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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: På sjukhus är ofta sjuksköterskor den närmsta kontakten döende patienter har och 
det är vanligt att sjuksköterskor ska samordna vården runt döende patienter. Många 
sjuksköterskor känner sig inte väl förberedda inför vård av döende patienter. Det ställs stora 
krav på sjuksköterskor för att det ska bli en så bra vård som möjligt. Syfte: Syftet med 
studien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på sjukhus. 
Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats gjordes baserad på åtta vetenskapliga 
artiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Graneheim och Lundmans tolkning av 
kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet framkom fyra kategorier: upplevelser av 
tidens påverkan med subkategorierna negativa upplevelser och positiva upplevelser, 
upplevelser av att bidra till en god död, upplevelser av att ge information och upplevelser av 
erfarenhetens betydelser. Slutsats: I denna studie sammanställs sjuksköterskors upplevelser 
av hur det är att vårda döende patienter på sjukhus. Det är mycket som påverkar för att 
döende patienter skall få en optimal vård. Studien har öppnat upp författarnas förståelse för 
hur sjuksköterskor upplever det. 
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INLEDNING 
Många sjuksköterskor känner sig inte väl förberedda inför vård av döende patienter och dessa 
vårdsituationer kan vara svåra att hantera (White, Coyne & Patel, 2001). Döende patienter 
känner sig ofta rädda och oroliga och det kan vara många varierande känslor som växlar 
genom hela döendet när de inser att livet närmar sig slutet (Hanratty & Higginson, 1997; 
Ternestedt, 1998). På sjukhus är ofta sjuksköterskor den närmsta kontakten patienter har och 
det ställs därför stora krav på sjuksköterskor för att det ska bli en så bra vård som möjligt 
(Ferrell, Virani, Grant, Coyne & Uman, 2000; Holst, Sparrman & Berglund, 2003). Tidigare 
forskning har visat att sjuksköterskor behöver information och utbildning inom vård i livets 
slutskede om de ska kunna ge döende patienter en god vård. Sjuksköterskor anser att det inte 
finns tydliga riktlinjer att gå efter (Davidson et al., 2000). Studier av Yin, Xia, Yi och Tan 
Chia Chia (2007) och Lange och Kline (2008) styrker behovet av att fler utbildningar behövs 
i framtiden för att kunna ge en större förståelse och en helhet av vård vid livets slutskede och 
ett effektivare sätt att hantera vården av döende patienter.  

BAKGRUND  

Döende patienter 
Det är svårt att tydligt indikera när själva döendet påbörjas, därför är det också svårt att 
bedöma hur lång tid döende patienter har kvar att leva (Ternestedt, 1998). Döendet ses som 
en kort process som inkluderar timmar och dagar, även kallat den sena palliativa fasen. Det är 
i denna fas som döende patienter befinner sig i (SOU 2001:6). Enligt SOU 2001:6 ska den 
palliativa vården vila på fyra hörnstenar: systemkontroll vid bemärkelse, samarbete av ett 
mångprofessionellt arbetslag, kommunikation och relation och stöd till närstående. 
Sjuksköterskor ska tillsamman med läkare, undersköterskor och övrig vårdpersonal, utgöra 
ett kompetent team i arbetet runt döende patienter. Inom teamet ska en god kommunikation 
och relation finnas, även i förhållande till döende patienter och deras närstående för att främja 
livskvalitén hos döende patienter. Vården runt döende patienter ska handla om att lindra svåra 
symtom och att tillgodose deras fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov, detta med 
hänsyn till döende patienters integritet och autonomi. Den sista hörnstenen handlar om att 
närstående ska få stöd under sjukdomen och att även erbjudas att delta i vården. Närstående 
ska även få stöd efter dödsfallet. Det viktigaste är att uppnå bästa möjliga livskvalité för 
döende patienter och deras anhöriga. Detta uppnås genom att varken uppskjuta eller påskynda 
döden utan handlar om att linda smärta och eventuella andra besvär (SOU 2001:6). 

Sjuksköterskors roll 
Sjuksköterskors roll i teamet runt döende patienter är ofta att samordna vården (Hanratty & 
Higginson, 1997). Det är därför viktigt att sjuksköterskor har en förmåga att kunna 
kommunicera med både patienter, anhöriga, kollegor och andra inblandade på ett respektfullt 
och bra sätt (Socialstyrelsen, 2005). Vårdpersonal som ingår i arbetslaget runt döende 
patienter ska finnas till hands för att patienterna ska kunna få bästa möjliga omvårdnad, likväl 
upplever sjuksköterskor brist på personalstöd och kommunikationer vårdgivare emellan 
(Kirchhoff, Spuhler, Walker, Hutton, Cole & Clemmer, 2000). Samspelet mellan 
sjuksköterskor och döende patienter är en viktig del till att bidra till en god vård för 
patienterna (Ternestedt, 1998). Många sjuksköterskor upplever att det är svåra situationer de 
står inför vid vården av döende patienter (Kirchhoff, Spuhler, Walker, Hutton, Cole & 
Clemmer, 2000). En studie av Davidson et al (2003) visar att en stor brist i vårdandet är brist 
på sakkunskap i att diskutera döden och döendet med döende patienter. Det är vanligt att 
sjuksköterskor upplever det svårt när de inte vet de ska säga, eller att de är rädda för att säga 
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fel (Hanratty & Higginson, 1997). Vanliga känslor som uppkommer är maktlöshet, 
hjälplöshet och förtvivlan. Till slut kan det kännas som att vara en container fylld med 
känslor, vilket gör det svårt att hantera vårdsituationen på ett bra sätt (Holst et al., 2003).  Det 
är viktigt att sjuksköterskor kan tillgodose patienternas basala omvårdnadsbehov och vården 
ska anpassas och respekteras utefter den enskilde individen och dennes behov och integritet 
(SFS 1982:763; Socialstyrelsen, 2005). En grundläggande del för sjuksköterskor i vårdandet 
med döende patienter tillskrivs med inre styrka, känsla av trygghet och att utveckla ett 
bredare perspektiv på vården omkring döende patienter (Mok & Chi Chiu, 2004). 

Vårdlidande 
Döende patienter står inför ett lidande som innefattar hela deras livssituation. Det är ett 
oerhört lidande att vara döende, men kanske inte veta när och därför är det viktigt att vården 
omkring patienterna fungerar (Eriksson, 1994). För döende patienter är lidandet inte bara 
fysisk i form utav smärta. Det är även ett psykiskt lidande i form utav socialt och existentiellt 
och andligt lidande (SOU 2001:6). Vårdandets mål är att förhindra lidande och att försöka 
skapa förutsättningar till ett välbefinnande (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, & 
Fagerberg, 2003). Brist på vård eller en vård som inte fungerar bra, kan leda till ett 
vårdlidande för patienter. Ett onödigt lidande kan skapas av exempelvis omedvetet handlande 
från sjuksköterskors sida, bristande kunskaper eller avsaknad av empati. Det innebär att 
lidande patienter blir åsidosatta och deras värdighet blir kränkt. Patienter kan känna sig 
maktlösa när de inte förstår vad som händer (Dahlberg et al. 2003). Hur sjuksköterskor 
förhåller sig till vårdsituationen kan både främja och hindra döende patienters lidande. 
Beroende på vilket förhållningssätt sjuksköterskor har, påverkar detta själva vårdandet 
(Ternestedt, 1998). En del lidande går inte att ta bort helt, utan sjuksköterskor får sträva efter 
att lindra lidandet.  Förutsättningarna för att lindra kan vara att skapa en miljö som döende 
patienter känner sig välkomna och respekterade i. Det är viktigt att tillgodose patienters 
behov för att vårdandet ska bli tillfredställande för dem (Eriksson, 1994).  

SYFTE 
Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende patienter på sjukhus. 

METOD 
Metoden som användes var en litteraturstudie grundad på åtta vetenskapliga artiklar med 
kvalitativ ansats.  En litteraturstudie valdes för att få en sammanställning och att skapa en 
överblick av tidigare skrivna artiklar inom området (Friberg, 2006). Kvalitativa metoder 
används för att gå på djupet, undersöka uppfattningar, erfarenheter och att förstå 
informationen som uppkommer utifrån informantens perspektiv (Olsson & Sörensen, 2007, 
Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006).  Eftersom att litteraturstudien fokuserade på att belysa 
sjuksköterskors upplevelse, valdes endast artiklar med kvalitativ ansats. 

Datainsamling 
Databaser som använts vid artikelsökningarna var CINAHL, Medline och psycINFO. 
CINAHL innehåller artiklar från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter och är inriktat på 
omvårdnadsvetenskapliga referenser. Medline innehåller artiklar med referenser inom 
medicin, omvårdnad och hälso- och sjukvård medan PsycINFO innehåller referenser inom 
den psykiatriska verksamheten (Willman et al., 2006). Artiklarna som fanns i PsycINFO som 
var av intresse, var samma artiklar som hittats i tidigare sökning i CINAHL. Det var bara i 
CINAHL och Medline som författarna hämtade relevanta artiklar i. En manuell sökning 
gjordes i CINAHL för att finna en artikel som var referens i en av de tidigare funna artiklarna 



3 
 

(Bilaga 1). Sökord som användes i studien för att finna relevanta artiklar var; Terminal care, 
Nurse attitudes, Nurses, Nurse-patient relation, Palliative care och Attitude to death. För att 
kombinera söktermerna på ett bra sätt, användes booleska sökoperatorn AND. Sökoperatorn 
AND gör att sökningen fokuseras till ett mer begränsat område (Willman et al., 2006). 
 
Inkluderingskriterierna innefattade att artiklarna var vetenskapligt granskade (peer reviewed), 
forskningsstudie (research articles), kvalitativa och publicerade mellan åren 2000-2011. 
Artiklarna skulle motsvara studiens syfte. Språket var begränsat till engelska och artiklarna 
var inriktade på befolkningen från 18 år och uppåt, både män och kvinnor. 
Exkluderingskriterierna var kvantitativa artiklar och artiklar som handlar om primärvården. 

Urval 
Efter sökningar med inkluderingskriterierna gjordes en genomläsning av titlarna på artiklarna 
som framkom. Därefter valdes artiklar ut för genomläsning av abstrakten. De 52 artiklar som 
valdes ut utgör urval 1 (Bilaga 1). Efter en mer noggrann genomläsning valdes 29 artiklar 
bort då de var av kvantitativ ansats. Av de återstående 23 artiklar valdes åtta artiklar bort som 
handlade om sjuksköterskor i primärvården. De 15 artiklar som var kvar kvalitetsgranskades 
utifrån ett protokoll (Bilaga 2) för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod 
(Willman et al., 2006). Protokollet bestod av 14 frågor. ’Ja’ gav ett poäng, medan ’Nej’ och 
’Vet ej’ gav noll poäng. Protokollet justerades genom att ”råder datamättnad” och ”råder 
analysmättnad” togs bort då de ansågs vara svåra att ta ställning till. Det är svårt att bedöma 
om det råder datamättnad eftersom artiklarna är baserade på intervjuer (Polit, & Hungler, 
1997). Poängen gjordes om till procent. Artiklar under 69 procent räknades som dålig kvalité, 
artiklar mellan 70-79 procent räknades som medelkvalité och artiklar med 80-100 procent 
räknades som bra kvalité. Efter att artiklar av medel och hög kvalité valts ut, återstod 
sammanlagt åtta artiklar som valdes för analys (Bilaga 3).  

Analys 
Artiklarna har analyserats med hjälp av Graneheim och Lundmans (2004) tolkning av 
kvalitativ innehållsanalys. Analysen var manifest. Manifest analys betyder att beskriva det 
som direkt uttrycks i texten utan egen tolkning (Friberg, 2006). Först lästes alla resultat 
enskilt av författarna upprepade gånger för att få en helhet om vad resultaten handlade om. 
Därefter valdes stycken ur resultaten ut som innehåller relevant information, så kallade 
meningsenheter. De ströks över med en grön överstrykningspenna och sedan diskuterades 
gemensamt om de valda meningsenheterna verkligen svarade på studiens syfte. 
Meningsenheterna delades upp mellan författarna och sedan översattes de till svenska och 
kondenserades. Kondensering av meningsenheterna gjordes för att få kortare texter 
innehållandes de mest centrala delarna från meningsenheten. Steget efter var att plocka ut 
koder, en etikett som kortfattat beskriver meningsenhetens innehåll (Granskär & Höglund-
Nielsen, 2008). Koderna togs ut gemensamt av författarna. De sista stegen var att få fram 
subkategorier och kategorier. En kategori utgörs av flera koder med gemensamt innehåll och 
kan omfatta ett antal subkategorier. Sammanlagt blev det fyra kategorier varav en kategori 
hade två subkategorier. Styrkan i att använda denna analysmetod var att genom alla stegen 
kom det viktigaste och mest relevanta ur resultaten fram (Graneheim & Lundman, 2004) 
(Bilaga 4). 

Etiska övervägande 
Av de artiklar som användes förde sex artiklar ett etiskt resonemang. I två artiklar stod det 
inte tydligt att ett etiskt övervägande har gjort, men valdes att ha med på grund av att de 
tillfrågade hade fått tillräcklig information angående studiernas utförande och syfte och att 
artiklarna var av bra kvalitet. 
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RESULTAT  
Efter genomförd innehållsanalys framkom fyra kategorier; upplevelser av tidens påverkan 
med subkategorierna negativa upplevelser och positiva upplevelser, upplevelser av att bidra 
till en god död, upplevelser av att ge information och upplevelser av erfarenhetens betydelse. 

Upplevelser av tidens påverkan 

Negativa upplevelser 
Sjuksköterskor upplevde att tidsbrist var ett hinder för vård av god kvalité (Peterson et al., 
2010; Wallerstedt & Andershed, 2007). Det fanns inte tillräckligt med tid att sitta ner och 
lyssna på patienterna och tala med dem utan det var bara de allra viktigaste uppgifterna som 
det fanns tid till att göra (Clarke, & Ross, 2006; Hopkinson & Hallett, 2002). Sjuksköterskor 
upplevde svårigheter med att vårda döende patienter då tiden även skulle räcka till att vårda 
de andra patienterna de hade ansvar över (Wallerstedt & Andershed, 2007; Peterson et al., 
2010). De tog sig inte tid till att börja samtal för de kände att tiden inte fanns till för de andra 
arbetsuppgifterna som väntade (Clarke et al., 2006). Det kändes ännu arbetsammare för 
sjuksköterskor när de hade flera döende patienter att ta hand om på samma gång och de 
upplevde att tiden inte räckte till (Wallerstedt & Andershed, 2007).  När tiden inte räckte till 
gick det ut på ordinarie arbetsuppgifter och ledde ofta till stress. Det var meningslöst att 
planera sitt arbete för dessa planer gick inte i lås och detta upplevdes som stressande 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). På kvällar och nätter upplevdes det som ännu mer 
stressfullt och sjuksköterskor upplevde att de hade mindre tid på grund av mindre personal 
(Hopkinson & Hallett, 2002). Sjuksköterskor upplevde att vårdandet ofta var kvävande i vissa 
perioder men att i andra perioder kunde de sitta ner och ta sig tid att bara tala med patienterna 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). Det kunde finnas perioder när de inte utnyttjade tiden 
effektivt fast tiden fanns (Clarke & Ross, 2006). 

Positiva upplevelser 
Det var viktigt för sjuksköteskor att känna att de hade tid att vara hos patienterna. Genom att 
kunna utnyttja tiden väl hann de bygga upp en meningsfull relation och få en större bild av 
patienternas eventuella problem och behov (Georges, Grypdonck & Dierckx de Casterle, 
2002). Tid att kunna vara hos patienterna upplevdes som en viktig del i arbetet (Hopkinson & 
Hallet, 2002) och att ändra prioriteringar kunde skapa mer tid (Wallerstedt & Andershed, 
2007). Sjuksköterskor upplevde att när de behövde mer tid tillsammans med patienterna, då 
tar de sig tid. På så sätt får de tiden till att räcka till. De menar att tiden är något som i stor 
grad går att påverka själv (Hopkinson & Hallett, 2002). En del sjuksköterskor menar att 
genom att hjälpa varandra med arbetsuppgifterna, får de mer tid till att utnyttja tiden åt att 
hinna tala med patienterna (Clarke & Ross, 2006).  Den sista tiden hos patienterna var viktig 
för att det var den sista chansen att fokusera på den unika patienten (Wallerstedt et al., 2007). 
Det var viktigt att göra det bästa av den tid som fanns kvar, att ställa de rätta frågorna och att 
komma ihåg detta till nästa gång. På detta sätt kunde det sparas tid till nästa gång de skulle 
hjälpa patienterna (Clarke & Ross, 2006).  

Upplevelser av att bidra till en god död 
En god död upplevdes som en väsentlig del i vårdandet av döende patienter. Sjuksköterskor 
försökte se på hur de själva skulle vilja dö och vad en god död innebär för dem själva och ha 
det som en referensram vid vårdandet av döende patienter (Hopkinson & Hallett, 2002).  Det 
fanns ett ideal för sjuksköterskor om hur en bra död skulle vara. Detta var ett personligt ideal 
som alla sjuksköterskor såg på olika sätt. Det var förändligt hur det sågs på hur en god död 
skulle vara och det förändrades med tiden och med erfarenheter från både utanför och 
innanför arbetsmiljön (Hopkinson, Hallett, & Luker, 2003). Sjuksköterskors ideal av en god 
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död och döende var personligt men delade många likheter med varandra. En del 
sjuksköterskor upplevde att en god död kunde vara att vara troende, att troendet skulle hjälpa 
döende patienter den sista tiden (Hopkinson & Hallett, 2002).  Andra upplevde att en god död 
var när patienter inte hade ont i onödan (Hopkinson & Hallett, 2002; Peterson et al., 2010). 
Det var sjuksköterskors uppgift att detta inte hände. Både de psykiska och fysiska behoven 
skulle bemötas för att patienter skulle få en god död (Peterson et al, 2010). Spänning uppstod 
då sjuksköterskor upplevde att deras personliga syn på hur en god död inte uppnåddes då det 
krockades med hur det verkligen blev och manifesterade i negativa känslor (Hopkinson et al., 
2003). En viktig del i en god död var att patienter fick dö med värdighet och att 
sjuksköterskor gjorde allt för att detta skulle hända. Dö med värdighet betydde att dö på ett 
sätt som sjuksköterskor upplevde inte var förnedrande eller generande. Patienter som var 
både psykiskt och fysiskt tillfredställda ansågs ha fått en god död. Sjuksköterskor såg en god 
död som något som var förväntat och inte bara kom plötsligt både för sig själva men även för 
patienters anhöriga så att de fick tid att säga adjö (Hopkinson & Hallett, 2002).  En god död 
var när anhöriga var närvarande. Vid de tillfällen anhöriga inte kunde vara närvarande var det 
viktigt att patienter inte fick dö ensamma utan att sjuksköterskor var närvarande och 
tillgängliga hela tiden (Hopkinson et al., 2003). Genom att verkligen kunna vara tillgänglig 
för döende patienter uppfattades som en god död (Georges, Grypdonck, & Dierckx de 
Casterle, 2002). När sjuksköterskor upplevde att patienter hade haft en god död, hjälpe det till 
att bearbeta att de förlorat en patient och hjälpa till i sorgarbetet. Sjuksköterskor upplevde att 
när de gjort allt de kunnat göra hade patienter fått en god död (Hopkinson & Hallett, 2002). 

Upplevelser av att ge information 
Sjuksköterskor upplevde att det är vikigt att patienter fick tillräckligt med information och att 
de får den information de efterfrågade. De upplevde att det var viktigt att kunna svara korrekt 
på frågor. En viktig del i omvårdnaden var att kunna tala med patienter och fråga dem hur de 
ville ha det den sista tiden (Clarke & Ross, 2006). Många sjuksköterskor upplevde att de fick 
frågor som var omöjliga att svara på från patienter och anhöriga, till exempel om de skulle 
dö? (Hopkinson et al., 2003). För sjuksköterskor var det viktigt att kunna lyssna och att kunna 
tala med döende patienter men det upplevdes svårt att veta vad de skulle säga och hur de 
skulle ta upp känsliga ämnen (Clarke & Ross, 2006). Det var viktigt för sjuksköterskor att 
patienter kände att de hade någon att tala med och att de kände att de fått ärlig information 
som de förstod (Peterson et al., 2010 ). Brist på avskildhet gjorde att kommunikationen blev 
lidande och sjuksköterskor upplevde att de inte kunde säga vad de egentligen ville för att 
andra skulle lyssna på samtalet. Tidsbrist och kultursvårigheter spelade en stor roll i 
kommunikationen mellan sjuksköterskor och döende patienter och upplevdes som negativa 
hinder. Andra svårigheter som upplevdes var att tala med de patienter som inte förstod att de 
var döende. Det var lättare att tala med patienter som visste vad som skulle hända (Clarke & 
Ross, 2006). Sjuksköterskor upplevde att det var viktigt att veta vad de skulle säga och på 
vilket sätt de skulle framföra det (Georges et al., 2002). Det var viktigt med kommunikation 
mellan läkare och sjuksköterskor. Ibland upplevde sjuksköterskor att läkare inte gav 
tillräcklig information till döende patienter och att det var sjuksköterskor som var tvungna att 
ge den istället. Var det dåliga besked som skulle ges ville sjuksköterskor vara informerade så 
att de kunde vara där som extra stöd till patienter efteråt och att de hade fått möjlighet att 
kunna förberedda sig (Clarke & Ross, 2006). Det var viktigt att veta vad läkare sagt till 
patienter för att sjuksköterskor skulle kunna möta patienter och anhörigas behov. 
Sjuksköterskor tyckte det var svårt att veta om informationen de gav till patienter var 
densamma som läkare hade gett. Det var även svårt att veta hur mycket information patienter 
behövde. Sjuksköterskor upplevde att det var svårt att svara på patienters frågor när de inte 
visste vad läkare hade sagt (Reinke, Shannon, Engelberg, Young, & Randall Curtis, 2010). 
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Upplevelser av erfarenhetens betydelse 
Sjuksköterskor upplevde att brist på erfarenhet gjorde att de inte gav tillräcklig god vård till 
döende patienter. De oroade sig över att stötta patienter under vårdandet när de själva inte 
träffat döende patienter tidigare (Clarke & Ross, 2006; Peterson et al., 2010). Det fanns 
situationer när sjuksköterskor inte kände sig tillräckligt förberedda att hantera olika svåra 
situationer (Hopkinson et al, 2003). De upplevde att de inte kände sig förberedda på grund av 
en brist i utbildningen och att de inte hade erfarenhet att kunna hjälpa döende patienter så bra 
som de skulle vilja (Hopkinson, Hallett & Luker, 2005). Oerfarna sjuksköterskor kunde 
känna sig isolerade när de upplevde situationer som var svåra att hantera och inte var 
förberedda för. De upplevde att dessa situationer gjorde att de kände sig ensamma i deras 
arbete, att ingen brydde sig om dem eller deras behov (Hopkinson et al., 2003). I situationer 
som var svåra förlitade sig sjuksköterskor på sina erfarenheter och hur situationen varit 
tidigare och gjorde så som tidigare gjorts. Erfarenheter gjorde att sjuksköterskor lättare 
fattade beslut om de upplevt det tidigare, levda erfarenheter var vikiga när de tvekade 
(Hopkinson et al., 2003). Erfarenheten gjorde att de fick bättre insikt om varför de gjort på ett 
visst sätt eller sagt saker de sagt (Wallerstedt & Andershed, 2007). Genom erfarenhet lärde de 
sig att vara närvarande för patienter. Det är mycket rädsla att dö och sjuksköterskor upplevde 
att lite av denna rädsla togs bort om någon var närvarande (Hopkinson & Hallett, 2002). 
Sjuksköterskor upplevde att deras egna erfarenheter tillsammans med lärdom från andra, mer 
erfaren personal hjälpe till att möta patienters oro och problem (Clarke & Ross, 2006). Varje 
möte gav en bättre förståelse och utveckling av deras vetande och gav en professionell 
säkerhet och varje erfarenhet gjorde att de hade bättre förståelse och insikt om sina egna liv 
(Wallerstedt & Andershed, 2007). Erfarenhet har lärt sjuksköterskor att vara mer 
professionella och att de håller en del av sig själv utanför arbetet för att det annars blir för 
arbetsamt att engagera sig (Georges et al., 2002). Sjuksköterskor upplevde att de 
kontrollerade sina känslor bättre ju längre de har arbetat (Hopkinson et al., 2005). En hjälp i 
deras arbete var att kunna dela med sig av sina erfarenheter och att kunna lyssna på andra. 
Det hjälpte dem också att kunna reflektera över sina egna handlingar (Hopkinson et al., 
2005). 

” The everyday encounters contributed to a continuous development of their knowledge, 
which also increased their sense of professional security and safety and gave them the 

strength to accept challenges.” (Wallerstedt & Andershed, 2006, s.32) 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda döende 
patienter på sjukhus. En litteraturstudie väljs eftersom det anses vara relevant för studiens 
syfte. En annan metod hade kunnat vara att göra en empirisk intervjustudie, vilket också varit 
passande för studiens syfte. Det hade varit intressant att göra eftersom att i så fall hade 
studien gjorts på enbart svenska sjukhus och det hade kanske gett ett annat resultat. Styrkan i 
denna litteraturstudie är att samtliga artklar är peer-reviewed, vilket betyder att de är 
granskade utav expertis inom området innan de publicerats (Willman et al., 2006). 
Sjuksköterskors upplevelser är bra belysta genom att litteraturstudien är grundad på artiklar 
med kvalitativ ansats. Nackdelen med att göra en litteraturstudie med kvalitativa artiklar är att 
genom intervjuer kan resultaten omtolkas av författarna och relevant information kan bli 
utesluten (Friberg, 2006).  
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Databasen CINAHL, Medline och psycINFO, fungerar bra att använda. Negativt är att i både 
Medline och psycINFO finns många av de artiklar som finns i CINAHL. Med mer kunskap 
om andra olika databaser hade fler kunnat användas och även fler artiklar hade kanske 
påträffats. I de första sökningarna används bara sökorden Terminal care och Nurses attitudes, 
men fler sökord läggs till eftersom enbart de första två sökorden är för begränsade. Sökorden 
Nurses, Nurse-patient relation, Palliative care och Attitude to death väljs med för att öppna 
upp sökningarna. Alla sökord som används till denna litteraturstudie fungerar bra till att finna 
relevanta artiklar med, men om fler eller andra sökord används är det möjligt att fler relevanta 
artiklar att använda till resultatet påträffas. Sökordet end-of-life är ett sökord som författarna 
inte tänkte på att använda. Används sökordet end-of-life kanske fler relevanta artiklar 
påträffas och resultatet blir annorlunda. Eftersom att artiklarna är skrivna på engelska är det 
svårt att veta vilka begrepp de använder sig av i engelskan. En artikel söks fram manuellt 
genom en referenslista i en artikel. Detta anses positivt eftersom att den artikeln inte har 
påträffats i någon databas med hjälp av sökorden. Det fungerar bra att använda booleska 
sökoperatorn AND för att gränsa av och ringa in det relevanta i sökningarna. Författarna 
använder inte booleska sökoperatorn OR men om det används kanske det hjälper till att finna 
fler artiklar eftersom OR hjälper till att öppna upp sökningarna. OR kan användas med 
exempelvis sökorden Palliative care och Terminale care (Willman et al., 2006).  

Ett inkluderingskriterium som kan ingå är att avgränsa sjuksköterskornas arbetsplats till 
sjukhus, eftersom det är sjuksköterskor på sjukhus vars upplevelser valdes att belysas. 
Eftersom att det inte finns någon avgränsning till enbart sjukhus påträffas artiklar både från 
sjukhus och från primärvård. När dessa artiklar lästs uppfattar författarna det som att 
sjuksköterskor i primärvården får en annan relation till de döende patienterna och får därför 
en annan uppfattning om hur det är att vårda döende patienter. Sjuksköterskor i primärvården 
väljs därför bort. Artiklar mellan årtalen 2000-2011 väljs för att artiklarna ska vara så aktuella 
om möjligt. Vården förändras och känslor och upplevelser förändras med den. Därför väljs 
bara artiklar från tio år tillbaka. Ingen geografisk begränsning görs, vilket kan ha betydelse 
för resultatet eftersom att skolor och utbildningar ser olika ut i olika länder och kulturer 
(Pulcini, Jelic, Gul & Loke, 2010). Resultatet hade kanske kunnat se annorlunda ut om 
studien hade inriktat sig på enbart ett land eller en kultur.   

Det valda protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod (Willman et al., 
2006) som används, anses vara bra och enkelt att använda. Det som upplevs som lite svårt 
med kvalitetsbedömningen är att förstå vad de olika orden i protokollet betyder. Efter att ha 
tagit reda på det går det bra att kvalitetsgranska artiklarna. Både artiklar av hög kvalité och av 
medel kvalité används. Artiklar av medel kvalité väljs med på grund av att de anses innehålla 
tillräckligt med bra information till studiens syfte. De åtta artiklar som väljs anses vara 
tillräckliga för att få fram ett trovärdigt resultat. Däremot skulle det nog bli ännu mer 
trovärdigt om fler artiklar används och det kanske blir mer bredd på resultatet och ytterligare 
några kategorier eller underkategorier kanske går att få fram.  

Tre artiklar i föreliggande studie delar några av samma författare. Det görs en mer 
noggrannare genomläsning av dessa artiklar än de andra som inkluderas i resultatet i 
föreliggande studie. Detta görs för att det är tveksamt om artiklarna ska inkluderas i 
föreliggande studie. Artiklarna inkluderas till slut för att resultaten som framkommer är 
relevanta för föreliggande studie och de är av bra kvalitet. Inkluderas bara en av artiklarna 
och någon annan artikel med andra författare inkluderas istället kan resultatet se annorlunda 
ut. Resultatet kan påverkas av att några av författarna till studierna är samma och eftersom att 
det är intervjuer kan deras tolkningar påverka deras resultat. 
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Ansatsen är att göra en manifest innehållsanalys utan latenta inslag.  Latent analys innebär att 
göra en omtolkning av innehållet (Friberg, 2006). Det är svårt att inte tolka innehållet 
eftersom att artiklarna är skrivna på engelska. Genom att göra en översättning från engelska 
till svenska kan artiklarna tolkas om omedvetet, vilket innebär att analysen blir manifest med 
latenta inslag. Artiklarna som utgör resultatet analyseras med hjälp av Graneheim och 
Lundmans (2006) tolkning av en innehållsanalys. Innehållsanalysen upplevs först som enkel 
att förstå eftersom det finns ett bra exempel på hur innehållsanalysen ska gå till, den är 
beskriven på ett förståeligt sätt. Det svåra är att få ut koder från de kondenserade 
meningsenheterna. Är en del av meningsenheterna större än de meningsenheter författarna 
väljer ut, är det nog lättare att få fram koder då en mer helhet framträder av de uttagna 
meningsenheterna. Det är även svårt att få fram bra kategorier för det är lätt att fastna på 
koderna och inte gå vidare i analysen. Det blir att koderna används som kategorier. Det som 
är svårt med innehållsanalysen påverkar kanske inte själva resultatet i sig eftersom att de 
valda meningsenheterna skulle säkerligen bli desamma om analysen görs om. Däremot kan 
svårigheterna påverka kategoriseringen av koderna för det kan bli helt andra kategorier eller 
underkategorier om innehållsanalysen görs om.  

Resultatdiskussion 
Föreliggande studie tar upp upplevelser av tidens påverkan med subkategorierna negativa 
upplevelser och positiva upplevelser, upplevelser av att bidra till en god död, upplevelser av 
att ge information och upplevelsen av erfarenhetens betydelse. 

Föreliggande studie visar på att tiden har en stor betydelse i vården av döende patienter. 
Tiden påverkar sjuksköterskor både negativt och positivt. Negativa upplevelser kan vara att 
sjuksköterskor upplever att det är svårt att prioritera vilka patienter de ska ta hand om när de 
har lite tid. De mest akuta arbetsuppgifterna prioriteras och att ta sig tid att bara tala med 
patienter finns det inte tid till. Upplevelsen av tidbrist leder till stress och negativa känslor 
hos sjuksköterskor och detta kan leda till att kvalitén på vården försämras. Beckstrand, 
Callister-Clark och Kirchhoff (2006) styrker att tidsbrist är en negativ upplevelse som utgör 
ett stort hinder i vården och försämrar kvaliteten. Dahlberg et al. (2003) påvisar att brist på 
bra kvalitet i vården kan leda till ett vårdlidande för patienter. 

Föreliggande studier påvisar att det betyder mycket för sjuksköterskor om de upplever att de 
kan bidra till att döende patienter får en god död. Detta styrks av Beckstrand et al. (2006) som 
säger att en god död är en del av grunden i vårdandet av döende patienter. Griggs (2010) 
påvisar också att det är viktigt att en god död uppfylls och menar på att det är viktigt att göra 
det bästa av den tid som finns kvar. Föreliggande studie påvisar att sjuksköterskors 
referensram för att kunna bidra till en god död försöker spegla på hur de själva skulle vilja ha 
det när de dör, eller när de har närstående som dör. En god död upplevs som något subjektivt 
som visar sig olika för olika människor. Goldsteen et al. (2006) styrker detta genom att påvisa 
att en god död inte är något som kan definieras i generella termer och inte är detsamma för 
alla människor. Synen på en god död skiljer sig från varandra och speglar kulturen runtom 
patienter. Beckstrand et al. (2006) och Gibson, Gutman, Clarke, Wiltshire, Ferson och 
Gorman (2008) styrker också att det är viktigt att se på hur sjuksköterskor själva skulle vilja 
ha det när de dör eller hur de skulle vilja ha det när deras egna närstående dör. Föregående 
studie visar att sjuksköterskor har olika syn på vad en god död är. En god död kan vara 
personliga saker som att vara troende. Andra upplever att en god död är när patienter är 
smärtfria och att både deras fysiska och psykiska behov är bemötta. Goldsteen, Houtepen, 
Proot, Huiger, Cor Spreeuwenberg och Widdershoven (2006) styrker att en god död ses på 
olika sätt av sjuksköterskor. Murakawa och Nihei (2009) påvisar att sjuksköterskors 
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personliga syn på vad en god död är har en stor del i omvårdnaden av döende patienter. De 
påvisar även att en god död är uppnådd om det som är viktigt för patienter kan uppfyllas eller 
efterföljas. SOU 2001:6 styrker genom sina hörnstenar att vården runt döende patienter ska 
handla om att lindra svåra symtom och att kunna tillgodose deras fysiska, psykiska, sociala 
och existentiella behov.  Föreliggande studie påvisar också att sjuksköterskor upplever att en 
god död är när patienter får dö med värdighet och frid. Beckstrand et al. (2006) styrker att det 
är viktigt att patienter dör med värdighet och en känsla av frid. Även Griggs (2010) styrker 
att välbefinnande och värdighet i livets slutskede är en central del i vårdandet av döende 
patienter. Dahlberg et al. (2003) säger att vårdandets mål är skapa förutsättningar till ett 
välbefinnande så att vården inte skapar ett onödigt lidande som leder till ett vårdlidande för 
patienter. 

Föreliggande studie visar att upplevelsen av information är viktig och att det är viktigt att ge 
information som patienter behöver och att det är relevant information. Sjuksköterskor tycker 
att det är svårt att veta hur mycket information patienter behöver.  Det är viktigt att lyssna och 
kunna tala med döende patienter men sjuksköterskor upplever det svårt att veta vad de ska 
säga och hur de ska ta upp känsliga ämnen. Murakawa och Nihei (2009) styrker detta med att 
sjuksköterskor upplever att det är svårt för dem att tala om känsliga ämnen. Patienter ska veta 
vad som skall komma och kunna ha tid att förberedda sig och på så sätt kan onödigt lidande 
undvikas. De betonar att ärligheten i kommunikationen mellan sjuksköterskor och döende 
patienter är en stor del i vårdandet.   

Föreliggande studie påvisar att det finns mycket som hindrar när information skall ges, bland 
annat brist på erfarenhet hos sjuksköterskor och att de själva inte får tillräcklig information av 
andra yrkesgrupper som till exempel läkare. Även en brist på avskildhet, tid och 
kultursvårigheter hindrar sjuksköterskor att ge information. Beckstrand et al. (2006) styrker 
detta genom att ta upp att det är viktigt att ge information och detta kan vara en barriär, om 
patienter inte får relevant information. De tar även upp att ofta får sjuksköterskor inte 
tillräckligt med information från läkare om vad de tidigare har sagt till patienter och detta 
upplevs ofta som frustrerande för sjuksköterskor. Detta styrker även Kirchhoff et al. (2000) 
som påvisar att sjuksköterskor upplever brist på stöd och kommunikation mellan dem och 
läkare. 

Föreliggande studie påvisar att upplevelsen av erfarenhetens betydelse har en stor roll i 
vårdandet av döende patienter. Brist på erfarenhet gör att sjuksköterskor inte ger en 
tillräckligt bra vård. När de inte själva upplevt situationen tidigare oroar de sig och känner 
inte sig tillräckligt förberedda. Det upplevs att det finns en brist i utbildningen som gör att 
sjuksköterskor inte känner sig förberedda att hantera situationen. Varje möte ger en bättre 
förståelse och utveckling av deras kunskap och ger en professionell säkerhet och varje 
erfarenhet gör att sjuksköterskor får en bättre förståelse och insikt. Tidigare studier styrker att 
erfarenheten har en stor betydelse i vården av döende patienter (Davidson et al., 2000; Yin et 
al., 2007; Lange & Kline, 2008). Yin, Xia, Yi och Tan Chia Chia (2007) och Lange och Kline 
(2008) styrker också att fler utbildningar om livets slutskede behövs för att kunna ge en större 
helhet och ett effektivare sätt att hantera vården av döende patienter. Beckstrand et al. (2006) 
styrker att det skulle behövas tydligare riktlinjer i vårdandet av döende patienter.  

SLUTSATS 
Föreliggande studie visar på att sjuksköterskor upplever att tidsbrist gör det svårt att prioritera 
vilka patienter de ska ta hand om och detta leder till stress hos sjuksköterskor.  
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Bidra till en god död är en central del i att vårda döende patienter och upplevs på olika sätt av 
sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplever att brist på erfarenhet gör att de inte ger en 
tillräckligt bra vård. Författarna till föreliggande studie upplever inte detta som någonting 
nytt utan håller med om att erfarenheten gör mycket gällande vården av döende patienter. 
Författarna till föreliggande studie anser att ytterligare studier i att belysa sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda döende patienter skulle kunna vara intressant att göras med 
inriktning mot sjuksköterskor enbart i Sverige och skillnader i erfarna sjuksköterskor och 
nyutbildade. En undersökning om vad begreppet god död egentligen är skulle vara intressant 
att göras. Det skulle även vara intressant att göra studier i vad en god död innebär för 
sjuksköterskor här i Sverige. 
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Bilaga 1 Artikelsökning 1(2) 

 Urval 1 = artiklar vars abstrakt lästes 
Urval 2 = utvalda artiklar 

Databas: CINAHL 
Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 
S01 NURSE ATTITUDES 14165 0 0 

S02 TERMINAL CARE 8186 0 0 

S03 NURSE-PATIENT 
RELATIONS 

15033 0 0 

S04 NURSES 33895 0 0 

S05ATTITUDE TO DEATH 4184 0 0 

S06 PALLIATIVE CARE 13092 0 0 

S01+S02 48 8 3 

S02+S03 53 9 1 

S04+S05 6 4 1 

S01+S06 32 7 1 

 



 
 

Bilaga 1 Artikelsökning 2(2) 

Databas: psycINFO 
Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 
S01 TERMINAL CARE 1121 0 0 

S02 PALLIATIVE CARE 10643 0 0 

S03 NURSES’ ATTITUDES 1422 0 0 

S01+S02+S03 185 18 0 
 
Databas:Medline 
Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 
S01 PALLIATIVE CARE 33712 0 0 

S02 NURSES 25678 0 0 
S03 ATTITUDE TO DEATH 12008 0 0 

S01+S02+S03 8 5 1 
 
Manuell sökning 
TIDSKRIFT: Journal of Clinical Nursing 
År, volym, nummer Urval 1 Urval 2 
2002, 11,  1 1 1 



 
 

Bilaga 2 Kvalitetsbedömningsformulär 

Anpassning av granskningsprotokoll efter Willman, Stoltz och Bathesvanis (2006) mall 

 
Ja 1 poäng  
Nej  0 poäng  
Vet ej 0 poäng 
 
1.Tydlig avgränsning/problemformulering?  
2.Är kontexten presenterad? 
3.Etiskt resonemang? 
 
URVAL 
4. -Relevant? 
5. -Strategiskt? 
 
Metod för: 
6. -urvalsförfarande tydligt beskrivet? 
7. -datainsamling tydligt beskriven? 
8. -analys tydligt beskriven? 
 
Giltighet 
9. - Är resultatet logiskt, begripligt? 
 
Kommunicerbarhet 
10. -redovisas resultatet klart och tydligt? 
11. Redovisas resultatet i förhållande till en teoretisk referensram? 
12. Genereras teori? 
 
Huvudfynd 
Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? 
Är beskrivning/analys adekvat? 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
 
Bra 80-100%  
Medel 70-79% 
Dålig >69% 
                    
 
Kommentar: 
Granskare (sign):        



 
 

Bilaga 3 Artikelöversikt 1(3) 

Författare Land Titel Tidsskrift (år) Syfte Metod Resultat Kvalité 

Clarke, A., & 
Ross, H. 

Storbritannien. Influences on 
nurses’ 
communications 
with older people at 
the end of life: 
perceptions and 
experiences of 
nurses working in 
palliative care and 
general medicine. 

International 
Journal of 
Older People 
Nursing 
(2006). 

Utreda sjuksköterskors 
uppfattningar och 
erfarenheter om att 
lyssna på äldre 
människor i livets 
slutskede om frågor 
som berör i livets slut. 

Kvalitativ. 
24 sjuksköterskor. 
Intervjuer. 

Sjuksköterskorna 
tyckte att 
kommunikation 
var viktig med 
äldre döende 
patienter. Det 
utrycktes även ett 
behov av mer stöd 
till de döende.  

Bra. 

Georges, J-J., 
Grypdonck, 
M., & Dierckx 
de Casterle, B. 

Nederländerna. Being a palliative 
care nurse in an 
academic hospital: 
a qualitative study 
about nurses’ 
perceptions of 
palliative care 
nursing. 

Journal of 
Clinical 
Nursing 
(2002). 

Undersöka hur 
sjuksköterskor 
uppfattar sin roll när 
de vårdar patienter i 
livets slutskede och 
vilka problem som 
uppstår. 

Kvalitativ. 
10 Sjuksköterskor. 
Intervjuer. 

Sjuksköterskor 
har en strävan att 
frambringa 
välbefinnande hos 
patienterna. Det 
finns även en vilja 
att anpassa sig till 
ett välorganiserat 
och meningsfullt 
tillvägagångssätt. 

Bra. 

Hopkinson, J., 
& Hallett,C.E.  

Storbritannien. Good death? An 
exploration of 
newly qualified 
nurses’ 
understanding of 
good death. 

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing, 
(2002). 

Förstå vad det är som 
är en bra död. 

Kvalitativ. 
28 sjuksköterskor. 
Intervjuer. 

Förståelsen av en 
bra död är något 
som man delar 
med sina kollegor 
men även att det 
är en personlig 
förståelse som 
spelar en stor roll. 

Medel. 



 
 

Bilaga 3Artikelöversikt 2(3) 

Författare Land Titel Tidsskrift (år) Syfte Metod Resultat Kvalité 

Hopkinson, J., 
Hallett, C., & 
Luker, K. 

Storbritannien.   Caring for dying 
people in hospital. 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 
(2003). 

Utveckla en förståelse 
vid vårdandet av 
patienter i livets 
slutskede, från 
perspektivet av 
nyexaminerade 
sjuksköterskor.   

Kvalitativ, 
intervjuer med 28 
stycken 
sjuksköterskor. 

Sex stycken 
essenser 
framkom; det 
personliga idealet, 
det verkliga, det 
okända, det 
ensamma, 
spänningar och 
icke-spänningar.  
Dessa olika 
essenser användes 
till att bygga upp 
en modell av 
erfarenhet.   

Bra. 

Hopkinson, J., 
Hallett, C., & 
Luker, K. 

Storbritannien. Everyday death: 
how do nurses cope 
with caring for 
dying people in 
hospitals? 

International 
Journal of 
Nursing 
studies (2005). 

Undersöka hur 
nyutexaminerade 
sjuksköterskor 
hanterar omvårdnaden 
av döende patienter. 

Kvalitativ. 
 28 Sjuksköterskor. 
Intervjuer. 

Det fanns många 
viktiga aspekter 
av vårdandet av 
den döende; 
relationer mellan 
alla de 
inblandade, 
erfarenheter och 
tänkandet runt 
själva döendet. 

Bra. 



 
 

Bilaga 2 Artikelöversikt 3(3) 

Författare Land Titel Tidsskrift (år) Syfte Metod Resultat Kvalité 

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

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

International 
Journal of 
Palliative 
Nursing (2010).  

Vad som är stressande 
faktorer för 
sjuksköterskor i 
omvårdnaden med döende 
patienter?   

Kvalitativ. 
15 sjuksköterskor. 
Intervjuer. 

Sjuksköterskor 
upplevde en stor 
personlig oro för 
patienten och dennes 
familj. Upplevde även 
utmaningar i 
kommunikationen med 
både patienten och 
dennes familj. 

Bra. 

Reinke, L.F., 
Shannon, S.E., 
Engelberg, 
R.A., Young, 
J.P., & Randall 
Curtis, J. 

 USA. Supporting hope and 
prognostic information: 
nurses’ perspectives on 
their role when patients 
have life-limiting 
prognoses. 

Journal of Pain 
and Symptom 
Management 
(2010). 

Beskriva sjuksköterskors 
uppfattningar av att 
tillgodose patientens 
behov av hopp och 
information om 
sjukdomen. 

Kvalitativ. 
 22 sjuksköterskor. 
Intervjuer. 

Sjuksköterskorna 
tillgodosedde 
patienterna genom att 
se till att fokusera på 
patienternas 
livskvalitet och detta 
byggde upp ett 
förtroende till 
patienterna.  

Medel. 

Wallerstedt, B., 
& Andershed, 
B. 

Sverige.  Caring for dying patients 
outside special palliative 
care settings; experiences 
from a nursing perspective.   

 Scandinavian 
Journal of 
Caring Science 
(2007). 

Beskriva sjuksköterskors 
erfarenheter av att vårda 
döende patienter utanför 
sjukhuset.  

Kvalitativ. 
 9 sjuksköterskor 
Intervjuer. 

Sjuksköterskor 
behöver mer resurser 
när det gäller områden 
som tid, erfarenhet och 
en bättre 
kommunikation när 
det gäller patienter i 
livets slutskede.  

Bra 

 



 
 

Bilaga 4 Innehållsanalys 1(2) 

Meningsbärande 
enheter 

Översättning av 
meningsenheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

Nurses on the medical 
unit frequently cited 
lack of time as a 
barrier to listening and 
talking to patients. 

Sjuksköterskor på 
medicinavdelningen sa ofta 
att tidsbrist var en barriär 
när det gällde att lyssna och 
tala med patienter. 

Tidsbrist uppgavs vara ett 
hinder för att lyssna och 
tala med patienter. 

Tidsbrist. Negativa 
upplevelser.  

Upplevelser av 
tidens påverkan. 

Medical nurses all 
recognized the 
importance of 
spending time listening 
to patients’ anxieties, 
but added that this was 
not Always possible 
due to lack of time and 
privacy.  

Sjuksköterskor inom 
medicin erkände alla vikten 
av att spendera tid med att 
lyssna till patienters oro 
men att detta inte alltid var 
möjligt på grund av 
tidsbrist. 

Vikten av att spendera tid 
att lyssna, inte alltid 
möjligt på grund av 
tidsbrist. 

Tidsbrist. Negativa 
upplevelser. 

Upplevelser av 
tidens påverkan. 

Many participants 
spoke of the 
importance of a patient 
dying with dignity and 
of the nurse’s role in 
enabling this to 
happen. 

Viktigt att patienter får dö 
med värdighet. Det är 
sjuksköterskans roll att göra 
detta möjligt. 

Patienter får dö med 
värdighet. 

Värdig död.  Upplevelser av att 
bidra till en god 
död. 

Many of the nurse’s 
thought that good 
death on the acute 
medical wards where 
they worked were 
usefully expected 
deaths. 

Många av sjuksköterskorna 
på akutmedicin 
avdelningarna där de 
arbetade tyckte en bra död 
var vanligtvis dem som var 
förväntade. 

Många tyckte att en god 
död var de förväntade 
dödsfallen. 

God död. 
 

 Upplevelser av att 
bidra till en god 
död.  



 
 

Bilaga 4 Innehållsanalys 2(2) 

Meningsbärande 
enheter 

Översättning av 
meningsenheter 

Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

The nurses were 
concerned about the 
comfort of the patients 
as well making sure 
that their information 
needs. 

Sjuksköterskorna var 
oroliga om patienternas 
komfort och även vara 
säkra på att deras 
(patienternas)  
informations behov var 
mötta. 

Säkra på att deras 
(patienternas) 
informationsbehov var 
mötta. 

Informationsbehov.  Upplevelser av att 
ge information. 

In some cases the 
nurses were 
concerned about 
answering questions 
that the doctors had 
failed to answer, and 
felt unprepared to 
provide the 
information. 

 I vissa fall 
sjuksköterskorna var 
oroliga över att svara på 
frågor som Doktorerna 
hade misslyckas att svara 
på, och de kände sig 
oförberedda att ge 
information. 

Oförberedda att ge 
information. 

Ge information.  Upplevelser av att 
ge information. 

Nurses stated that 
their own experience, 
together with learning 
from other, more 
experienced staff, 
helped them to 
respond sensitively to 
people’s concerns. 

Sjuksköterskor berättade 
att deras egna 
erfarenheter tillsammans 
med det de lärt sig från 
andra mer erfarna 
personal hjälpte dem att 
reagera mer känsligt på 
människors oro. 

Erfarenheter tillsammans 
med andra mer erfarna 
personal hjälpe när de 
reagerade på oro. 

Erfarenheter.  Upplevelser av 
erfarenhetens 
betydelse. 

Whist experience was 
seen as an advantage, 
for medical nurses, 
lack of clinical 

Medans erfarenhet sågs 
som en fördel, för 
sjuksköterskor inom 
medicin sågs brist på 

Erfarenhet sågs som 
fördel, brist på klinisk 
erfarenhet ett hinder för 
kommunikation. 

Erfarenhet.  Upplevelser av 
erfarenhetens 
betydelse. 



 
 

experience was seen 
as hampering 
communication. 

klinisk erfarenhet som ett 
hinder för 
kommunikation. 
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