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Sammanfattning 
 
 

Bakgrund: 
Varje år dör 90 000–100 000 personer i Sverige, varav många erhåller 

palliativ vård den sista tiden. Vård i livets slut är en del av den sena 

palliativa fasen där målet är att skapa välbefinnande och lindra lidande. 

Sjuksköterskan har det övergripande ansvaret vid vård av patienter i livet 

slut. Dock erbjuder sjuksköterskehögskolorna begränsad utbildning i 

palliativ vård. 

Syfte: 
Syftet i litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskestudenter och 

nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets 

slut. 

 

Metod: 
En litteraturöversikt har framställts där elva vetenskapliga artiklar har 

analyserats utifrån Fribergs (2017) analysmetod. Artiklarna har varit av 

kvalitativ karaktär varav två även använt kvantitativ metod. Databaserna 

som användes var CINAHL Complete och PubMed. 

 

Resultat: 
Litteraturöversikten resulterade i tre teman: Emotionella och 

kommunikativa utmaningar, Föreställningar om döden och Att möta 

vårdverkligheten – utbildning, erfarenhet och stöd. Sjuksköterskorna 

upplevde emotionella påfrestningar i samband med vård i livets slut. 

Personliga erfarenheter och värderingar påverkade de oerfarna 

sjuksköterskornas idéer om vad en god död innebär. Sjuksköterskorna 

ansåg att utbildningen inte förberett dem inför vård av patienter i livets slut.  

Diskussion: 
Författarna diskuterade i metoddiskussionen styrkor och svagheter med 

litteraturöversikten. I resultatdiskussionen diskuterade författarna 

huvudfynden i arbetet utifrån Travelbees omvårdnadsteori om den 

mellanmänskliga relationen samt mot bakgrunden och annan forskning.  

 

Nyckelord: Oerfaren sjuksköterska, Sjuksköterskors perspektiv, Sjuksköterskors 

upplevelse, Vård i livets slut 



  
 
 

 

Abstract 
 

Background: 
In Sweden 90 000-100 000 people die each year, many of whom require 

palliative care during the last period. End of life care is a part of the late 

palliative phase and solely involves care that relieves suffering and 

creates well-being. The nurse has the overall responsibility in the end of 

life care. However, the nursing universities provide a limited education in 

palliative care. 

  

Aim:  
The aim of the literature review was to describe undergraduate nursing 

students and new graduated nurses experience of caring for people in the 

end of life. 

Method: A literature review has been developed, were eleven scholarly articles 

emerged and analyzed using the Friberg (2017) method. The articles have 

been qualitative, while two also used a quantitative method. The 

databases CINAHL Complete and PubMed were used. 

Results:  The literature review resulted in three themes: Emotional and 

communicative challenges, Notions about death and Facing the reality – 

education, experience and support. The nurses experienced emotional 

challenges when working in end of life care. Personal experiences and 

values effected the novice nurses’ ideas of a good death. The education 

did not prepare the nurses for end of life care. 

Discussion: 
The authors discussed strengths and weaknesses of the literature review 

in the method discussion. The result discussion discussed the main 

findings using Travelbees human-to-human relationship model and 

previous research.  

Keywords: End-of-Life Care, Novice Nurse, Nurses’ Experience, Nurses’ 

Perspective 
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1 Inledning 

Som sjuksköterska anser vi att det är viktigt att känna till sitt eget förhållningssätt till döden, 

då den kan vara närvarande i all form av sjukvård. Under kursen i palliativ vård väcktes 

intresset för vård i livets slut och efter den verksamhetsförlagda utbildningen ville vi fördjupa 

kunskapen ytterligare. Trots att mötet med döden var emotionellt påfrestande, fann vi arbetet 

engagerande. Vi har sedermera ställt oss frågan om vår upplevelse av den palliativa vården 

påverkats av vår roll som studenter och att vi inte stått ensamma i det emotionella mötet. 

Funderingar har väckts hur andra studenter i slutet av utbildningen upplever vård av patienter 

i livets slut och hur det är att som oerfaren sjuksköterska ansvara för en människas sista tid i 

livet. Vi önskar att litteraturöversikten ska bidra med förståelse för oerfarna sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter i livets slut. Vidare hoppas vi att detta kan leda till bättre 

vård av patienter. 

 

2 Bakgrund 

Döden i samhället 

Samhällets syn på död och döende har förändrats över tid (Brattgård, 2012). Hur individen ser 

på en god död påverkas av samtida normer och den livsåskådning personen har (Ternestedt, 

Henoch, Österlind & Andershed, 2017). Enligt den traditionella synen på döden under början 

av 1900-talet var döden en självklar och naturlig del av livet, där människan föddes och dog i 

hemmet. Religion var en betydande del i samhället och döden var en religiös händelse där 

prästen hade en auktoritär funktion. Öppenhet till frågeställningar som berör livet och döden 

var centrala i denna syn. Under mitten av 1900-talet förändrades synen på döden markant i 

samband med den medicinska utvecklingen som skedde relaterat till industrialiseringen 

(Clark, 2008). Sjukdomar gick att bota, läkarna blev de nya auktoriteterna i samhället och 

sjukvården flyttades från hemmen till sjukhusen (Ternestedt, Henoch, Österlind & Andershed, 

2017). Enligt denna moderna syn betraktades döden som ett misslyckande vilket bidrog till en 

negativ bild av de döende. Inom vården falnade intresset för de palliativa patienterna eftersom 

det inte ansågs finnas mer att göra för dem. Utrymme för samtal som berörde liv och död var 

inte aktuellt i detta förhållningssätt och människan var ensam i mötet med döden. Idag är ett 

postmodernt förhållningssätt till döden rådande där autonomin har en essentiell roll. Idag blir 

människan äldre till följd av den medicinska och teknologiska framgång som skett i 

samhället. Information finns lättillgängligt för alla vilket bidrar till att patienten får ökat 

inflytande i sin egen vård. Att bestämma över sin egen död har blivit en naturlig del i mötet 
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med döden och hemmen har återigen blivit centrala i den palliativa vården. Hur en god död 

ser ut påverkas av individens värderingar och det är inte längre tydligt vad som är rätt eller fel 

(Scarre, 2012). Kulturens inverkan på individens övertygelser och värderingar påverkar hur 

människan ser på död och döende (Chater & Tsai, 2008). Kulturella faktorer influerar 

människors upplevelse av ohälsa samt beteenden, erfarenheter och åsikter. I ett mångkulturellt 

samhälle är det essentiellt att sjuksköterskan kan identifiera sin egen, patientens och 

närståendes kulturella skillnader, för att vården primärt ska utgå från patientens önskan och 

inte påverkas av omgivningens eller sjuksköterskans värderingar. 

 

Palliativ vård och vård i livets slut 

Ordet palliativ kommer från ordet pallium som betyder mantel på latin (Svenska 

palliativregistret, u.å.). Manteln symboliserar god vård för den döende människan. När den 

moderna palliativa vården utvecklades på 1960-talet i England var målet att behandla den 

döende människan som levande fram till hennes bortgång (Beck-Friis & Strang, 2012). Det 

var när St. Christopher’s Hospice öppnades 1967 av Dame Cicely Saunders som den första 

forskningsenheten inom ämnet startades. Idag anses WHO:s definition av palliativ vård vara 

aktuell och innebär att vården ska tillgodose de fyra dimensionerna: fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella eller andliga behov (World Health Organization [WHO], 2018). Livskvalitet 

är ett begrepp som betraktas innefatta de fyra dimensionerna och är särskilt centralt inom 

palliativ vård (Brülde, 2003). Dock menar andra att det är en för bred definition av livskvalitet 

och att alla de aspekterna enbart är medel för att nå livskvalitet, som egentligen handlar om 

personens subjektiva mående och därmed välbefinnande. 

Kurativ behandling innebär att det är möjligt att bota sjukdomen, medan palliativ vård sätts 

in när en persons sjukdom inte längre är botbar (Glimelius, 2012). Syftet är då istället att 

förebygga och lindra lidande. I den palliativa vården anses lindrande behandling med 

minimala risker och biverkningar vara av stor vikt för att patienten ska uppnå så god 

livskvalitet som möjligt. Vid en kurativ behandling kan istället vinsten av att patienten blir fri 

från sjukdom vara så stor att det anses försvarbart att riskera allvarliga biverkningar. Vård i 

livets slut och palliativ vård är begrepp som ofta behandlas synonymt, trots att det finns en 

skillnad mellan termerna (Krau, 2016). Om patienten har en obotlig sjukdom som kan 

behandlas livsförlängande och symtomlindrande benämns tillståndet tidig palliativ fas och 

kan pågå i flera år (Beck-Friis & Strang, 2012). Den sena palliativa fasen, som också beskrivs 

som vård i livets slut, kan vara dagar eller enstaka månader och handlar endast om att skapa 
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välbefinnande och lindra lidande (Beck-Friis & Strang, 2012; Thulesius, 2016). I utredningen 

“Döden angår oss alla - värdig vård vid livets slut” definierar Socialdepartementet (2001) 

livets slut som att: patienten har en korrekt fastställd diagnos, prognosen kan inte förbättras 

och döden är väntad inom kort.  

Hur en god död ser ut påverkas av individens egna värderingar då den palliativa vården ska 

vara personcentrerad och respektfull mot patientens autonomi (Ternestedt, Henoch, Österlind 

& Andershed, 2017). År 1975 publicerade American Journal of Nursing en deklaration om 

den döendes rättigheter som bör beaktas även i den svenska palliativa vården (Brattgård, 

2012). Rättigheterna fungerar som etiska riktlinjer i vård vid livets slut. Aspekter som att 

patienten har rätt att vara delaktig i beslut gällande sin vård, patienten har rätt till optimal 

smärtlindring, rätt att inte dö ensam och rätt att bli behandlad som levande fram till döden är 

några av de rättigheter som rapporteras. Mellan 90 000 och 100 000 personer dör varje år i 

Sverige, och många av dem erhåller palliativ vård den sista tiden (Socialstyrelsen, u.å.). I 

Sverige dör 80 procent av befolkningen den långsamma döden och således är en stor andel i 

behov av palliativ vård (Socialdepartementet, 2001). 

 

De fyra hörnstenarna 

Palliativ vård ska baseras på WHO:s fyra hörnstenar: teamarbete, symtomlindring, 

närståendestöd samt kommunikation och relation (Socialdepartementet, 2001). 

 

Teamarbete 

Grunden i den palliativa vården är teamarbetet (Cox & James, 2008). För att patientens alla 

dimensioner ska uppmärksammas och de närståendes behov tillgodoses behövs hela teamets 

resurser; sjuksköterska, läkare, diakon, undersköterska, kurator, fysioterapeut och 

arbetsterapeut (Strang, 2012a). Endast en läkare eller sjuksköterska räcker inte för att klara av 

uppgifterna, utan alla professioner har kompletterande kompetenser och ska sträva mot 

samma mål. Teamet formulerar tillsammans med patient och närstående en vårdplan och tar 

gemensamma beslut om vårdens upplägg på teamkonferensen. Hur organisationen ser ut 

påverkar den vård patienten får och ett gott teamarbete gör det lättare att tillgodose patientens 

och närståendes behov (Klarare, Lundh Hagelin, Fürst & Fossum, 2013).  

 

Symtomlindring 

Vård i livets slut bör omfattas av symtomkontroll där målet ska vara att uppnå bästa möjliga 

livskvalitet (Brülde, 2003). God symtomkontroll handlar inte enbart om fysiska symtom, utan 
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även psykiska, sociala och existentiella eller andliga symtom som inverkar på varandra. 

Smärta är ett fysiskt symtom som för många patienter är en påminnelse om sjukdomens 

svårighetsgrad och ett hot om att döden är nära, vilket kan väcka existentiell ångest (Strang, 

2012b). Smärta är vanligt den sista tiden i livet och det symtom som för omgivningen syns 

tydligast, medan andra fysiska symtom kan vara illamående, aptitlöshet, muntorrhet och 

fatigue (Stiel et al., 2011; Strang, 2012b). Psykiska symtom handlar ofta om oro, ångest, 

depression och självmordstankar medan sociala symtom innefattar identitetskris, familj, 

vänner och intressen. Existentiella eller andliga symtom kan ge uttryck i framtidsoro, 

dödsångest, skuld och existentiell ensamhet. Därmed är det viktigt att symtomkontroller utförs 

preventivt och regelbundet för att undvika uppkomst av plågsamma symtom (Friedrichsen, 

2012a). Då flera av symtomen yttrar sig likartat kan vårdpersonal uppleva svårigheter i att 

definiera vad de specifika symtomen innebär samt att skilja dem åt, vilket kan resultera i att 

fel symtom behandlas (Stiel et al., 2011). När patienten har svåra symtom är det omöjligt för 

hen att tänka på annat och det är först när patienten har någorlunda kontroll över de fysiska 

symtomen som samtal om existentiella tankar kan aktualiseras (Eckerdal, 2012).  

 

Närståendestöd 

Närstående och patient ska behandlas som en enhet i den palliativa vården då båda är i behov 

av stöd (Strang, 2012a). Närståendes behov kan inbegripa praktiskt stöd när de behöver hjälp 

med diverse kontakter, eller emotionellt stöd bestående av samtal och information (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2016). För att vården ska bedrivas utifrån WHO:s definition 

inkluderas möjlighet till samtalsstöd för de närstående både innan och efter dödsfallet (Strang 

2012a). Om närstående får ett gott stöd från personalen gynnas dennes möjlighet att hjälpa 

patienten under sjukdomsförloppet på ett värdefullt sätt. För sjuksköterskor som arbetar med 

vård i livets slut är närståendestöd en betydande del i arbetet (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 

2009). Att både ge emotionellt och praktiskt stöd efter ett dödsfall anses viktigt. 

 

Kommunikation och relation 

Kommunikation är en betydande aspekt som är central i den palliativa vården (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Effektiv och öppen kommunikation inom arbetsteamet 

samt mellan personal, patient och närstående bidrar till en god vård (Crowe, 2017). När 

sjuksköterskan lyssnar samt visar empati och förståelse genom dialog har det visat sig ha 

terapeutiska effekter för patienten (Browne, 1998, refererad i Regionala cancercentrum i 
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samverkan, 2016). En god kommunikation bidrar till patientens delaktighet i vården samt 

påverkar symtomlindring och förståelse av situationen. I Socialstyrelsens (2017) nationella 

riktlinjer för palliativ vård under sista levnadsveckan nämns bland annat brytpunktssamtal. I 

ett brytpunktssamtal förmedlas information om att patienten inte längre kan behandlas 

livsförlängande och att vården istället övergår till symtomlindrande i syfte att skapa 

välbefinnande (Svenska Palliativregistret, 2015). Detta innebär att patienten får individuellt 

anpassad information och vägledning i transitionen till palliativ vård. 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsroll 

Sjuksköterskans kunskapsområde är omvårdnad, medan vårdvetenskap är det akademiska 

ämne som utgår från patienten med målet att stärka hälsa (Dahlberg & Segesten, 2013). Enligt 

Svensk sjuksköterskeförenings (2017) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor ska arbetet 

bedrivas genom att främja patienters hälsa, välbefinnande och livskvalitet. Oavsett 

vårdkontext så ingår det i sjuksköterskans uppgift att kunna vårda patienter i livets slut 

(Lindqvist & Rasmussen, 2014). Sjuksköterskan ska i sitt arbete utgå från ett holistiskt 

perspektiv där de psykiska, fysiska, sociala och existentiella dimensionerna ska betraktas som 

en sammansatt helhet (Strang, 2012a). För att kunna ge god palliativ vård måste 

sjuksköterskan respektera alla dimensionerna, då alla delar påverkar varandra och inverkar på 

patientens livskvalitet. Sjuksköterskan har den stora övergripande bilden och är den som 

bedömer vilka insatser som är nödvändiga i varje patientfall (Friedrichsen, 2012b). Vad som 

är nödvändigt ska utgå från om insatsen bidrar till förbättrad livskvalitet eller inte (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). 

Enligt de nationella riktlinjerna för palliativ vård under den sista levnadsveckan ingår 

bland annat munvårdsbedömning, förebyggande arbete av trycksår, smärtskattning samt vid 

behovsordination för smärtlindrande och ångestdämpande läkemedel (Socialstyrelsen, 2017). 

I sjuksköterskans ansvarsområde vid vård av patienter i livets slut ingår munvård som ska ske 

var tredje till fjärde timme och innefattar bland annat att fukta munnen samt ta bort slem 

(Andersson, 2014). Vidare ska sjuksköterskan förebygga uppkomst av trycksår då patienter i 

livets slut har ökad risk för att utveckla trycksår, detta innefattar daglig inspektion av 

patientens hudkostym (Carlsson & Gunningberg, 2017). Sjuksköterskan ska skatta patientens 

smärta vilket vanligtvis sker genom att patienten själv rapporterar smärtintensiteten med hjälp 

av ett skattningsinstrument (Werner, 2010). Svår fysisk smärta är ett vanligt fenomen i livets 

slut och sjuksköterskans uppgift är även att ge rätt smärtlindring samt förebygga 
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smärtgenombrott för att minimera lidande hos patienten (Dahlborg-Lyckhage & Lidén, 2009). 

Vid behovsordinationer innebär att patienten får symtomlindrande läkemedel ordinerade vid 

behov vilket inkluderar smärtlindrande och ångestdämpande läkemedel (Regionala 

Cancercentrum i samverkan, 2016). Sjuksköterskans uppgift är att administrera de läkemedel 

patienten är i behov av (Samuelsson, 2010). Detta kräver daglig uppföljning och dosjustering 

under insättningsfasen och sedermera regelbunden uppföljning.  

Förutom läkemedel kan även samtal verka ångestdämpande (Browne, 1998, refererad i 

Regionala cancercentrum i samverkan, 2016). Sjuksköterskans kunskap i kommunikation som 

bygger på respekt och närvaro är av stor betydelse i den palliativa vården (Friedrichsen, 

2012b). När döden närmar sig är det extra viktigt för människor att få samtala och 

sammanfatta sina liv och ett professionellt förhållningssätt handlar om att lyssna, ställa 

stödjande frågor, men också att våga vara tyst och acceptera patientens sorg (Strang, 2012c). I 

sjuksköterskans profession är det nödvändigt att vara balanserad i relationen till patienten, att 

inte vara ytlig men samtidigt undvika att bli för emotionellt engagerad (Friedrichsen, 2012b). 

Strang, Henoch, Danielson, Browall och Melin-Johansson (2013) beskriver sjuksköterskor 

och undersköterskors upplevelse av existentiella konversationer i mötet med patienter i livets 

slut och deras närstående. Personalen uppskattade när patienterna anförtrodde sig, men 

parallellt upplevdes det tungt att vara den de öppnar sig för och frågorna som uppstod var i 

många fall utmattande och känslomässigt svårhanterliga. Livets slut är en utsatt situation för 

patient och närstående där stöd från vårdpersonal är stor (Friedrichsen, 2012b). En central del 

i sjuksköterskans arbete är därför att skapa goda relationer för att kunna stötta på bästa sätt. 

Sjuksköterskans roll inkluderar att finnas till hands som stöd för patienten och dennes 

närmaste genom att informera, närvara och underlätta. Sjuksköterskors upplevelse av att möta 

patienter och närstående i livets slut påverkas av faktorer som bland annat sjuksköterskans 

arbetsplats och ålder (Gama, Barbosa & Vieira, 2012). Allmänsjuksköterskor upplever större 

rädsla och har mer tankar om döden än sjuksköterskor i palliativ slutenvård. 

Allmänsjuksköterskor har även i större utsträckning svårare att prata om döden och undviker 

dessa samtal i högre grad.  

 

Sjuksköterskeutbildning 

I Sverige är sjuksköterskeprogrammet en treårig utbildning på högskola som innefattar 180 

högskolepoäng (https://www.studentum.se). Undervisningen inkluderar klinisk och teoretisk 

utbildning där omvårdnad tillsammans med medicinsk vetenskap utgör det största 



  
 (40) 

 

 

12 

ämnesområdet. Utbildningen leder till en akademisk examen inom omvårdnad och ger 

behörighet att arbeta som sjuksköterska. Sjuksköterskeprogrammet är en utbildning på 

grundnivå med möjlighet till specialistutbildning eller forskning. Utbildningens utformning 

skiljer sig åt mellan olika högskolor i Sverige. Socialdepartementet (2001) rapporterar att 

utbildningen inom palliativ vård för sjukvårdspersonal i Sverige är begränsad i sin omfattning. 

I grundutbildningen berörs kortare delar om bemötande, etiska principer och symtomkontroll i 

livets slut vilket medför att den utbildade personalens kompetens inom området är begränsad. 

I Sverige finns flera olika sjuksköterskeutbildningar där läroplanerna skiljer sig åt i hur de är 

utformade (Ersta Sköndal Högskola, 2010; Karolinska Institutet, 2016; Malmö Universitet, 

2018; Sophiahemmets Högskola, 2017; Umeå Universitet, 2007; Uppsala Universitet, 2013). 

Flertalet av skolorna erhåller noll högskolepoäng i palliativ vård medan andra har upp till 13 

högskolepoäng inom ämnet. Skillnad i skolans utbildningsplan påverkar den kompetens och 

den kunskap som de färdiga sjuksköterskorna senare kommer besitta (Socialdepartementet, 

2001). 

Australien och Storbritannien är specialiserade inom palliativ vård (Nationella rådet för 

palliativ vård [NRPV], 2010). I Australien har regeringen utvecklat en samordning för hur 

utbildningen i palliativ vård ska se ut genom The Palliative Care Curriculum for 

Undergraduates (The Australian Government Department of Health, 2018). Syftet är att 

främja och upprätthålla principerna och hur praktiken ska se ut inom den palliativa vården. 

Detta bidrar med både evidensbaserad kunskap och utveckling av kompetenser inför arbetet. I 

Storbritanniens olika sjuksköterskeutbildningar ingår utbildning i palliativ vård och vård i 

livets slut (Dickinson, Clark & Sque, 2007). Hur utbildningen är formad skiljer sig åt från de 

olika lärosätena men innefattar vanligen en blandning av föreläsningar, gruppdiskussioner, 

seminarier och filmer. De vanligaste ämnena som berörs är kommunikation med patienter och 

närstående, sorg, smärthantering och attityder till döden.  

 

3 Problemformulering 

Till följd av den medicinska och teknologiska framgång som skett i samhället lever 

människan idag längre. Varje år dör 90 000–100 000 personer i Sverige, varav många erhåller 

palliativ vård den sista tiden. Den palliativa vården sätts in när en sjukdom inte längre är 

botbar. Vård i livets slut är en del av den palliativa vården som innefattar den sena palliativa 

fasen där vården endast skapar välbefinnande och lindrar lidande. I sjuksköterskans 

profession krävs kunskap i att vårda patienter i livets slut och att arbeta utifrån ett holistiskt 
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perspektiv. Att arbeta regelbundet med symtomlindring gör att plågsamma fysiska, psykiska, 

sociala och existentiella symtom kan undvikas, dock upplever vårdpersonal svårigheter med 

att karaktärisera symtomen. När döden närmar sig är det även sjuksköterskans uppgift att 

möta patientens och närståendes behov av att samtala om livet. Trots det erbjuder 

sjuksköterskehögskolorna begränsad utbildning i palliativ vård och vård i livets slut. Således 

är det viktigt för verksamhet och utbildning att veta hur oerfarna sjuksköterskor upplever vård 

av patienter i livets slut, för att skapa förutsättningar till att ge god vård för patienterna. 

 

4 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelse av att 

vårda patienter i livets slut. 

 

5 Teoretisk utgångspunkt 

Joyce Travelbees definition av omvårdnad utgår från att sjuksköterskan ska hjälpa patienten 

och närstående att hantera sjukdom och lidande genom att försöka finna mening i situationen 

(Travelbee, 1971). Lidandet är en del av att vara människa och ett fenomen som alla 

människor någon gång kommer att erfara. Samtidigt är lidandet något högst personligt och en 

unik upplevelse som sjuksköterskan endast kan förstå genom att kommunicera med patienten. 

Att finna mening i upplevelser är en väsentlig del av livet och Travelbee menar att det är just i 

tillstånd av lidande som frågor kring meningsfullhet väcks. Däremot har inte upplevelsen av 

sjukdom och lidande någon mening i sig, utan står att finna i erfarenheten. Meningen skapas i 

individen själv och kan uppnås när personen har gått in i och kommit ut ur en bestämd 

upplevelse. Att hjälpa människor att finna mening i sina olika livserfarenheter anser Travelbee 

är det viktigaste målet med omvårdnad.  

För att omvårdnaden ska uppnå sitt syfte att lindra lidande och skapa mening är det 

nödvändigt att sjuksköterskan etablerar en relation, en så kallad mellanmänsklig relation till 

patienten (Travelbee, 1971). Det är sjuksköterskans ansvar att relationen skapas och hålls 

levande, dock måste den vara ömsesidig. En förutsättning för den mellanmänskliga relationen 

är att båda parterna lämnar patient- och sjuksköterskerollerna och ser den andres så kallade 

“mänsklighet”. För att uppnå den mellanmänskliga relationen går relationen igenom olika 

interaktionsfaser: det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati samt ömsesidig 

förståelse och kontakt. I den sista interaktionsfasen delar de involverade parterna varandras 

innersta tankar och känslor vilket är ett resultat av att sjuksköterskan bidragit till att lindra 
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patientens lidande. Det krävs att sjuksköterskan ser individen bakom sjukdomen för att kunna 

förstå upplevelsen av situationen och vad som är meningsfullt. Det viktigaste verktyget 

sjuksköterskan har att använda sig av är kommunikation, en förutsättning för att förstå 

patienten och tillgodose hens behov. Att lära känna patienten förklarar Travelbee är minst lika 

viktigt som att ge fysisk omvårdnad. Risken finns att sjuksköterskan ser handlingarna som 

viktigare än individen om inte kommunikationen och interaktionen används som ett medel för 

att uppnå målen. Då patienten kan känna behov av att få samtala om existentiella frågor är det 

viktigt att denne känner ett förtroende för personen som vårdar (Travelbee, 1971). Joyce 

Travelbees teori om omvårdnad framhäver begrepp som mening, mänsklighet och lidande och 

beskrivs som existentialistisk (Kirkevold, 2000). Travelbees teori om den mellanmänskliga 

relationen används i diskussionen för att tolka resultatet. 

 

6 Metod 

Designen är en allmän litteraturöversikt, vilket innebär en överblick av kunskapsläget för det 

valda ämnet (Friberg, 2012). Vidare handlar det om att undersöka aktuell forskning för att få 

en bild av vilka studier som finns sedan tidigare och vad som saknas. I en litteraturöversikt 

analyseras tidigare bearbetat material för att sammanställa dessa till ett gemensamt resultat. 

Då syftet är att beskriva sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelse är litteraturöversikt en metod som anses vara lämplig. 

 

Datainsamling  

Databaserna som användes var CINAHL Complete, PubMed, Nursing and Allied Health och 

Academic Search Complete, då de har ett stort utbud av medicin- och omvårdnadsvetenskap 

(Östlundh, 2017). Ämnesordssökningar och fritextsökningar kombinerades samt söktes 

separat för att hitta relevanta artiklar och inte gå miste om material. MeSH-termer söktes i 

Karolinska Institutets termbank, medan CINAHL Headings användes för att finna sökord för 

databasen CINAHL Complete och Subject Terms för sökningar i Academic Search Complete.  

I Nursing and Allied Health Database används endast fritextsökningar. De sökord som 

användes var: attitude to death, baccalaureate nursing students, death, dying care, dying 

process, end of life, experience, graduate nursing students, hospice and palliative nursing, 

new graduated nurse, new graduate nurses, novice clinicians, novice nurses, nursing 

students, palliative care, student attitudes, student experiences, terminal care samt terminally 

ill patient. Varierande benämningar användes i sökningarna då databaserna har egna 
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ämnesord och forskare formulerar begrepp olika. De booleska operatorerna AND och OR 

användes för att specificera sökningarna (Friberg, 2012). Sökningarna har sammanställts i 

Bilaga 1. 

 

Urval 

Avgränsningar användes för att sökningarna skulle bli exakta. Endast originalartiklar lästes då 

litteraturöversikten inte ska baseras på andra litteraturöversikter. Inga tidsbegränsningar 

skrevs in i sökningarna för att undvika att gå miste om relevant material. Dock valde 

författarna att inte läsa artiklar äldre än 20 år. Sökningarnas inklusionskriterier har varit vård 

av vuxna patienter över 18 år, studenter som går tredje året på utbildningen samt 

sjuksköterskor med högst tre års erfarenhet. Författarnas intresse låg i ett tidigt stadie att 

endast fokusera på nyutexaminerade sjuksköterskor och artiklar från Skandinavien. Dock 

fanns ett begränsat antal artiklar inom ämnet och sökningarna breddades för att även inkludera 

sjuksköterskestudenter tredje året på utbildningen samt artiklar från Storbritannien, 

Nordamerika, Australien och Nya Zeeland, då de är specialiserade inom palliativ vård 

(Nationella rådet för palliativ vård [NRPV], 2010; Ministry of Health, 2011). Intresset har 

legat vid artiklar ur vetenskapliga tidskrifter och som därmed är peer reviewed (Friberg, 

2012). Inledningsvis avgjordes om artiklarnas titel var relevant för syftet och därefter lästes 

abstraktet. I detta skede grundade sig läsningen i ett helikopterperspektiv för att vara öppen 

för artiklarnas innehåll (Friberg, 2012). För att säkerställa att artiklarna som användes i 

resultatet höll en god kvalitet användes Fribergs mall för kvalitetsgranskning av artiklar, se 

Bilaga 3. Författarna använde mallen genom att granska artikeln med hjälp av Fribergs frågor 

och se om artiklarna kunnat besvara dem. Om elva av 14 frågor besvarades ansåg författarna 

att artikeln var av god kvalitet och inkluderades då i litteraturöversikten. Slutligen valdes nio 

kvalitativa artiklar och två artiklar med kvalitativ och kvantitativ metod, som svarade på syftet 

samt ansågs vara av god kvalitet. Artiklarna som är inkluderade i resultatet kommer från: 

Australien (4), Canada (1), Nya Zeeland (1), USA (1), Sverige/Norge (1) och Storbritannien 

(3). Fem av artiklarna studerade sjuksköterskestudenter, fem studerade nyutexaminerade 

sjuksköterskor och en artikel studerade båda grupperna. Artiklarna är skrivna mellan 2002–

2018. 
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Dataanalys 

Litteraturöversiktens analys utgick från Fribergs analysmetod. Varje artikel lästes upprepade 

gånger för att förstå innehållet och helheten samt översattes och sammanfattades av båda 

författarna för att vara säkra på att allt väsentligt uppfattats. I resultatmatrisen som går att läsa 

i Bilaga 2 dokumenterades artiklarnas resultat, detta för att strukturera upp materialet och 

göra det överskådligt. Författarna analyserade sedan sammanfattningarna tillsammans och 

letade efter mönster. De likheter och skillnader som hittades mellan artiklarna markerades i 

olika färger för att urskilja gemensamma nämnare. De gemensamma nämnarna 

sammanställdes till sju teman som sedan resulterade i totalt tre teman.  

 

7 Forskningsetiska överväganden 

I en litteraturöversikt studeras endast färdiga vetenskapliga artiklar och författarna har därmed 

valt att enbart använda de som är etiskt granskade samt nämner etiska överväganden. 

Författarna har även tagit avstånd från att presentera data utifrån förförståelse samt från 

plagiat (Sandman & Kjellström, 2013). Författarna har försökt förhålla sig neutrala till 

artiklarna för att undvika förförståelser från att påverka litteraturöversikten samt för att inte 

tolka artiklarna till arbetets fördel eller nackdel. Artiklarna har varit skrivna på engelska och 

författarna fick därför översätta dessa till svenska, vilket medför risk för feltolkning. Lexikon 

användes därför när författarna var osäkra på översättningen. Plagiat har undvikits genom att 

separat översätta och sammanfatta artiklarna med egna ord. 

I examensarbeten som rör omvårdnad finns alltid etiska svårigheter eftersom människor 

studeras (Kjellström, 2017). Vid skapandet av en vetenskaplig artikel ska forskare alltid ta 

ställning till etiska överväganden (Sandman & Kjellström, 2013). En studie är etisk om den 

undersöker en relevant fråga, är av god kvalitet och håller en vetenskaplig nivå samt har 

implementerats på ett etiskt korrekt sätt. Grunden till forskningsetik är att skydda människors 

integritet, autonomi och deras grundläggande värde och rättigheter (Kjellström, 2017). De 

fyra etiska principerna; autonomiprincipen, göra-gott-principen, inte-skada-principen och 

rättviseprincipen är vägledande i arbetet för att hjälpa forskare att arbeta etiskt (Sandman & 

Kjellström, 2013).  

 

8 Resultat 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slut och tre teman identifierades. 
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Dessa var: Emotionella och kommunikativa utmaningar, Föreställningar om döden samt Att 

möta vårdverkligheten – utbildning, erfarenhet och stöd. Fortsättningsvis kommer 

sjuksköterskestudenterna och de nyutexaminerade sjuksköterskorna att benämnas som 

oerfarna sjuksköterskor när de nämns tillsammans. 

 

Emotionella och kommunikativa utmaningar 

Det framgick att de oerfarna sjuksköterskorna upplevde att starka känslor växte fram i 

samband med arbetet nära döden och uttryckte att de behövde verktyg för att skydda sig 

emotionellt (Brisley & Wood, 2004; Croxon, Deravin & Anderson, 2017; Henderson, Rowe, 

Watson & Hitchen-Holmes, 2016; Hopkinson, Hallett & Luker, 2003). De kände sig 

oförberedda och ensamma i mötet med döden och saknade känslomässigt stöd i samband med 

ett dödsfall. Den emotionella påfrestningen av att arbeta nära döden bidrog till ångest, stress, 

osäkerhet, sömnlöshet och frustration hos dem (Anderson, Kent & Owens, 2014; Brisley & 

Wood, 2004; Hall-Lord, Petzäll & Hedelin, 2018; Hopkinson et al., 2003). Vissa upplevde 

skuld i samband med patientens död och funderade över om de hade kunnat göra någonting 

annorlunda. De oerfarna sjuksköterskorna beskriver att känslorna som uppstod i samband med 

en patients bortgång var någonting som kom ikapp dem när de lämnade arbetsplatsen 

(Allchin, 2006; Anderson et al., 2014; Thompson, Austin & Profetto-McGrath, 2010). Det 

orsakades av intensiva arbetsdagar där det inte fanns tid att stanna upp samtidigt som vissa 

behövde tid att reflektera i ensamhet för att känslorna och tankarna skulle kunna hanteras.  

Att möta död och döende bidrog till att många oerfarna sjuksköterskor började reflektera 

över egna och närståendes död och dödlighet vilket bidrog till negativa tankar och ångest 

(Adesina, DeBellis & Zannettino, 2014; Anderson et al., 2014; Hall-Lord et al., 2018; 

Thompson et al., 2010). Vidare rapporterade de att mötet med patienten och dennes 

närstående även väckte minnen från personliga erfarenheter av förlust, sorg och död (Allchin, 

2006; Anderson et al., 2014; Hall-Lord et al., 2018). Vissa upplevde att de emotioner som 

väcktes vid patienternas dödsfall fick dem att återigen sörja förluster de erfarit personligen. I 

samband med de oerfarna sjuksköterskornas växande erfarenhet i det kliniska arbetet fick de 

lättare att hantera den känslomässiga utmaning som uppstod i arbetet nära döden (Allchin, 

2006; Brisley & Wood, 2004; Hall-Lord et al., 2018). 

Flera oerfarna sjuksköterskor uttryckte osäkerhet vad gäller kommunikation med patienter 

och närstående (Allchin, 2006; Anderson et al., 2014; Croxon et al., 2017; Hall-Lord et al., 

2018; Henderson et al., 2016; Hopkinson et al., 2003; Thompson et al., 2010). De visste inte 
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hur de skulle interagera vilket skapade känslor av obehag och otillräcklighet (Allchin, 2006; 

Thompson et al., 2010). Särskilt otrygga kände de sig i mötet och samtalen med de närstående 

(Anderson et al., 2014; Croxon et al., 2017; Hopkinson et al., 2003). Några deltagare ansåg 

det till och med vara svårare att kommunicera med de närstående än att samtala med 

patienterna (Anderson et al., 2014; Croxon et al., 2017). Närstående kunde vara upprörda när 

en älskad person gått bort och detta kände sig de oerfarna sjuksköterskorna oförberedda på 

(Croxon et al., 2017; Hall-Lord et al., 2018). Fastän många uttryckte svårigheter i mötet med 

patienter och närstående belyste de ändå vikten av god kommunikation och relation 

(Thompson et al., 2010; Watts, 2014). Ofta utvecklades en nära relation till patienten och de 

närstående, då de spenderade mycket tid tillsammans där sjuksköterskan lyssnade och gav 

emotionellt stöd. Vidare rapporterar Thompson et al. (2010) att detta kunde göra det svårare 

för sjuksköterskan att hantera patientens död och de närståendes sorg. 

 

Föreställningar om döden  

De oerfarna sjuksköterskorna hade föreställningar om vad en god död innebär och menade att 

det finns en ideal vård för patienter i livets slut (Adesina et al., 2014; Allchin, 2006; Anderson 

et al., 2014; Brisley & Wood, 2004; Croxon et al., 2017; Hopkinson & Hallett, 2002; 

Hopkinson et al., 2003; Thompson et al., 2010; Watts, 2014). Idéerna grundade sig vanligen i 

personliga värderingar och erfarenheter, religiösa tankar eller erfarenheter av en närstående 

som gått bort (Adesina et al., 2014; Allchin, 2006; Brisley & Wood, 2004; Croxon et al., 

2017; Hopkinson & Hallett, 2002). De personliga erfarenheterna kunde upplevas vara en 

fördel i mötet med patienter och närstående, då de visste vad de kunde förvänta sig (Adesina 

et al., 2014; Allchin, 2006; Hopkinson & Hallett, 2002). Andra menade att det kunde vara 

emotionellt utmanande att återigen minnas en förlust som erfarits (Anderson et al., 2014, 

Hall-Lord et al., 2018).  

Många av de oerfarna sjuksköterskorna var överens om att en god död innebär att dö med 

värdighet och i frid med god symtomkontroll (Adesina et al., 2014; Hall-Lord et al., 2018; 

Hopkinson & Hallett, 2002; Hopkinson et al., 2003, Thompson et al., 2010; Watts, 2014). Det 

handlade både om fysisk frid utan smärta och emotionell frid utan ångest, vilket ansågs vara 

viktigt både för patientens och de närståendes välbefinnande. En del beskrivningar av vad en 

god död innebär förklarades som en död de själva kunde tänka sig (Hopkinson & Hallett, 

2002; Thompson et al., 2010). Ibland stämde verkligheten inte överens med tankarna om hur 

det borde vara, vilket fick de oerfarna sjuksköterskorna att känna skuld och nedstämdhet 
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(Hopkinson & Hallett, 2002; Hopkinson et al., 2003; Watts, 2014). Detta förekom särskilt vid 

plötsliga dödsfall, då de kunde uppleva att de inte hunnit med allt de hade velat och frågade 

sig om de kunde ha gjort något annorlunda (Hall-Lord et al., 2018; Hopkinson & Hallett, 

2002; Hopkinson et al., 2003). 

 

Att möta vårdverkligheten – utbildning, erfarenhet och stöd 

De nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde att verkligheten skiljde sig markant från den 

undervisning de erhöll under utbildningen (Brisley & Wood, 2004; Croxon et al., 2017). De 

var förvånade över hur stor roll de hade i den palliativa vården direkt efter att de började och 

var inte förberedda på att de ensamma hade hela ansvaret för patienten i mötet med döden 

(Allchin, 2006; Brisley & Wood, 2004; Croxon et al., 2017; Thompson et al., 2010). De 

oerfarna sjuksköterskorna uttryckte att mötet med döden och patienter i livets slut inte går att 

lära ut eller läsa sig till utan är kunskap som utvecklas med erfarenhet (Allchin, 2006; 

Thompson et al., 2010). Sjuksköterskestudenterna uttryckte att den kunskap de hade rörande 

döden och vård i livets slut var något de erhållit från personliga och professionella 

erfarenheter och inget de fått från utbildningen (Adesina et al., 2014; Hall-Lord et al., 2018). 

De oerfarna sjuksköterskorna kände sig till en början teoretiskt förberedda men upplevde när 

de kom ut i den kliniska verksamheten att de inte alls var redo för verkligheten (Anderson et 

al., 2014; Hall-Lord et al., 2018). Relaterat till den bristande kunskapen upplevde de stress 

och frustration (Anderson et al., 2014; Thompson et al., 2010). Erfarenheter som de oerfarna 

sjuksköterskorna förvärvat i den kliniska verksamheten gav dem bredare kunskap om vad 

vård i livets slut innebär och den erfarenheten gav kunskap som de kunde ha användning för i 

deras framtida yrkesroll (Allchin, 2006; Hall-Lord et al., 2018; Thompson et al., 2010; Watts, 

2014). De fick utföra många saker för första gången vilket gjorde att de blev mer säkra i den 

professionella rollen. Flera sjuksköterskestudenter rapporterade att utbildningen bidragit med 

kunskap gällande vård i livets slut (Adesina et al., 2014; Watts, 2014). De uttryckte att 

utbildningen bidragit med ökat självförtroende, de hade utvecklat kognitiva förmågor och 

förstått vikten av självbestämmande. Trots att de fått god utbildning och utvecklat ett 

självförtroende upplevde de oerfarna sjuksköterskorna att de inte var redo att möta patienter i 

livets slut (Adesina et al., 2014; Brisley & Wood, 2004).  

Att kunna vända sig till andra sjuksköterskor och få stöd ansågs vara viktigt för de oerfarna 

sjuksköterskorna för att känna sig trygga i den nya rollen (Allchin, 2006; Anderson et al., 

2014; Brisley & Wood, 2004; Croxon et al., 2017; Hall-Lord et al., 2018; Hopkinson et al., 
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2003; Thompson et al., 2010). Särskilt betydelsefullt var det att ha erfarna kollegor i närheten 

när de för första gången ansvarade för en patient som var döende eller när de lärde sig hantera 

sorgen av en patient de förlorat. Att ha en förebild som bidrar med uppmuntran, hjälp och 

vägledning ansågs leda till ökad förståelse och intresse för arbetet. Vidare hjälpte det även de 

oerfarna sjuksköterskorna att hantera arbetet samt de emotionella reaktionerna lättare 

(Allchin, 2006; Anderson et al., 2014; Brisley & Wood, 2004; Hall-Lord et al., 2018). Dock 

var det somliga av de oerfarna sjuksköterskorna som inte fått något stöd alls i övergången till 

den nya rollen trots att det var något de var i behov av (Allchin, 2006; Anderson et al., 2014; 

Croxon et al., 2017). Detta kunde lämna spår hos dem i form av oro och obehag inför vård i 

livets slut. Genom reflektioner i arbetsgruppen upplevde de oerfarna sjuksköterskorna att 

deras tankar normaliserades, de fick vägledning och stöd samt kände att de var del av ett team 

(Anderson et al., 2014, Hall-Lord et al., 2018). 

De oerfarna sjuksköterskorna upplevde emellanåt en känsla av tillfredsställelse när de 

vårdade patienter och deras närstående i livets slut (Allchin, 2006; Anderson et al., 2014; 

Hall-Lord et al., 2018; Henderson et al., 2016; Hopkinson et al., 2003). Detta till följd av att 

de i takt med ökad erfarenhet lärde sig uppfatta vilka behov patienten och de närstående hade 

vilket bidrog till en positiv känsla hos de oerfarna sjuksköterskorna. Den positiva känslan 

uttryckte sig genom att de blev tillfreds med den vård som gavs, vilket bidrog till ökad 

trygghet i arbetet. De oerfarna sjuksköterskorna upplevde att många situationer var 

utmanande men uttryckte att det trots allt hade gynnat dem både på ett professionellt och 

personligt plan (Allchin, 2006; Anderson et al., 2014). På ett professionellt plan menade de att 

genom att vårda en patient i livets slut utvecklades de som sjuksköterskor då de utsattes för 

nya situationer där de fick träna på kliniska färdigheter. På ett personligt plan uttryckte de 

oerfarna sjuksköterskorna att deras dödsångest minskat och gjort dem starkare. De nämnde 

även situationer som bidrog till en positiv känsla; när de kunde tillmötesgå patienten och 

närståendes behov samt när patienten var symtomlindrad och därmed kunde erhålla en fridfull 

död (Anderson et al., 2014; Hall-Lord et al., 2018; Hopkinson & Hallett, 2002). Vidare kunde 

de uppleva en känsla av tillfredsställelse, glädje och stolthet när patienter och närstående 

visade tacksamhet gentemot dem (Anderson et al., 2014; Hall-Lord et al., 2018).  

En vanlig känsla bland de oerfarna sjuksköterskorna var att mötet med döden är en del i 

arbetet som de i sin profession måste vänja sig vid och hantera (Brisley & Wood, 2004; 

Croxon et al., 2017; Hopkinson et al., 2003; Thompson et al., 2010). Trots de utmaningar de 

oerfarna sjuksköterskorna stötte på i arbetet försökte de se mötet med döden som någonting 
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att lära sig av för att kunna utvecklas i sin profession (Anderson et al., 2014; Thompson et al., 

2010). För att hantera situationen försökte de tänka att livet går vidare. 

 

9 Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt ger både författaren och läsaren en tydlig överblick över det aktuella 

kunskapsläget (Friberg, 2012). Vid analys av materialet har författarna varit medvetna om att 

deras egna förståelser och åsikter kan påverka resultatet. För att undvika detta har författarna 

varit ifrågasättande och kritiska i sin läsning samt diskuterat med varandra under processens 

gång. 

De valda artiklarna har varit av induktiv ansats vilket författarna anser är till 

litteraturöversiktens fördel, då de utgått från deltagarnas levda erfarenheter (Henricson & 

Billhult, 2017). Syftet med litteraturöversikten var att beskriva oerfarna sjuksköterskors 

upplevelser, således har kvalitativa artiklar varit prioriterade i läsningen då kvalitativ metod 

syftar till att besvara människors upplevelser och erfarenheter (Henricson & Billhult, 2017). 

Författarna har även inkluderat två artiklar med både kvalitativ och kvantitativ metod i 

litteraturöversikten (Brisley & Wood, 2004; Hall-Lord, Petzäll & Hedelin, 2018). I artikeln av 

Hall-Lord et al. (2018) har författarna använt både det kvalitativa och kvantitativa resultatet. I 

artikeln av Brisley och Wood (2004) användes endast det kvalitativa resultatet då det 

kvantitativa resultatet fokuserade på hur en specifik workshop påverkat sjuksköterskornas 

nivå av dödsångest, vilket inte ansågs vara relevant till litteraturöversiktens syfte.  

Alla artiklar i litteraturöversikten är skrivna på engelska och då det engelska språket inte är 

författarnas modersmål kan det ha påverkat författarnas tolkning av resultatet. För att undvika 

språklig feltolkning valde författarna att läsa igenom artiklarna upprepade gånger, separat 

sammanfatta och översätta artiklarna. Detta för att jämföra och se om de uppfattat resultaten 

lika, vilket sålunda stärker litteraturöversiktens pålitlighet. Vidare har författarna använt sig 

av lexikon när oklarheter uppstått för att säkerställa att texten har uppfattats korrekt. Trots 

detta anser författarna att det alltid finns en risk i översättning från engelska till svenska, då 

det är svårt att göra orden rättvisa. Författarna upplever det engelska språket som mer 

nyanserat än det svenska men anser att översättningarna har fungerat. Litteraturöversiktens 

syfte var att beskriva sjuksköterskors upplevelser och därav ansågs det lämpligt att använda 

det engelska ordet experience i sökningarna. Ordet experience är ett tvetydigt begrepp och 

kan översättas i svenska språket till både erfarenhet och upplevelse, vilket kan ha inverkat på 
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hur författarna har tolkat artiklarnas innehåll. Ordet har uppmärksammats vid tolkning av 

resultatet och fokus har legat på deltagarnas faktiska upplevelser och de som handlar om 

erfarenheter har försökt undvikas. 

Författarnas intresse låg i ett tidigt stadie att endast fokusera på nyutexaminerade 

sjuksköterskor, dock fanns ett begränsat antal artiklar inom ämnet och sökningarna breddades 

för att även inkludera sjuksköterskestudenter tredje året på utbildningen. När författarna sökte 

artiklar till resultatet användes till en början ämnesordet new graduated nurse, dock 

resulterade sökningarna i ett flertal artiklar om både nyutexaminerade sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter och ett återkommande nyckelord var novice nurse. Utifrån studier och 

författarnas egna förförståelse ansågs de två grupperna ha liknande upplevelser från vård i 

livets slut, således valdes sjuksköterskestudenter att inkluderas i litteraturöversikten. 

Sökningarna har genomförts med fritextsökningar och ämnesordsökningar separat och 

tillsammans, trots olika sökordskombinationer återkom samma artiklar i sökningarna vilket 

ökar sensitiviteten i litteraturöversikten. Att hitta relevanta sökord för sjuksköterskestudenter 

och nyutexaminerade sjuksköterskor har varit en utmaning då det finns många översättningar 

att använda sig av. Författarna har därav aktivt letat efter att hitta korrekta sökord och använt 

de benämningarna för att undvika bortfall i sökningarna. Resultatet blev övervägande 

negativt, dock har författarna strävat efter neutrala sökord i sökningarna för att undvika 

positivt eller negativt laddade ord. Detta för att författarnas förförståelse inte skulle påverka 

föreliggande litteraturöversikt. Trots detta är det en egen tolkning av vad som är neutrala 

sökord. 

Sökningarna gjordes i CINAHL Complete, PubMed, Academic Search Complete och 

Nursing and Allied Health, då dessa databaser är stora inom medicin och 

omvårdnadsvetenskap (Östlundh, 2017). Att sökningarna utförts i ett flertal databaser inom 

omvårdnad stärker litteraturöversiktens validitet då sannolikheten är hög att adekvata artiklar 

hittats (Henricson, 2017). Av de artiklar som användes i resultatet var tio från CINAHL 

Complete och en från PubMed, dock återkom samma artiklar på flera av databaserna vilket 

ger en ökad sensitivitet till arbetet. Större delen av resultatet baseras på artiklar från CINAHL 

Complete, då det är en databas med stort utbud av artiklar inom omvårdnadsvetenskap 

(Östlundh, 2017).  

Intresset låg till en början i att hitta artiklar från Skandinavien, dock visade det sig att 

forskningen var begränsad och därför inkluderades artiklar från Storbritannien, Nordamerika, 

Australien och Nya Zeeland. Relaterat till den geografiska spridningen kan kulturella 

skillnader ha påverkat deltagarnas upplevelser av vård i livets slut, vidare har författarna 
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tolkat spridningen som en fördel då det framkom att deltagarna hade liknande upplevelser 

vilket stärker resultatet. Författarna har använt sig av Fribergs (2012) mall för 

kvalitetsgranskning för att garantera att artiklarna håller god kvalitet, se Bilaga 3. Detta 

bidrog till att författarna var säkra på att de valda artiklarna kunde användas i analysen. 

Fyra av artiklarna i resultatet är äldre än tio år, dock anser författarna att de är högst 

relevanta då resultaten i dessa studier bekräftas i nyare forskning. Två av de valda artiklarna 

hade fem respektive sju deltagare, detta försvaras genom att resultatet i artiklarna svarade på 

syftet och stärker resultatet från de övriga nio artiklarna. Endast artiklar som handlade om 

vård av patienter över 18 år lästes då vård av barn i livets slut ansågs vara för specialiserat. 

Författarna har arbetat med litteraturöversikten tillsammans och varit öppna för varandras 

tankar och åsikter. Att vara två i skriv- och analysarbetet har varit en fördel då fler ögon har 

kunnat granska texten. Vidare har författarna deltagit vid handledningstillfällen där de 

tillsammans med andra studenter samt handledare har kunnat diskutera litteraturöversiktens 

kvalitet vilket bidragit med idéer om förbättring. Detta anses stärka litteraturöversiktens 

trovärdighet (Henricson, 2017). Författarna har erfarenhet som studenter inom den palliativa 

vården och närmade sig ämnet med medvetna och omedvetna förförståelser från egna samt 

studiekamraters upplevelser. Den palliativa vården upplevdes till en början som skrämmande, 

men författarna fick själva till stor del positiva erfarenheter av vården. I samtal med 

studiekamrater har det framkommit att andra haft negativa erfarenheter av vård i livets slut. 

Författarna har tillsammans med varandra samt i handledningsgruppen diskuterat sina 

förförståelser för att undvika påverkan på resultatet, dock går det inte att utesluta att 

förförståelsen kan ha inverkat på litteraturöversiktens utfall (Henricson, 2017). Plagiat har 

undvikits genom att separat översätta och sammanfatta artiklarna med egna ord. Artiklarna 

som använts i litteraturöversikten har varit peer reviewed för att garantera tillförlitlighet och 

författarna har även varit noga med att artiklarna nämnt etiska överväganden. 

Sammanfattningsvis har syftet blivit besvarat och således har metoden varit relevant för 

litteraturöversikten. 

 

Resultatdiskussion 

Resultatet kommer att diskuteras utifrån Joyce Travelbees (1971) teori om den 

mellanmänskliga relationen samt knyta an till bakgrunden och tidigare forskning inom 

området. Syftet var att beskriva sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter i livets slut. Litteraturöversiktens resultat belyser olika 
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upplevelser och utmaningar som sjuksköterskestudenter och nyutexaminerade sjuksköterskor 

ställs inför i arbetet med patienter i livets slut. 

I resultatet framkommer det att majoriteten av sjuksköterskestudenterna och de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna upplevde emotionella påfrestningar i form av ångest, 

stress, sömnlöshet och skuld. I samtal med patient och närstående kände sig många osäkra och 

otrygga då de inte visste hur de skulle interagera. Strang et al. (2013) rapporterar att 

sjuksköterskor och undersköterskor upplever det som emotionellt svårhanterligt att 

kommunicera med patienter och deras närstående. I Joyce Travelbees (1971) teori är 

kommunikation ett verktyg för att få patienten att finna mening i lidandet, det är just i lidandet 

som frågor om meningsfullhet väcks. Kommunikation en betydande del i den palliativa 

vården då personer som närmar sig livets slut har behov av existentiella samtal (Regionala 

cancercentrum i samverkan, 2016). Då Travelbee (1971) menar att den mellanmänskliga 

relationen uppstår när både sjuksköterskan och patienten lämnar sina roller och ger av sig 

själva anser författarna att det inte är förvånande att oerfarna sjuksköterskor upplever 

situationen som utmattande. Författarna menar att ett arbete där gränserna mellan det 

professionella och det personliga suddas ut torde vara emotionellt påfrestande. Däremot 

reflekterar författarna om det inte även är påfrestande för erfarna sjuksköterskor att ge av sig 

själva i relation till patienten. Därav kan det vara svårt att applicera Travelbees teori i 

praktiken, vilket även bekräftas av Friedrichsen (2012b) som menar att ett professionellt 

förhållningssätt handlar om att inte bli för emotionellt involverad. Således torde det vara 

särskilt svårt för en oerfaren sjuksköterska att vara emotionellt distanserad i ett arbete där 

existentiella samtal och relationer är centralt. Att sjuksköterskorna inte känner att de får visa 

känslor på arbetet kan vara en anledning till att flera av de oerfarna sjuksköterskorna upplevde 

att känslorna uppstod efter arbetet. Att de oerfarna sjuksköterskorna fann det särskilt svårt att 

möta närstående var något som väckte intresse hos författarna. Sjuksköterskorna menade att 

de inte alls var redo att möta de närståendes sorg, då de kunde vara upprörda när patienten 

gått bort. Inom den palliativa vården var det vanligt att sjuksköterskorna utvecklade en nära 

relation till familjen och därmed kan det vara synnerligen svårt att hantera de närståendes 

sorg. 

Travelbee (1971) förklarar även att sjuksköterskans uppgift är att lindra lidande, och att 

lidandet är en del av att vara människa. Författarna reflekterar över om anledningen till att de 

oerfarna sjuksköterskorna uppfattade arbetet som emotionellt påfrestande kan vara att de 

insåg att lidandet som patienterna upplevde var omöjligt att lindra. Även om de plågsamma 

symtomen kunde lindras, så var döden oundviklig. Att sjuksköterskorna upplevde skuld kan 
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relateras till att efter patientens bortgång så går det inte att korrigera eller åtgärda det sista 

mötet med patienten. Det är ett stort ansvar att se till att en människas sista tid i livet blir så 

bra som möjligt och är någonting som endast kan göras en gång. Döden kan uppfattas som ett 

känsligt ämne i samhället och även om en patients död är “god” blir situationen trots allt 

emotionellt laddad. Som oerfaren sjuksköterska i den palliativa vården är döden fortfarande 

något nytt och främmande, och det är därmed inte förvånande att de kopplar det till personliga 

upplevelser, vilket i sin tur kan förstärka de negativa känslorna. 

Resultatet belyser även att flera oerfarna sjuksköterskor hade idéer om den ideala döden. 

God symtomkontroll och att dö i frid och med värdighet ansåg sjuksköterskorna vara viktigt. 

Däremot menar Travelbee (1971) att för att patienten ska finna mening i lidandet ska 

utgångspunkten för sjuksköterskan vara den unika individen. Sjuksköterskan behöver se och 

lära känna personen bakom sjukdomen för att förstå vad som är meningsfullt för just hen. Den 

ideala döden kan således inte tolkas som universell, utan något unikt för varje individ. Då de 

oerfarna sjuksköterskorna belyste vikten av god symtomkontroll, rapporterar Werkander 

Harstäde och Andershed (2004) att patienter i livets slut framför allt ser delaktighet och 

trygghet som det viktigaste för en god död vilket vittnar om de skilda värderingar människor 

har. Scarre (2012) belyser att uppfattningen av en ideal död är personlig och påverkas av den 

enskilda individens värderingar. Parallellt framkommer det i resultatet att flera av de oerfarna 

sjuksköterskorna upplevde att en god död är en död som de själva skulle kunna tänka sig, trots 

att deras egna värderingar enligt Travelbee (1971) inte ska påverka. Således reflekterar 

författarna om vetskapen om att en god död är individuell kan bidra till att de oerfarna 

sjuksköterskorna känner sig osäkra i mötet med patienter och närstående. Som nya i arbetet 

har sjuksköterskorna mycket att lära sig och tänka på, vilket kan resultera i att tiden är 

begränsad för att varje patients individuella önskan om en god död uppfylls. Det i sin tur kan 

bidra till att de oerfarna sjuksköterskorna känner att de inte räcker till och de blir osäkra i 

arbetet. 

Vidare framkommer det i resultatet att de oerfarna sjuksköterskorna kände sig oförberedda 

inför att arbeta med patienter i livets slut och menade att utbildningen inte stämde överens 

med verkligheten. De ansåg att vård i livets slut är något som inte går att läsa sig till. 

Samtidigt förklarar Travelbee (1971) att varje möte med patienten är unikt och något som inte 

ska påverkas av förförståelser, däremot menar hon att det krävs erfarenhet för att kunna se 

varje patient som en egen individ. Detta belyses även i resultatet där studenterna och de 

nyutexaminerade sjuksköterskorna beskrev hur de med ökad erfarenhet blivit tryggare i sitt 

arbete. Att sjuksköterskorna blev förvånade över ansvaret de hade när de väl kom ut i arbete 
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uppfattar författarna bero på att de under utbildningen konstant haft handledare att vända sig 

till och att de som nyutexaminerade stod själva med ansvaret. 

Emotionella påfrestningar, idéer om döden och begränsad utbildning är något de oerfarna 

sjuksköterskornas upplever vid vård i livets slut. I resultatet belyses betydelsen av att ha 

erfarna sjuksköterskor som stöd i mötet med döden, då det fått de oerfarna sjuksköterskorna 

att känna sig tryggare och mer intresserade av arbetet. Studier rapporterar att även erfarna 

sjuksköterskor inom den palliativa vården uttrycker behov av stöttning och kunskapsstöd från 

medarbetare i arbetet (Törnquist, Andersson och Edberg, 2012). Travelbee (1971) belyser att 

det viktigaste målet med omvårdnaden är att hjälpa andra att finna mening i deras 

erfarenheter, vilket även kan appliceras på relationen till kollegorna. Forskning visar att 

studenter anser att utbildningen som erbjuds ger grundläggande kunskap men att det krävs 

kliniskt arbete tillsammans med erfarna kollegor för att förmågorna ska utvecklas (Andersson, 

Salickiene och Rosengren, 2016). Utifrån resultatet och annan forskning menar författarna att 

ett mentorskap för oerfarna sjuksköterskor som arbetar med patienter i livets slut är att 

rekommendera. Detta innebär att en sjuksköterska som är ny i arbetet skulle få en erfaren 

sjuksköterska som mentor in i det nya yrket. Det skulle eventuellt göra övergången från 

student till ansvarig sjuksköterska mindre omvälvande och minska risken för att 

sjuksköterskorna lämnar arbetet. Att sjuksköterskorna trivs och stannar kvar i den kliniska 

verksamheten är viktigt utifrån flera aspekter i samhället. Författarna anser att det skulle 

gynna samhället ur ett samhällsekonomiskt perspektiv då ny personal inte skulle behöva 

utbildas och ingen bemanningspersonal hyras in. Vidare skulle tryggare sjuksköterskor öka 

patientsäkerheten och bidra med en bättre vård samt underlätta att tillgodose patientens 

önskemål om sin egen död. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet kan bidra med kunskap om hur oerfarna sjuksköterskor upplever hur det är att 

arbeta nära döden. De oerfarna sjuksköterskorna menar att utbildningen kring vård i livets slut 

inte stämmer överens med verkligheten vilket indikerar att utbildningen inom palliativ vård 

behöver utvecklas samt innehålla mer praktik. De oerfarna sjuksköterskorna upplever 

emotionella och kommunikativa utmaningar i arbetet och har svårt att skilja på personliga och 

professionella värderingar. Något som kan underlätta övergången från student till legitimerad 

sjuksköterska är att få stöd från erfarna kollegor, därför menar författarna att nyutexaminerade 

sjuksköterskor ska erbjudas mentorer. Mentorskapet är avsedd att pågå i ett år för att skapa en 
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smidigare övergång in i den kliniska verksamheten samt minska risken för att 

sjuksköterskorna lämnar arbetet.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Författarna identifierade att forskningen är begränsad vad gäller nyutexaminerade 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter i livets slut, samtidigt som det är högst 

relevant i sjuksköterskans framtida yrkesroll. Därför föreslår författarna att vidare kvalitativ 

forskning inom ämnet behövs i främst Skandinavien. Det skulle även vara intressant att 

undersöka vilka faktorer som gör att övergången från sjuksköterskestudent till legitimerad 

sjuksköterska blir smidigare. 

 

10 Slutsats 

Litteraturöversikten lyfte fram tre teman: Emotionella och kommunikativa utmaningar, 

Föreställningar om döden samt Att möta vårdverkligheten – utbildning, erfarenhet och stöd. 

Resultatet visade att oerfarna sjuksköterskor upplever arbetet nära döden som känslomässigt 

påfrestande och något utbildningen inte förberett dem tillräckligt inför. De finner mötet med 

patient och närstående som utmanande och har svårt att veta hur de ska interagera. Vidare 

inverkar personliga erfarenheter och värderingar på hur de betraktar döden samt hanterar de 

situationer som uppstår. Dock finner de stöd från erfarna sjuksköterskor som en stor hjälp vid 

vård i livets slut. 
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Kvalitativa resultat: Delades in i en 
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deras sista år i 

utbildningen. 

 

Kvalitativa data analyserades 

utifrån induktiv innehållsanalys. 

huvudkategori Att vårda en döende 

patient: en utmaning att härda ut, 

utföra och lära sig samt generella 

teman att närvara vid ett minnesvärt 

ögonblick, att ge en respektfull och 

intuitiv vård samt att studera 

verkligheten. Underkategorierna var 

naturligt och fridfullt, närståendes 

reaktioner, möta patientens behov, 

skydda patientens värdighet, att 

hantera oväntade uppgifter, hantera 

etiska dilemman, teoretisk 

förberedelse, kliniska placeringar, 

handledarens roll och ansvar samt 

utmanande, overkligt och orättvist. 

Henderson, 

A., Rowe, J., 

Watson, K., 

Hitchen-

Holmes, D. 

Graduating nurses’ 

self-efficacy in 

palliative care 

practice: An 

exploratory study 

 2016,  

Australien,  

Nurse Education 

Today 

Undersöka 

sjuksköterskestudenters 

självförmåga i mötet med 

patienter i den palliativa 

vården. 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling:  

Semistrukturerade intervjuer som 

baserades på PCC4U:s 

lärandemodell. 

Urval:  

Tio sjuksköterskestudenter. 

Analys:  

Studiens resultat utgår från 

PCC4U:s fyra kapaciteter: 

-Effektiv kommunikation i kontexten av 

en individs reaktion på förlust och 

sorg, existentiella utmaningar, 

osäkerheter och ändrade mål i vården. 

-Uppskattning och respekt av den 

enskilda människans sjukdomsresa. 

-Förståelse för principer av 
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Induktiv innehållsanalys.  bedömningar och ledarskap i den 

kliniska vården.   

-Reflektion och självskattning av ens 

personliga och professionella 

upplevelse och den påverkan det har på 

en själv och andra.  

 

 

  

Hopkinson, J., 

& Hallett, C. 

Good death? An 

exploration of newly 

qualified nurses’ 

understanding of 

good death 

2002,  

Storbritannien,  

International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Att studera sjuksköterskors 

förståelse av en god död. 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling:  

Individuella öppna intervjuer.  

Urval:  

28 nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Analys:   

Fenomenologisk analys.  

Studien resulterade i temat 

Personliga värderingar som delats in i 

olika teman och underteman: 

-Sjuksköterskornas karakteristiska syn 

på den ideal hälsa. 

som hade underteman:  

Tid, Frid, Komfort, Värdighet, 

Förväntningar och Att ha någon 

närvarande. 

-Sjuksköterskans personliga syn på den 

ideala hälsan  

med underteman 

- personliga erfarenheter  

- religiösa övertygelser 

- förändring över tid 
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- ideal vård för den döende 

Hopkinson, J., 

Hallett, C., & 

Luker, K. 

Caring for dying 

people in hospital 

2003, 

Storbritannien, 

Journal of 

Advanced 

Nursing 

Syftet var att förstå hur det 

är att vårda döende 

personer på sjukhus utifrån 

nyexaminerades 

sjuksköterskors perspektiv.  

Även utveckla en teori för 

att stötta sjuksköterskor i 

vården av döende 

patienter. 

Metod: 

Kvalitativ fenomenologisk metod. 

Datainsamling: 

Öppna intervjuer.  

Urval:  

28 nyutexaminerade sjuksköterskor.  

Analys: Fenomenologisk analys.  

Resulterade i sex olika kategorier: 

-Personliga ideal 

-Det verkliga 

-Det okända 

-Det ensamma 

-Anspänningar 

-Anti-anspänning 

Thompson, G., 

Austin, W., & 

Profetto-

McGrath, J. 

Novice Nurses’ First 

Death in Critical Care 

2010,  

Canada,  

The Official 

Journal of the 

Canadian 

Association of 

Nurses 

Att undersöka oerfarna 

sjuksköterskors upplevelse 

av deras första möte med 

döden i den kritiska 

vården. 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling:  

Kvalitativ design med 

ostrukturerade intervjuer.  

Urval:  

Fem nyutexaminerade 

sjuksköterskor. 

Analys:  

Interpretive 

Studien resulterade i fem teman:  

-Förutsedd död 

-Transiton från liv till död 

-Att dö 

-Att vara med familjen 

-Leva vidare  
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description/tolkningsanalys. 

 Watts, T.  Final year nursing 

undergraduates’ 

understandings of 

palliative care: a 

qualitative study in 

Wales, U. K 

2014,  

Storbritannien, 

 International 

Journal of 

Palliative Nursing 

Att undersöka 

sjuksköterskestudenters 

upplevelse av palliativ 

vård. 

Metod: 

Kvalitativ metod. 

Datainsamling: 

Individuella djupgående intervjuer. 

Intervjun var av avslappnad och 

konverserande karaktär. 

Urval: 

Elva sjuksköterskestudenter. 

Analys:  

Tematisk analys av Green och 

Thorogood (2014) användes. 

Studien resulterade i: 

Huvudteman: 

-En linje (a fine line) 

-Gränserna vid palliativ vård 

-Se till att personer får en god död. 

-Palliativ vård i praktiken 

Underteman: 

-inkluderande bemötande 

-Temporär dimension 

-Värderingar och ideal av en god död 

Kategorier: 

Behov, familjefokus, diagnos av 

progressiv dödlig sjukdom, slutstegen, 

livets slut, tröstande vård, 

symtomlindring, effektiv 

kommunikation, medlidande, person- 

och familjecentrerad vård. 
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14 Bilaga 3. Fribergs granskningsmall 

Kvalitativa studier 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Är metoden beskriven? 

• Hur är undersökningspersonerna beskrivna? 

• Hur har data analyserats? 

• Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

• Vad visar resultatet? 

• Hur har författarna tolkat studiens resultat? 

• Vilka argument förs fram?  

• Förs det något etiskt resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antagande, t. ex vårdvetenskapliga antagande?  

Kvantitativa studier 

• Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat? 

• Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade? 

• Finns det någon omvårdnadsvetenskalpig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven? 

• Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

• Hur är metoden beskriven? 

• Hur har urvalet gjorts (t. ex antal personer, ålder, inklusions- respektive 

exklusionskriterier)? 
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• Hur har data analyserades? 

• Vilka statistiska metoder användes? Var dessa adekvata? 

• Hänger metoden och teoretiska utgångspunkter ihop? I så fall, hur? 

• Vad visar resultatet? 

• Vilka argument förs fram? 

• Förs det några etiska resonemang? 

• Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t. ex vad gäller 

generaliserbarhet? 

• Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden?  
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