde reflektera över erfarenheter och upplevelser (Iranmanesh., 2009). 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer i livets 

slutskede i hemmet. Metoden som valdes var litteraturstudie med kvalitativ ansats. Med 

denna metod har forskningsfrågan kunnat besvaras, samt att datainsamlingen fick en större 

bredd, vilket tros göra resultatet mer trovärdigt. Enligt Friberg (2006) finns det nackdelar 
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med denna typ av metod såsom att materialet kan feltolkas samt att eventuella egna tankar 

och förförståelse kan ha påverkat resultatet. Metoden beskrivs enligt Forsberg och 

Wengström (2008) som en möjlighet för att få en djupare insikt om människors upplevelser 

(ibid.). 

 

Valda databaser visade sig vara bra eftersom sökningen gav åtta träffar efter urvalet. Kanske 

hade fler artiklar gått att få fram om ytterligare databaser hade använts och det hade i så fall 

troligtvis påverkat resultatet. Avändbara artiklar återfanns i samtliga databaser, och enligt 

Willman et al. (2011) är det en fördel att använda sig av flera databaser, då det ökar chansen 

att hitta relevanta artiklar (ibid.). SveMed+ användes för att fånga upp artiklar med aktuell 

data inom området som inte var skrivna på engelska, då Medline och CINAHL främst 

redovisar engelska artiklar. För att finna rätt sökord som motsvarade syftet, togs hjälp av 

bibliotekspersonal, vilket talar för att sökningen är noggrant utförd och trovärdig. 

 

För att databassökningen skulle bli heltäckande användes det booleska sökordet AND, vilket 

enligt Willman et al. (2011) används för att kunna kombinera de olika sökorden (ibid.). Detta 

gjordes för att begränsa området av sökningarna, så att mer relevanta artiklar skulle hittas, 

men det kan även innebära att relevanta artiklar kan ha missats vid sökningen. De olika 

databaserna använde sig av olika sökord varvid sökorden anpassades efter de olika 

databaserna, som exempel användes sökordet home care services i Medline motsvarande 

community health nursing i CINAHL. Sökorden terminal care och palliative care användes 

som synonym till varandra för att undvika att väsentlig information förbisågs i sökningarna. 

Detta upplevdes positivt då sökningarna gav olika träffar med relevanta artiklar som 

motsvarade studiens syfte. 

 

De inklusions- och exklusionskriterier som användes visade sig vara användbara, då de var 

till hjälp vid urvalsförfarandet. Naturligtvis har använda kriterier påverkat utfallet av 

resultatet, då de artiklar som framkom var relevanta till studien. Begränsningarna peer 

reviewed och journal article användes eftersom det ökade resultatets trovärdighet (Willman et 

al, 2011).  

 

Alla artiklar som hittades var skrivna på engelska, utom en som var skriven på svenska. 

Enligt Friberg (2006) utgör engelska språket vetenskapens offentliga språk (ibid.). För att 



 

17 
 
 

minimera risken för fel i samband med översättningen samt för att få en ökad förståelse 

användes lexikon och olika översättningsprogram Resultatet kan dock fortfarande ha 

påverkats av eventuella språkförbistringar.  

 

Länder där aktiv dödshjälp praktiserades uteslöts, eftersom sjuksköterskan enligt De Bal, 

Gastmans och Dierckx de Casterle, (2008) har ett annat ansvar enligt lag att tillgodose den 

svårt sjukes självbestämandet kring döden. Studier som genomfördes i länder med icke 

västerländsk kultur exkluderades, med anledning av att vården enligt Sveriges kommuner och 

landsting (2005) förmedlas och bekostas på annorlunda sätt. Åtta artiklar valdes ut, som 

baserades på studier genomförda i USA, Canada och Sverige. Dessa länder har enligt SOU 

(2002:31) ett liknande vårdsystem (ibid.). Genom att det endast var studier från dessa tre 

länder som ingick i studien, måste resultatet anses som något smalt, men trots detta är 

förhoppningsvis resultatet överförbart, eftersom det handlar om sjuksköterskans upplevelser. 

 

I en av artiklarna studerades sjuksköterskans upplevelser av att vårda personer i livets 

slutskede både i det egna hemmet och på sjukhus. Endast det material av studien som 

hanterade hemsjukvård användes i föreliggande studie. I en annan artikel var det både 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter som intervjuades, där exkluderades 

sjuksköterskestudenternas resultat eftersom deras upplevelser inte efterfrågas.  

 

Kvalitetsgranskningsformuläret som användes var lätt att följa och frågorna var lätta att ställa 

till textmaterialet. Granskningen kunde därmed utföras utan svårigheter. I protokollet 

reducerades en fråga ”genereras teori” eftersom den frågan inte ansågs ha någon relevans i 

föreliggande studie. Åtta artiklar kvalitetsgranskades och fick hög kvalité. Artiklar med 

medel samt låg kvalité uteslöts. Enligt Willman et al. (2011) är kvalitetsgranskingen en 

personlig bedömning och kan därför tolkas olika från individ till individ, vilket kan ha 

orsakat en biaseffekt. Olsson och Sörensen (2011) påtalar att en av de viktigaste grunderna 

för all forskning bygger på respekten för människovärdet och de mänskliga rättigheterna. 

Kraven måste uppfyllas för att få godkännas (ibid.). Därför ses det som en styrka att samtliga 

åtta artiklar var etiskt granskade. 

 

Innehållsanalysen genomfördes efter Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av en 

innehållsanalys. Metoden valdes då den var tydlig att förstå, tolka och hantera. Artiklarna 
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lästes var för sig och meningsenheterna plockades ut separat. Det kan ses som en styrka för 

resultatet då de markerade meningsenheterna överenstämdes till stor del med varandra. De 

meningsenheter som inte överensstämdes diskuterades för att sedan inkluderas eller 

exkluderas. De koder som valdes i innehållsanalysen har påverkat resultatet, även 

förförståelsen kan ha påverkat val av kod. Trots manifest förhållningsätt så kan viss tolkning 

ha förkommit. Subkategorier exkluderades, för att undvika att resultatet skulle bli otydligt. 

Det negativa med att utesluta subkategorier är enligt Olsson och Sörensen (2011) att 

kategorierna kan bli för breda. 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ofta kände sig stressade och en orsak var att 

sjuksköterskorna upplevde en känsla av tidsbrist när de skulle vårda de svårt sjuka 

personerna. Enligt Dalberg et al. (2003) kan tiden bli ett hinder, så att sjuksköterskan känner 

sig stressad över omvårdnadssituationen vilket kan resultera i att omvårdnaden inte kan 

utföras på ett professionellt sätt. Enligt Martinsen (1989) bygger en god omvårdnad på konkreta 

handlingar och god omsorg (ibid.). När sjuksköterskorna upplever tidsbrist hindrar det dem att 

utföra de mål de vill med patienten (Ablett & Jones, 2006). Detta kan också leda till 

vårdrelationen inte utvecklas tillräckligt mellan den svårt sjuka och sjuksköterskan (Dalberg 

et al, 2003). Detta styrks ytterligare av Smith och Porock (2009) som beskriver att 

sjuksköterskorna ofta känner sig stressad vid besök hos de svårt sjuka, vilket kan resultera i 

att de inte kan tillgodose den vård de vill ge (ibid.). 

 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna ofta upplevde brister i stödet från ledningen och 

att de inte kände sig uppskattade. Gerow, Conejo, Alonzo, Davis, Rodgers och William-

Domian, (2009) lyfter att bristande stöd ofta resulterar i att sjuksköterskorna anklagar sig 

själva för förlusten, vilket i sin tur kan leda till trauma som kan följa sjuksköterskorna under 

lång tid. Vidare beskrivs att om sjuksköterskorna upplever att hon/han inte var ensamma i 

situationen, utan att de har stöd från ledningen samt kollegorna, kan det medföra att de har 

lättare för att vända erfarenheterna till något positivt (ibid.). Ablett och Jones (2006) intygar 

att det är viktigt för sjuksköterskan att känna stöd från kollegor och chefer, men också stöd 

från den egna familjen, för att lättare kunna hantera svåra arbetssituationer (ibid.). Delvin och 

McIlfatrick (2010) instämmer att ökat stöd är önskvärt, speciellt vid regelbundna dödsfall och 

när den svårt sjuke personenen avlider plötsligt (ibid.). Sjuksköterskorna i studien av Smith 



 

19 
 
 

och Porock (2009) ansåg att de hade tillräckligt med stöd för att klara av att vårda svårt sjuka 

personer i hemmet (ibid.). Detta motsäger det som framkommit i resultatet av föreliggande 

studie. 

 

Vidare påvisade resultatet att sjuksköterskorna upplevde en känsla av tillfredsställelse och att 

det var stimulerande att få möjlighet att vårda svårt sjuka personer i livets slutskede i 

hemmet. Öresland, Määttä, Norberg, Winther Jörgensen och Lützén (2008) poängterar att när 

sjuksköterskan vårdar en svårt sjuk person i det egna hemmet, intar relationen en annan 

position, då förhållandet mellan sjuksköterskan och den svårt sjuke personen oftast får en mer 

avslappnad relation (ibid.). Sjuksköterskorna i föreliggande studie upplevde att det var 

betydelsefullt att bli inbjuden till den svårt sjukes hem och familj, för att tillgodose en god 

vård. Enligt Dalberg et al. (2003) är detta viktigt då det annars förligger en risk att 

sjuksköterskan upplever sig som en inkräktare i den svårt sjukes hem (ibid.).  

 

Resultatet visade också närståendes betydelse för sjuksköterskans arbete och hur viktig 

relationen var mellan sjuksköterskan och den svårt sjuke samt dennes anhöriga. Om det 

uppstod till svårigheter i relationen till den svårt sjuke och närstående, hade sjuksköterskan 

svårigheter med att finna ett adekvat förhållningssätt i den uppkomna situationen. Dalberg et 

al. (2003) beskriver att relationen mellan sjuksköterskan och den svårt sjuka personen, ska 

grunda sig på ett professionellt engagemang, då sjuksköterskan arbetar utifrån ett altruistiskt 

förhållningssätt (ibid.). Ett professionellt förhållningssätt grundar sig på att sjuksköterskan är 

öppen för intryck, vilket innebär att se, lyssna och beröra på ett sådant sätt som upplevs 

positivt (Martinsen, 1989). Den personliga utvecklingen som sjuksköterskorna upplevde 

resulterade i en ökad kompetens.  

 

I föreliggande studie framkom att relationen mellan sjuksköterska, den svårt sjuke och dess 

närstående utvecklades till en djupare relation. Enligt Gerow et al. (2010) behöver detta inte 

vara något negativt, inte heller oprofessionellt. Relation kan vara ömsesidig där både 

sjuksköterskan och den svårt sjuke och närstående kan bistå stöd till varandra (ibid.). För att 

få en god vård är en av förutsättningarna att det finns en ömsesidig kommunikation, där 

tankar och känslor kan förmedlas (Travelbee, 1971). 
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Slutsats 
Föreliggande studies resultat visar att arbetet med personer som vårdas i livets slutskede i 

hemmet, kan vara en tung, men också en utvecklande uppgift. Sjuksköterskorna upplevde 

generellt en känsla av tidsbrist, vilket ansågs som ett hinder för att kunna ge både den svårt 

sjuka personen, men också dennes anhöriga en god vård och omsorg. Slutsatsen som kan dras 

av detta, är vikten av stöd till sjuksköterskor som arbetar med personer i livets slutskede, 

vilket kan ske genom stöd från arbetsledning och samtal inom arbetsgruppen samt att behovet 

av tid utvidgas i vården av personer i livets slutskede. 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i CINAHL  
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Terminal Care 1997 130205 0 0 

Palliative Care 3333 130205 0 0 

Home Nursing, Professional 635 130205 0 0 

Nurse-Patient Relations 3404 130205 0 0 

Community Health Nursing 1183 130205 0 0 

Nurse Attitudes 2032 130205 0 0 

Terminal Care AND Home 
Nursing, Professional 

21 130205 13 1 

Palliative Care AND Home 
Nursing, Professional 

24 130205 11 1 

Terminal Care AND Nurse-
Patient Relations 

94 130205 26 1 

Palliative Care AND Nurse-
Patient Relations 

74 130205 21 0 

Terminal Care AND Nurse 
Attitude 

108 130205 16 1 

Palliative Care AND Nurse 
Attitude 

87 130205 22 1 

Palliative Care AND 
Community Health Nursing 

37 130205 8 1 
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Bilaga 1 Databassökningar  
Sökningar i Medline 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Terminal Care 2810 130205 0 0 

Palliative Care 7006 130205 0 0 

Home Care Services 3599 130205 0 0 

Nurse-Patient Relations 3611 130205 0 0 

Terminal Care AND Home 
Care Services 

168 130205 30 1 

Palliative Care AND Home 
Care Services  

251 130205 41 0 

Terminal Care AND Nurse-
Patient Relations 

134 130205 36 0 

Palliative Care AND Nurse-
Patient Relations 

101 130205 29 0 

Terminal Care AND Nurse-
Patient Relations AND Home 
Care Services 

8 130205 3 0 

Palliative Care AND Nurse-
Patient Relations AND Home 
Care Services 

10  130205 5 0 
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Bilaga 1 Databassökningar 

Sökningar i SveMed+ 
Sökordskombinationer Antal träffar Sökdatum Lästa abstrakt Antal valda 

artiklar 
Terminal Care 578 130205 0 0 

Palliative Care 349 130205 0 0 

Home Health Care 564 130205 0 0 

Nurse Attitude 750 130205 0 0 

Home Nursing, Professional 57 130205 5 0 

Terminal Care AND Home 
Health Care  

35 130205 10 0 

Palliative Care AND Home 
Health Care 

25 130205 5 1 

Nurse Attitudes AND 
Terminal Care 

24 130205 5 0 

Nurse Attitudes AND 
Palliative Care 

5 130205 0 0 

Terminal Care AND Home 
Nursing, Professional 

11 130205 3 0 

Palliative Care AND Home 
Nursing, Professional  

5 130205 3 0 
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Bilaga 2 Artikelöversikt  
Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Penz, K., & Duggleby, W.  
2012  
Canada  

”It´s Different in the 
Home…” The 
Contextual Challenges 
and Rewards of 
Providing Palliative 
Nursing Care in 
Community Settings  
 

Kvalitativ metod.  
14 sjuksköterskor intervjuades 
två gånger. Intervjuerna 
spelades in på band. 

14 sjuksköterskor som arbetade 
med palliativ vård deltog i 
studien. 

Hög  
 

Wallerstedt, B., & Andershed, B.  
2007  
Sweden 

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

En studie med en 
fenomenologisk metod där 
intervjuerna spelades in.  
 

Nio sjuksköterskor deltog i 
studien. 

Hög 

Peterson, J., Johnson, M., 
Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, 
P-C., Kershek, S., Schett, C., Ogi, 
M., & Pincon, D.  
2010 
United States 

What is it so stressful 
about caring for a 
dying patient? A 
qualitative study of 
nurses’ experience. 

Kvalitativ studie.  
15 sjuksköterskor- och 
sjuksköterskestudenter 
intervjuades och spelades in 
på band.  

15 sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter med en 
palliativ erfarenhet deltog i 
studien. 

Hög 

Arnaert, A., Seller, R. & 
Wainwright, M. 
2009 
Canada 

Homecare Nurses’ 
attitudes towards 
palliative care in a rural 
community in western 
Quebec. 

Kvalitativ studie, men 
semistrukturerade frågor som 
ställdes ansikte mot ansikte. 
Studien använde sig också av 
en fokusgrupp. 

Fem sjusköterskor som arbetade 
inom hemsjukvården deltog i 
studien. 

Hög 

Karlsson, M., Roxberg, A., 
Barbosa da Silva, A., & Berggren, 
I. 
2010 
Sweden 

Community nurses’ 
experiences of ethical 
dilemmas in palliative 
care: a Swedish study 

Kvalitativ studie. Deltagarna 
ombads att skriva ned ett 
etiskt dilemma, och därefter 
besvara utvalda frågor. En 
kvalitativ innehållsanalys för 
att analysera insamlad data.  

Sju kvinnliga sjuksköterskor 
med erfarenhet av arbete med 
palliativ vård deltog i studien. 

Hög 
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Författare/år/land Titel Metod Urval Kvalitet 
Iranmanesh, S., Häggström, T., 
Axelsson, K., Sävenstedts, S. 
2009 
Sweden 

Swedish nurses 
experiences of caring 
for dying people. 

Kvalitativ studie genomfördes 
med intervjuer som spelades 
in på band. Intervjuerna 
transkriberades över från 
svenska till engelska. 

Åtta sjuksköterskor med 
erfarenhet av palliativ vård. 

Hög 

Karlsson, M. & Sandén, I. 
2007 
Sverige 

A group of nurses’ 
accounts of good 
palliative care 
situations 

Kvalitativ studie genomfördes 
med intervjuer som spelades 
in på band. 

Fem sjuksköterskor som 
arbetade inom hemsjukvård med 
erfarenhet med palliativ vård i 
hemmet deltog i studien. 

Hög 

Berterö, C. 
2002 
Sweden 

District nurses’ 
perceptions of 
palliative care in the 
home. 

Kvalitativ studie som 
genomfördes med intervjuer 
med öppna frågor. 
Intervjuerna spelades in på 
band. 

Sex distriktsjuksköterskor 
deltog i studien.  

Hög 
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Bilaga 3 Protokoll för kvalitetsbedömning av studier med 

kvalitativ metod 
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Bilaga 4 Utdrag från innehållsanalys 
Meningsenhet Kondensering Kod Kategori 
”Nurses were frustrated when the dying patient’s wish to be 
cared for at home and was ignored by the family…” 

Upplevde frustration när den 
döendes önskan ignorerade av 
familjen 

Frustration Känslor av frustration, maktlöshet och 
stress 

”Yeah, it’s scary, you know, because you have to deal with 
your own fears and your own fears and you have to secure 
them… so sometimes it’s very, very hard.” 

Sjuksköterskans egna tankar 
om döden kan vara 
skrämmande. 

Tankar kring döden Känslor av frustration, maktlöshet och 
stress 

“Working in the evening/at night, with a smaller number of 
nurses on duty could involve additional stress.” 

En mindre arbetsgrupp på 
kvällar och nätter kunde bli ett 
ytterligare stressmoment. 

Känsla av stress Känslor av frustration, maktlöshet och 
stress 

“The community nurses experienced powerlessness when 
caring for dying patients owing to demands from relatives. 
They felt powerless when obligated to continue treatment 
and tests, and were dependent on the physician with regard 
to the patient’s pain relief.” 

Sjuksköterskan upplevde en 
känsla av maktlöshet i 
omvårdnaden av döende 
patienter. 

Maktlöshet Känslor av frustration, maktlöshet och 
stress 

“The nurses’ satisfaction consisted mainly in the 
opportunity to give something to a gravely ill person, to 
fulfill special wishes and to be able to care for the whole 
person. The fact that the care provided experience and 
contributed to personal growth was also felt to be 
satisfying.” 

Sjuksköterskorna upplevde en 
tillfredsställelse att arbeta med 
svårt sjuka personer. 

Tillfredställelse Känslor av tillfredsställelse och trygghet 

”In the home care setting, the nurses were invited to the 
families’ ordinary daily lives and the family members’ 
means of caring for their dying person… the invitation into 
the family net also meant being involved in ongoing family 
conflicts” 

Upplevelsen att bli involverad 
i familjens vardag i hemmet. 

Upplevelsen att 
arbeta i hemmet 

Upplevelser av relationer till närstående 
 

“… Vilka möten man kan ha med sig… jag ryser när jag 
tänker på vad de ger mycket… likaväl som vi kan glädjas av 
födslar tycker jag att man skall kunna glädjas åt att någon 
får dö på ett bra sätt… jag gråter gärna tillsammans… lika 
väl skratta med anhöriga när jag träffar dem nästa gång.” 

Sjuksköterskans glädje och 
sorg i relation till närstående 
och personer i livets slutskede. 

Sjuksköterskan i 
relation till 
närstående 

Upplevelser av relationer till närstående 
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