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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Behovet av vård vid livets slut ökar. Anhörigas behov inför dödsfall inom 

akutsjukvården kan se olika ut och variera, beroende på situation och skede. I mötet med 

anhöriga spelar sjuksköterskors arbete en central roll och kan avgöra hur anhörigas 

upplevelser av situationen kommer att se ut. Detta ställer höga krav och förväntningar på 

sjuksköterskor, som inte alltid berättar om sina upplevelser av dessa möten. 

 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelse av mötet med anhöriga till 

patienter som vårdas i livets slut inom akutsjukvården. 

 

Metod: Författarna använde sig av en litteraturöversikt som metod enligt Friberg. De 

databaser som använts för att hitta de tio vetenskapliga artiklar, som litteraturöversikten 

baserats på, är Cinahl Complete och Medline. De sökord som författarna använt sig av för 

att hitta artiklarna har varit sjuksköterskors upplevelser, syn, perspektiv, professionella 

familje-relationer, familjecentrerad vård, akutsjukvård samt döende patienter. Alla utvalda 

artiklar är kvalitativa. 

 

Resultat: Resultatet förekommer i fyra olika teman. Dessa olika teman beskriver hur olika 

det kan se ut i kommunikationen mellan sjuksköterska och anhörig och belyser vikten av att 

sjuksköterskor har flexibelt och professionellt förhållningssätt. Hur erfarna sjuksköterskor 

är, kan påverka upplevelsen i alla skeden vid vård i livets slut både för anhöriga och även 

för sjuksköterskor. 

 

Diskussion: Sjuksköterskors upplevelser av mötet med anhöriga till patienter vid livets 

slut diskuteras mot litteraturöversiktens bakgrund, författarnas egna reflektioner samt mot 

tidigare forskning. Sjuksköterskornas upplevelser har diskuterats utifrån Katie Erikssons 

teorier med fokus på hennes definitioner av vårdrelationen och lidande. 

 

Nyckelord: Sjuksköterskors upplevelser, vårdrelationen, anhöriga, akutsjukvård, vård i 

livets slut 
 

 

 

 

 

 



  
 
 

 

Abstract 

 

Background: The needs of end-of-life care increase. The needs of relatives when their 

beloved ones are dying in an acute medical care setting can be different from family to 

family, depending on the specific situation. The nurse has an important role in family-care 

and can affect the experience of relatives in these situations. Therefore, there’s certain 

expectations on the nurse, who’s not always sharing her experiences about meetings with 

relatives. 

 

Aim: The aim of this study was to explore the nurses experiences of meeting relatives 

who’s about to lose a loved one in an acute medical setting.  

 

Method: The authors used a literature review according to Friberg as method for this 

study. The databases that has been used to retrieve the ten articles, that this study is based 

on, is Cinahl Complete and Medline. The Keywords that has been used to find the articles 

were nurses experiences, view, perspective, professional family-relations, family centered 

care, acute medical services and dying patients. All of the chosen articles were of 

qualitative method.  

 

Results: The results is presented in four categories. These categories are describing 

differences in the communication between nurse and relative and enlightens the importance 

of the nurse, having a flexible and professional approach. How experienced the nurse is, 

can affect the experience in all of the phases in end-of life care for both relatives and for the 

nurse as well. 

 

Discussion: The nurses experience of meeting with relatives to patients in end-of-life 

care is discussed against the background of the literature review, the authors reflections and 

to previous research. The nurses experience has been discussed based on Katie Eriksson’s 

theories with the main focus on her definitions of the healthcare relationship and sufferings. 

 

Keywords: Nurses experience, nurse-family relations, relatives, acute medical services, 

end-of-life care 
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Inledning 

Som sjuksköterskor kommer vi att möta patienter med kort tid kvar att leva, det kan vara både 

utmanande och betydelsefullt. Vi har båda fått erfara dödsfall under verksamhetsförlagd 

utbildning men även i privatlivet. Vi har därmed olika erfarenheter av hur sjuksköterskor talar 

med anhöriga men även av vilka olika erfarenheter och kunskaper sjuksköterskorna har. Med 

denna studie vill vi undersöka hur sjuksköterskor uppfattar mötet med anhöriga till patienter i 

livets slut, för att kunna förbereda oss mer inför utmanande situationer, och för att underlätta 

och förbättra kommunikationen med anhöriga. Inom akutsjukvården och på vårdavdelningar 

kan döden både vara väntad och komma akut och det är inom akutsjukvården vi har valt att 

lägga fokus på vårt arbete. 

 

Bakgrund 

 

Akutsjukvård 

Behovet av vård vid livets slut ökar i takt med både stigande ålder och ökningen av icke-

smittsamma, dödliga sjukdomar, som till exempel stroke, cancer och KOL (www.who.int). 

Tanken med vård vid livets slut är även att patienten ska kunna leva så aktivt och självständigt 

som möjligt livet ut och vistas så lite som möjligt på sjukhus.  

Begreppet akutsjukvård definierats som oplanerad vård som inte kan vänta och det finns 

flera tillstånd där man bör besöka akutsjukvården (www.akademiska.se). Akutsjukvård finns 

på alla större sjukhus och innebär all vård som inte är planerad. Akutsjukvård och 

internmedicin är ett verksamhetsområde under snabb utveckling och förändring. Det omfattar 

prioritering, diagnostik och behandling av patienter med akuta sjukdomstillstånd. 

 

Vård i livets slut  

Många människor i Sverige lider av en utdragen dödsprocess till följd av sjukdom eller ålder 

(www.riksdagen.se). Under de senaste decennierna har de flesta människor vårdats på sjukhus 

sin sista tid och dött där. Numera bor och vårdas fler människor inom någon form av 

äldreboende eller i det egna hemmet sin sista tid i livet men drygt 40 procent av alla 

människor dör fortfarande på sjukhus. Sjukvårdens uppgift är inte att påskynda eller förlänga 

döendet utan att hjälpa den sjuke att få avsluta sitt liv med så lite smärta och ångest som 

möjligt och under värdiga och lugna former.  

http://www.who.int/
http://www.akademiska.se/
http://www.riksdagen.se/
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 Det är svårt att hitta en enhetlig definition på vård i livets slut då det antingen inte 

definieras alls eller definieras lite olika (Hui et al.., 2014). Ett försök till standardisering har 

gjorts i studien där man gått igenom närmare 300 artiklar från tre databaser, lexikon, 

vårdvetenskaplig litteratur och olika organisationers webbplatser. Termerna end of life, 

termenally ill och terminal care gav resultatet life-limiting disease with irreversible decline 

and expected survival in terms of months or less, livshotande tillstånd som är oåterkalleligt 

med endast månader kvar att leva. 

Det finns ett Nationellt vårdprogram för såväl palliativ vård som vård i livets slut, som är 

utarbetat av (www.cancercentrum.se). Programmet används både inom äldreomsorg och inom 

akutsjukvård. Det är oberoende av diagnos, ålder, etnicitet och bakgrund. Det gäller för alla 

diagnoser och ska vara giltigt för alla professioner och vårdformer där svårt sjuka och döende 

människor vårdas, det ska också gälla över hela landet. Fokus för vårdprogrammet är att utgå 

ifrån patientens och de anhörigas behov. Programmet är tänkt som stöd för daglig vård, som 

en del av underlaget för planering av vård regionalt och lokalt samt att ge bättre 

förutsättningar för en förbättrad vård i livets slut.  

Det räcker inte att ha ett nationellt vårdprogram, det behöver också implementeras (Lind, 

2018). I en doktorsavhandling beskrevs att nationella vårdprogrammet används sparsamt 

främst inom akutsjukvården där det är ganska okänt. Programmet implementerades på flera 

akutvårdsavdelningar och en palliativ enhet. Efter information och utbildning i hur det är 

tänkt att användas upplever personalen på de utvalda avdelningarna att programmet fungerar 

bra. 

 

Anhörigas upplevelse 

Vård vid livets, inom akutsjukvård, slut kan förbättra livskvaliteten hos både patienter och 

anhöriga, med anhöriga menas släkt och familj (www.who.int). Vård vid livets slut kan 

innebära smärtlindring, psykosocialt stöd eller annan form av symtomlindring för olika typer 

av andra livshotande tillstånd, men även medmänsklighet och empati. Vid vård i livets slut 

vårdas även anhöriga till patienten, vården till anhöriga är lika viktig som den till patienten 

och kan bestå av information, tröst, ett lyssnande öra eller att bara finnas där. Vid 

krissituationer är det nämligen vanligt att många anhöriga känner sig ensamma, oroliga och 

uppskattar därmed sjuksköterskans närvaro och tillgänglighet.  

Det finns olika faktorer som kan påverka anhörigas upplevelser av vården (Hajradinovic, 

Tishelman, Lindqvist, & Goliath, 2018). Anhöriga beskrev att små saker, som att bli hälsad på 

med ett leende, få ögonkontakt, uppleva vårdgivarens närvaro och viljan att skapa en god 

http://www.cancercentrum.se/
http://www.who.int/
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vårdmiljö, kan få dem att känna att deras behov tas på allvar och att patienterna är i trygga 

händer. Även information upplevs som viktig, att bli informerad om hur patienter mår, vad 

nästa steg i patienternas mående innebär, var är toaletten belägen, om det finns och var det 

finns fika, men även att få möjlighet att ge information om hur man själv upplever situationen 

kring patienternas och sitt eget mående samt hur man upplever tillvaron. Anhöriga beskrev 

vidare att miljön är viktig så som tavlor, färger, former, ljus och ljud. Enkelsal, eller möjlighet 

till avskildhet vid besök men även möjligheten att kunna äta tillsammans så länge det går.   

Det som upplevdes svårast hos anhöriga till döende patienter är beslutsfattandet kring 

vården (Kirchhoff, Walker, Hutton, Spuhler, & al, 2002). Anhöriga vänder sig till 

sjuksköterskor för stöd och information kring patienters tillstånd. Informationen gäller inte 

bara den somatiska ohälsan, utan även det själsliga måendet. Därför är det viktigt att se till 

hela människan i vårdandet. Kommunikationen uppfattas som god och hjälpsam men det har 

visat sig att anhöriga har önskat sig mer specifik och detaljerad information om 

sjukdomsprocessen och olika konsekvenser av behandlingsalternativen. 

Anhöriga beskriver att svåra faktorer att ta in är att patienterna i livets slut kommer att dö 

trots allt engagemang de givit, vidare beskriver anhöriga att risken för att inte hinna ta farväl 

och få ett bra avslut på relationen känns jobbig, att de ibland ställs inför utmanande beslut 

gällande döende patienter (Jacob, 1998). De anhöriga uttrycker att det kan vara svårt att 

förlora anhöriga och när frågan om livsuppehållande behandling tas upp känns det overkligt 

då det är svårt att veta exakt vad döende människor önskar eller hur pass medvetna de är. 

Anhöriga beskriver att deras behov i dessa lägen rör sig om att få tillräcklig information och 

adekvat stöd från vårdpersonal dels för sin egen emotionella bearbetning men även för själva 

beslutsfattandet, att det upplevs hjälpsamt att få höra en professionell åsikt om situationen. 

Studien visade vidare vikten för anhöriga gällande att få se och uppleva att patienterna tas väl 

hand om och att vårdpersonalen är engagerade, anhöriga beskriver att de annars känner sig 

ignorerade och missförstådda av vårdpersonalen. 

Anhöriga beskriver att informationen om att patienten ska dö är svår att ta in och 

uppskattar mycket att sjuksköterskorna fortsätter att upprepa informationen om och om igen 

tills den sjunker in (Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009a). Anhöriga beskriver även hur varmt 

de blev inbjudna till patienterna av sjuksköterskor och hur de upplevde att det alltid fanns 

personal omkring när det behövdes. Ett tröstande ord eller några uppmuntrande meningar 

kring situationen kan betyda mer än förväntat. Några anhöriga, främst de som förlorat 

patienter genom olycka eller annan snabb händelse, upplevde ett stort kaos. De beskriver hur 
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det kom olika människor med kaffe och annat, alla beskrivs som vänliga men ingen 

presenterade sig eller berättade vad som hände och hur de kände sig exkluderade. 

 

Sjuksköterskors roll  

Sjuksköterskor inom akutsjukvården hamnar ofta i situationer där det krävs färdigheter att 

kunna hantera det mesta gällande dödsfall, sorg och förlust på egen hand (Ganz, Yihye, & 

Beckman, 2019). Sjuksköterskors roll i vården handlar om att vara i centrum för god vård. 

Sjuksköterskor ska kunna göra många olika saker och har varierande arbetsuppgifter med 

bred expertis. I vårdsammanhang på akutsjukhus involverar denna expertis bland annat 

kommunikation, både med patienter, anhöriga och annan vårdpersonal. Förutom den 

kommunikativa aspekten behöver sjuksköterskor kunna arbeta med sörjande anhöriga och ge 

döende patienter ett så gott avslut som möjligt. Kommunikationen mellan sjuksköterskor och 

anhöriga måste fungera och upprätthållas för att vården ska vara adekvat. Faktorer som kan 

försvåra kommunikationen kan vara kulturella och personliga värderingar. En förutsättning 

för en adekvat kommunikation är då att sjuksköterskor även är kulturkompetenta och lyhörda.  

Personcentrerad vård är så mycket mer än att ge den bästa vården utifrån personen framför 

dig (Daley, 2012). Det kräver en helhetssyn som utgår från det holistiska, det kräver att hela 

vårdteamet är samspelt och att man lär känna patientens hela värld. Sjuksköterskor har 

mycket att tillföra här då det är de som får ta del av rädslor, hopp, önskningar samt bakgrund 

och tro.  

Sjuksköterskor utgår från fyra grundläggande ansvarsområden, främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (www.swenurse.se). Behovet av omvårdnad är 

universellt. I vårdens natur ligger respekt för mänskliga rättigheter, inklusive kulturella 

rättigheter, rätten till liv och egna val samt rätten till värdighet. Omvårdnad ska ges 

respektfullt till alla människor med lika värde för alla. Sjuksköterskor erbjuder vård till 

enskilda personer, familjer och allmänheten samt samordnar sitt arbete med andra 

yrkesgrupper. Legitimerade sjuksköterskor ansvarar självständigt för kliniska beslut som 

erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa samt uppnå 

bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden.  

Vård vid livets slut ingår i mänskliga rättigheter och rätten till hälsa (Edberg & Wijk, 

2019). Det är av stor betydelse att informera och samtala med anhöriga kring symtom och 

tecken, förklara vad som händer och vad som kommer att hända med patienten. 

Sjuksköterskor samtalar med anhöriga gällande tankar och frågor som kan dyka upp gällande 

vad som händer med både kropp och själ vid livets slut. Det är även viktigt att samtala kring 

http://www.swenurse.se/
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önskemål, visa att de anhöriga är välkomna och att de inte är till besvär. En viktig fråga att 

ställa är om anhöriga önskar vara ensamma med patienten när döden är nära eller om de 

önskar sällskap av vårdpersonal under vakan.  

Den etiska koden för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik 

(www.swenurse.se). Den är indelad i fyra huvudområden: sjuksköterskor och allmänheten, 

sjuksköterskor och yrkesutövningen, sjuksköterskor och professionen samt sjuksköterskor och 

medarbetare. 

ICN den etiska koden för sjuksköterskor skrevs 1953 och har omarbetats ett flertal gånger 

sedan dess, senast 2012 (Stievano & Tschudin, 2019). Den etiska koden innefattar mänskliga 

rättigheter för patienter, deras anhöriga, sjuksköterskors arbete och samarbetet med andra 

professioner för att nämna några. The Steering Comittee, som författade den reviderade 

upplagan 2012 har under den senare halvan av 2018 skickat ut frågeformulär till världens 

sjuksköterskeföreningar för att ännu en gång förstärka och revidera den etiska koden. 

Förutom att förstärka värderingarna från 2012 kommer lite nytt in, jämlikhet och social 

rättvisa, respekt för omgivningar och klimat samt teknologins roll i sjukvården, för att nämna 

några. Den etiska koden är ett levande dokument som ska vara lätt att förstå och använda av 

alla sjuksköterskor världen över, därför finns också i många länder en översättning med lokala 

tillägg. 

En av de viktigaste förutsättningarna för att sjuksköterskor ska kunna ha adekvata 

förmågor rörande utmanande och svåra situationer är att ha en god självkännedom (Almås et 

al.., 2011). Det är av stor betydelse att sjuksköterskor är medveten om, bland annat, de 

faktorer som kan påverka bedömningar, kunskapsgrund och det egna behovet av 

självuppfattning. Att skapa någon form av mening för både patient och anhörig är också 

viktigt. Meningsskapandet gynnar även sjuksköterskorna, då de kan se ett värde i varje 

enskild vårdsituation. Interaktionen med anhöriga gynnas och ger även en betydelse för 

vårdrelationens kommunikation i mötet. Meningsskapandet sker i koppling mellan tankar och 

känslor och mellan det som sker inombords hos sjuksköterskor och omgivningarna. Därför 

kan en och samma situation uppfattas olika av olika individer. Detta meningsskapande är det 

som sjuksköterskor kan föra med sig till mötet med anhöriga. 

 

Problemformulering 

Kommunikation och information mellan anhöriga och sjuksköterskor är en viktig del för att 

vården vid livet slut inom akutsjukvård ska bli bra. Anhörigas behov kan variera vilket gör att 

http://www.swenurse.se/
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sjuksköterskor får prova olika vägar med de anhöriga. Kompetens, erfarenheter och 

självmedvetenhet hos sjuksköterskor kan påverka kvaliteten i dessa möten. Flera studier har 

gjorts om anhörigas upplevelser av mötet med sjuksköterskor, men för att förbättra dessa 

upplevelser hos anhöriga och nå upp till de krav och förväntningar som ställs på 

sjuksköterskor kan det vara värdefullt att även studera hur sjuksköterskor upplever dessa 

möten. Därför har vi valt att studera sjuksköterskors upplevelser av mötet med anhöriga inom 

akutsjukvård. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av mötet med anhöriga till patienter som 

vårdas i livets slut inom akutsjukvården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna till denna litteraturstudie har valt att utgå från begreppen, den lidande människan 

och vårdrelationen, vilka är centrala begrepp i Katie Erikssons vårdvetenskapliga teorier 

(Eriksson, 2018). Begreppen kommer att användas för att diskutera litteraturöversiktens 

resultat. Att förstå en människas lidande och kunna förhålla sig till personen i en vårdrelation 

är grundläggande kunskaper som sjuksköterskor inom akutsjukvården behöver för att 

dagligen kunna möta både patienter och anhöriga i svåra situationer. Att lindra lidande står 

ofta i fokus i sjuksköterskans arbete i vård vid livets slut. Människans lidande beskrivs som 

något ont som människan utsätts för, som en kamp, men även som något meningsbärande, en 

försoning. Vidare beskrivs lidandet som något människan måste leva med. Lidandets kamp är 

en kamp mellan det onda och det goda då människans strävan efter det goda kan användas 

genom att kämpa emot lidandet. Kampen innebär att människan kämpar eller ger upp och när 

kampen upphört försvinner lidandet. Lidandet kan vid sin mest intensiva stund göra 

människan oförmögen att förmedla lidandet till någon annan. När människan funnit försoning 

i en situation uppstår mening i lidandet och människan kan börja se hopp som tidigare inte 

funnits med i bilden. Då kan nya möjligheter träda fram. För att sjuksköterskor ska kunna 

lindra lidandet är det viktigt med en vårdkultur där den lidande människan kan känna sig 

välkommen, respekterad och vårdad. 

Erikssons definition av vårdrelationen liknas vid ett möte, där anhöriga kan träda fram som 

person genom att ingå i en relation med vårdgivaren (Eriksson, 2018). Där skapas ett 
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utrymme för människan att växa och kunna uttrycka sina behov och problem. Att kunna ge 

och ta emot får människan lära sig i relationen med vårdgivaren, mottagandet innebär att båda 

parter i relationen ger av sig själva, vilket ses som en konst. Vårdrelationen ska bygga på 

ömsesidighet, vårdgivaren får aldrig forcera relationen. Det som kännetecknar vårdrelationen 

är att den är professionell, uppfyller de etiska kraven, varierar i intensitet och grundar sig på 

kunskap.  

 

Metod 

I denna studie användes en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar som metod (Friberg, 

2017). Vid en litteraturstudie söker författaren systematisk, metodiskt och med kritisk 

granskning efter vetenskapligt material, som redovisas i en resultatdel. Fortsatt görs etiska 

överväganden där de vetenskapliga artiklarna ska påvisa en medvetenhet vid insamling, 

bearbetning och framställning av resultat för att användas i en litteraturstudie. 

Datainsamling 

Sökorden som använts för att hitta artiklar i databaser har först skrivits ner på svenska i 

svenska MESH, som är en ämnesordslista för databasen Medline. Därefter söktes de engelska 

översättningarna av termerna i Cinahl Headings. Artiklarna har då sökts via två databaser, 

Cinahl Complete som innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och 

rehabilitering och Medline som innehåller referenser till vetenskapliga artiklar inom 

biomedicin, omvårdnad, rehabilitering, psykologi, odontologi och relaterade ämnesområden. 

Begränsningarna som gjordes var att alla artiklar i Cinahl är peer-reviewed, mellan åren 2009 

och 2019, skrivna på engelska och har filtret all adult. I Medline är alla artiklar sökta med 

filter engelska, åren 2008 - 2018 och adult +19. Att årtalen inte är samma i Cinahl Complete 

och Medline beror på att Medline inte har taggade artiklar för 2019 ännu men de senaste 10 

åren är med i de båda databaserna. I både Cinahl Complete och Medline går det enkelt att 

göra avancerade sökningar och kategorisera resultaten av sökorden. I båda databaserna har 

relevanta ämnesord och fritextord använts med boolesk sökteknik och trunkering. 

Boolesk sökteknik innebär att man sätter ihop orden i sökningarna med AND eller vidgar 

sökningarna med OR, i denna studie användes en litteraturöversikt av vetenskapliga artiklar 

som metod (Friberg, 2017). Fortsatt görs etiska överväganden där de vetenskapliga artiklarna 

ska påvisa en medvetenhet vid insamling, bearbetning och framställning av resultat för att 

användas i en litteraturstudie. Trunkering innebär att man sätter en * efter grundordet för att 
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databasen ska söka på alla böjningar av ordet. Ämnesorden, Mesh-termer och Cinahl 

headings, ger mer specifika träffar då artikeln är ”taggad” med detta ord till skillnad från 

fritextsökning där det räcker att ordet finns med i artikeln. I Cinahl användes sökorden 

”nurse* experience*”, ”nurse* view*”, ”nurse* perspective*”, ”professional family 

relations”, ”family centered care”, ”family*”, ”emergency services” och ”terminally ill 

patients”. I Medline användes sökorden ”nurse* experience*”, ”nurse* view*”, ”nurse* 

perspective*”, ”professional family relations”, ”family centered care”, ”family”, ”emergency 

services” och ”terminally ill patients”. Sökningarna redovisar i en matris, se bilaga 1.  Även 

sekundärsökning gjordes, vilket innebär att man söker i en relevant artikels referenslista, på 

författarens namn eller på den artikelns sökord. 

Urval 

Författarna gjorde sökningarna tillsammans och gick sedan igenom samtliga titlar. 101 

artiklar hittades i Cinahl och 36 abstrakts lästes. I Medline hittades 55 artiklar och 11 

abstrakts lästes. Samtliga abstrakts lästes på varsitt håll och diskuterades sedan tillsammans. 

Sju artiklar hittades via litteraturöversikt och tre artiklar via sekundärsökning som ansågs 

svara på syftet. Artiklarna lästes enskilt men även gemensamt för att se om artiklarna 

uppfattats likvärdigt av båda författarna. Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara etiskt 

granskade, kvalitativa, vetenskapligt granskade och de skulle svara på vårt syfte. 

Frågeställningar gällande kvalitetsgranskning ska användas vid val av artiklar till resultatet 

i litteraturöversikten (Friberg, 2017). Frågeställningarna innebär kontroll av varje vald artikel 

gällande en tydlig problemformulering, ett klart formulerat syfte, en tydligt beskriven metod, 

vilka etiska resonemang som framförts, vad resultatet har visat samt hur författarna till 

artiklarna tolkat sina resultat.  

Analys 

Författarna följde analysmetoden av Friberg (2017) i tre steg. Först lästes artiklarna enskilt av 

författarna och sammanfattades även var för sig, därefter lästes sammanfattningarna 

gemensamt för att säkerställa att artiklarna uppfattats på samma sätt av båda författarna. 

Författarna gjorde en gemensam sammanfattning i ett Word-dokument utav samtliga artiklar 

för att skapa en tydlig översikt. Efter att metodiskt gått igenom alla resultat, både enskilt och 

tillsammans upprättades en resultatmatris. I resultatmatrisen har information om de valda 

artiklarna förts in. Informationen beskriver kortfattat artikelns resultat, publikations år, land, 
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metod, urval, insamling av data, analys och syfte, se bilaga 2.  Författarna diskuterade 

relevanta fynd från artiklarnas resultat. Efter denna genomgång gjorde författarna färgkoder i 

sammanfattningarna i ett google-dokument och kunde därefter upptäcka fyra olika teman. 

Varje färg symboliserade ett tema och skapade ett resultat. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt lagen, om etikprövning vid forskning som avser människor (SFS 2003:406), ska de 

mänskliga rättigheterna beaktas och människovärdet ska alltid respekteras vid forskning 

samtidigt som beaktning även ska ges till intresset att kunna finna ny kunskap genom 

forskningen. Lagen framför även alla de etiska principerna som ska följas vid en prövning för 

att forskningen ska kunna godkännas. 

Det är av stor vikt att den forskningsetiska principen gällande respekt för en människas 

integritet tillämpas (Henricson, 2017). En människas personliga sfär, integritet, kan kränkas 

om uppgifter, handlingar eller annan information som människan uppfattar som känsligt 

sprids. Författarna till denna litteraturöversikt har därmed endast valt ut artiklar som 

genomgått etiska prövningar och därmed uppfyllt de kriterier som finns gällande 

forskningsetiska riktlinjer och principer.  Syftet med dessa val av artiklar har varit att 

säkerställa att deltagare till de olika studierna inte tagit skada och att resultaten varit adekvata. 

Förförståelse är ett fenomen som uppstår då människor dels förstått saker sedan tidigare, men 

även att människor har olika erfarenheter och värderingar som kan påverka hur vi ser på 

saker. En och samma situation kan därmed upplevas på helt olika sätt, beroende på vems 

perspektiv som ligger i fokus. Genom att forskare eller författare reflekterar över och 

redovisar sina synsätt, erfarenheter och värderingar så ökar studiens pålitlighet. Därmed har 

författarna till denna litteraturöversikt diskuterat tidigare erfarenheter, tankar och värderingar 

kontinuerligt med varandra. Detta har gjorts genom hela arbetets gång för att minimera risken 

för påverkan på sammanställningen av litteraturöversiktens resultat.  

 

Resultat 

Ur de valda artiklarna växte fyra teman fram: Sjuksköterskors arbete, Tidsaspekter, Vårdande 

samspel och Erfarenheters betydelse. Sjuksköterskors arbete belyste sjuksköterskors olika 

upplevelser av sina arbetsuppgifter gentemot anhöriga. Tidsaspekter pekade på hur 

sjuksköterskor prioriterade olika arbetsuppgifter när anhöriga behöver dem under krisers 
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svåraste faser. Vårdande samspel lade vikt på hur samspel mellan anhöriga och sjuksköterskor 

upplevdes vid vård i livets slut. Erfarenheters betydelse belyste skillnader mellan nyblivna 

sjuksköterskor och erfarna sjuksköterskor gällande upplevelser och hantering av svåra 

situationer på arbetsplatsen.   

Sjuksköterskors arbete 

Sjuksköterskor beskrev att en vanligt förekommande arbetsuppgift vid vård i livets slut 

handlar om att ta bort livsuppehållande medicinsk utrustning som kan stressa anhöriga 

(Arbour & Wiegand, 2014; Cypress, 2013; Fridh, Forsberg, & Bergbom, 2009b; Liaschenko, 

O’Conner-Von, & Peden-McAlpine, 2009; McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 2017). De 

beskrev att livsuppehållande maskiner låter och blinkar och inte hjälper till att skapa den ro 

som både anhöriga och patienter behöver. Sjuksköterskor beskrev även att det handlar om att 

så långt det är möjligt, ge döende patienter en enkelsal, inte bara för patientens och anhörigas 

skull utan även för övriga patienter i samma rum. Det är jobbigt både för patienter och 

anhöriga som är i fasen livets slut och övriga patienter och anhöriga på salen. 

Sjuksköterskor uppgav att de kan underlätta situationen för anhöriga med små medel 

(Liaschenko et al.., 2009; McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 2017).  

De beskrev att det kan räcka att ta in en stol extra, fråga om anhöriga vill ha kaffe eller att 

bara erbjuda mänsklighet eller en kram. De beskrev vidare att deras eget arbete underlättades 

om anhöriga kände sig trygga.  

Sjuksköterskor beskrev att de fick information om patienter genom läkare, 

undersköterskor, egna observationer, patienterna själva och anhöriga och att det då växte fram 

en helhetsbild av patienterna (Fridh et al.., 2009b; Liaschenko et al.., 2009). Utifrån den 

helhetsbilden kunde sjuksköterskor dela med sig av information till anhöriga, även med 

utgångspunkt i deras bakgrund och förståelse. Sjuksköterskor upplevde att de ofta fick tolka 

mellan läkare och anhöriga då de hade helhetsbilden av patienterna och anhöriga. Till skillnad 

från läkarna, som ofta hade en kort och en mer opersonlig vårdrelation till anhöriga, så hade 

sjuksköterskor en djupare och mer insiktsfull vårdrelation till dem där meningsskapande stod i 

fokus. Sjuksköterskor upplevde även att det kan vara svårt med avskildhet på en 

akutvårdsavdelning, de uttryckte en oro för att anhöriga kunde höra när sjuksköterskor 

pratade med läkare om patienterna men upplevde samtidigt även att anhöriga inte alltid kunde 

uttrycka sin sorg i den mån de kanske hade behövt. De uttryckte ett behov av enkelrum för 

döende patienter och deras anhöriga då det är det optimala men att det finns för få enkelsalar 
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på akutvårdsavdelningar. Vidare uttryckte sjuksköterskor att när patienter är vid livets slut 

krävs en del av dem för att få anhöriga att känna att de kan sörja ifred på en flerbäddssal. För 

sjuksköterskor blev det en tyngre belastning då de behöver finnas tillgängliga både för 

familjen till den döende och övriga patienter och familjer lite mer. Sjuksköterskor beskriver 

att anhöriga är en central del i deras arbetsdag, att stötta anhöriga genom hela processen livets 

slut.  

Sjuksköterskor uppgav att de ibland ville skydda anhöriga angående hur dåligt 

allmäntillstånd patienterna hade, avvakta med information om status tills de upplevde att 

anhöriga kände sig redo (Brooks, 2017; Fridh et al.., 2009b; Leung et al.., 2017; McMillen, 

2008; Yim Wah Mak, Vico Chung Lim Chiang, & Wai To Chui, 2013). De beskrev vidare att 

detta kan skapa stress och svårigheter för sjuksköterskor, de visste hur dåliga patienterna var 

men upplevde att anhöriga inte riktigt ville eller kunde se. Med patienter i respirator upplevde 

sjuksköterskor att många anhöriga förstod det som att patienterna andades och att anhöriga då 

trodde att patienterna hade en bättre prognos. Situationen upplevdes då ofta tragisk ur 

sjuksköterskors syn då anhöriga så gärna ville tro att patienterna skulle bli bättre men att det 

endast baserades på falska förhoppningar. Den inre stressen för sjuksköterskor kommer från 

att slitas mellan att det kanske hade varit bättre för patienterna om man tagit bort respiratorn 

och att patienterna fått dö och en önskan om att skydda familjerna genom att ha respiratorn 

kvar tills anhöriga förstod hur dålig prognos patienterna hade, att patienterna kommer att dö.  

Sjuksköterskor beskrev att kommunikationen med anhöriga i svåra situationer innebar att 

vara lyhörd och kunna se anhörigas individuella behov, deras tro, deras kultur och hela deras 

livsvärld (Arbour & Wiegand, 2014; Brooks, 2017; Heidari & Norouzadeh, 2014; Leung et 

al.., 2017). Möten med anhöriga upplevdes av sjuksköterskor som svåra då anhöriga inte alltid 

kan ta in information om patientens status när sorgen är för stor. Vidare beskrev 

sjuksköterskor att anhörigas individuella behov kunde medföra svårigheter, när de försökte 

respektera anhörigas kultur samtidigt som de såg att patienterna drabbades av onödigt lidande 

uppstod dilemma som bidrog till en känsla av inre stress hos sjuksköterskor. Även när 

sjuksköterskor upplevde att patienters och anhörigas önskemål gick isär kunde de drabbas av 

den inre stressen.  

 

Tidsaspekter 

Sjuksköterskor upplevde att tid med anhöriga var viktigt, att vara autentiskt närvarande och 

att med äkthet förmedla till anhöriga att de är välkomna till avdelningen (Fridh et al.., 2009b; 
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Liaschenko et al.., 2009; McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 2017; McMillen, 2008). 

Sjuksköterskor beskrev vidare att prioriteringar av arbetsuppgifter var en viktig aspekt. De 

uppgav att sjuksköterskor kan och bör prioritera arbetsuppgifter och vid ett annat tillfälle göra 

det som inte är akut för att där och då fokusera på vårdrelationen. De beskrev även att tiden 

ibland blir otillräcklig och att otillräckligheten kändes svår. När sjuksköterskor upplevde att 

de inte hann stanna upp för de anhöriga kunde förtroendet för vårdrelationen ta skada. 

Sjuksköterskor beskrev vidare att de vid oväntade traumatiska händelser inte alltid hann 

prioritera anhöriga vilket upplevdes som svårt av anhöriga och ibland som ett svek.  

När beslut om att avsluta livsuppehållande vård blev aktuellt, uppgav sjuksköterskor att 

tiden var en av de viktigaste faktorerna för att kunna stötta och förbereda anhöriga på bästa 

möjliga sätt (Brooks, 2017; Leung et al.., 2017; Liaschenko et al.., 2009). Sjuksköterskorna 

beskrev behovet av fingertoppskänsla och att varje situation var unik. Tiden behövde vara 

mogen för både patienter och anhöriga när livsuppehållande vård skulle tas bort. De beskrev 

vikten av att anhöriga fick känna att de var med när svåra beslut skulle tas men att det även 

var viktigt att döden inte påskyndades eller att lidandet förlängdes. Vidare beskrev 

sjuksköterskor svårigheten med att veta hur långt patienterna hade kvar att leva men också att 

processen för döendet och vad man kan förvänta sig av dödsögonblicket var något som 

anhöriga behövde ta del av. Sjuksköterskorna uttryckte vikten av att anhöriga var på plats, att 

avdelningen kunde tänja på besökstiderna och få anhöriga att känna sig välkomna. Det gav 

anhöriga ett lugn och risken för inre stress hos sjuksköterskor minskade.  

Sjuksköterskor beskrev att de behövde mer kunskap i hur man pratar med familjer om 

livets slut, de uppgav även att de blev uteslutna i dessa diskussioner då läkare ofta tar över. 

Sjuksköterskorna uttryckte en önskan om att få vara med men att tiden ofta inte räckte till. 

Delad beslutsbörda är en annan aspekt som sjuksköterskor upplevde som svår på många sätt, 

att patienter fick vara med och besluta om behandling eller inte tyckte många sjuksköterskor 

var bra men när det kom till anhöriga upplevde många sjuksköterskor att det blev 

problematiskt då anhöriga inte alltid kunde enas om ett gemensamt beslut. Många 

sjuksköterskor upplevde att det var orättvist gentemot anhöriga att de måste utsättas för beslut 

om att avveckla livsuppehållande vård. Sjuksköterskor ansåg att om patienter själva inte 

kunde vara med och besluta så borde det ha varit läkare som tog det beslutet (Brooks, 2017; 

Liaschenko et al.., 2009). 

 

Vårdande samspel 
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Förtroende och kunskap i vårdrelationen beskrevs i flera studier som viktigt av 

sjuksköterskor, att anhöriga kände förtroende för sjuksköterskor och deras kunskap, att de 

kunde känna sig välkomna till avdelningen samt trygga i den aktuella situationen (Brooks, 

2017; Cypress, 2013; Liaschenko et al., 2009; McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 2017; 

McMillen, 2008). Studierna beskrev vidare hur sjuksköterskornas bemötande och kunskaper 

kunde vara avgörande för vårdrelationens utveckling. Sjuksköterskorna upplevde sitt arbete i 

relation till anhöriga som grundläggande för den aktuella vårdsituationen i sin helhet. Om 

sjuksköterskor inte upplevde förtroende från anhöriga beskrev de att utvecklingen av 

vårdrelationen med anhöriga tog skada. De beskrev även att det kunde ta tid att bygga upp 

detta förtroende och att bygga förtroende inte var något man kunde stressa fram. 

Inkluderandet av anhöriga som önskade vara delaktiga och närvarande i vården upplevdes 

som betydelsefull av sjuksköterskor (Cypress, 2013; McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 

2017). Några sjuksköterskor ansåg att makar kunde få sova bredvid varandra på salen när den 

möjligheten fanns. Sjuksköterskor upplevde prioriteringar av arbetsuppgifter, att 

sjuksköterskor kunde lägga det åt sidan som inte var akut, som betydelsefullt för en god 

vårdrelation. Ibland upplevde sjuksköterskor att patienter föredrog att sjuksköterskor ägnade 

fokus åt att ta hand om deras anhöriga, så att deras anhöriga kunde acceptera situationen. 

Sjuksköterskor upplevde då att det fanns två patienter, en i sjukhussängen och en bredvid 

sjukhussängen. Sjuksköterskor beskrev även ett behov av att uppmuntra anhöriga till att prata 

med patienterna, krama dem och låta patienterna veta att de inte var ensamma. Sjuksköterskor 

medgav att de ibland kände medlidande med både patienter och anhöriga och att om anhöriga 

kände sig oroliga kunde sjuksköterskorna själva ge anhöriga en kram. 

Sjuksköterskor beskrev att anhöriga har olika kunskap och önskemål om “den sista tiden” 

och döendet (Heidari & Norouzadeh, 2014; McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 2017). 

Sjuksköterskor betonade att de behövde förstå helheten, var patienterna kom ifrån, var de 

befann sig nu och vad de hade för skyddsnät för att kunna hjälpa patienter och anhöriga till en 

fin sista tid. Sjuksköterskor upplever att de behövde vara försiktiga gällande patienters och 

anhörigas religiösa åskådningar och deras tro. De beskrev att det kunde vara svårt inom 

akutsjukvården med det spirituella men att det gällde att se bortom slangar och maskiner så att 

hela människan kunde vårdas, inklusive själen. Sjuksköterskor upplevde att det var av stor 

vikt att lyssna på anhöriga, för att kunna förmedla känslan av trygghet till dem. 

Sjuksköterskor upplevde även att det var viktigt i kommunikationen med anhöriga att 

sjuksköterskor inte kände sig rädda och obekväma när svåra ämnen som döden skulle tas upp. 

Sjuksköterskor berättade att anhöriga och sjuksköterskor hade träning i att tala om svåra saker 
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tillsammans, då sjuksköterskorna var de som var på plats när anhöriga hade frågor eller var 

oroliga. Det beskrevs även att det var en skrämmande upplevelse för sjuksköterskor att gå 

från att rädda liv till att förstå att en patient kommer att dö, men sjuksköterskor upplevde att 

det var ännu mer skrämmande för de anhöriga.  

Erfarenheters betydelse 

Det visade sig att erfarna sjuksköterskor upplevde att det var skillnad om sjuksköterskor var 

nyutbildade eller erfarna vid mötet med anhöriga till patienter i livets slut (McLouth Kanacki 

& Wehtje Winslow, 2017; McMillen, 2008). Läkare, anhöriga och patienter upplevdes lyssna 

mer på erfarna sjuksköterskor än på oerfarna sjuksköterskor, det uppledes även som att 

erfarna sjuksköterskor hade mer att säga till om och lättare för att stötta anhöriga. Det visade 

sig att erfarna sjuksköterskor hade lättare att prata om det svåra, som när livsuppehållande 

vård skulle tas bort. Erfarna sjuksköterskor kände sig mer inkluderade i vårdrelationen än 

nyutbildade sjuksköterskor. Vidare belystes att oerfarna sjuksköterskor oftare tenderade att 

fokusera på mer praktiska göromål, att de glömde bort eller inte hann med att finnas där för 

patienter och anhöriga vilket kunde leda till att anhöriga inte fick känna att sjuksköterskorna 

verkligen vara tillgängliga för dem. De oerfarna sjuksköterskorna hade heller inte hunnit 

utveckla samma förmågor att hantera arbetsrelaterad stress som de mer erfarna 

sjuksköterskorna. De erfarna sjuksköterskorna hade även mer kunskap om när de skulle be 

om hjälp och vem eller vilka de kunde vända sig till om det skulle ha dykt upp en 

svårhanterlig situation. En god självkännedom var ofta det som krävdes för att kunna utveckla 

dessa färdigheter hos sjuksköterskor och de oerfarna sjuksköterskorna hade inte alltid hunnit 

komma lika långt i utvecklingen av sin professionella självkännedom som ofta krävdes.   

Sjuksköterskor beskrev hur anhöriga ibland blev upprörda vid dödsfall, de riktade då sin ilska 

på det som fanns närmast men erfarna sjuksköterskor förstod att det inte var något personligt 

medan nya sjuksköterskor oftast var skörare och kunde ta illa upp (Yim Wah Mak et al., 

2013). Sjuksköterskor beskrev även att när de arbetat några år i yrket blev medlidandet och 

förståelsen för att det var mer än bara patienter som låg i sängarna, att det var människor och 

att man kände med den anhörige på ett annat sätt.  

Oerfarna sjuksköterskor beskriver att det de lärt sig om vård i livets slutskede har de lärt sig 

av kollegor med större erfarenhet, genom att arbeta sida vid sida när patienter har gått bort 

(Fridh et al., 2009b; McLouth Kanacki & Wehtje Winslow, 2017). Erfarna sjuksköterskor 
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beskriver hur de känt sig bekväma nog att kunna be en bön bredvid anhöriga, oavsett vilken 

tro de hade, medans oerfarna sjuksköterskor beskrev att de kände sig osäkrare och valde då 

istället att kontakta sjukhusprästen.  

Diskussion 

 

Metoddiskussion 

Genom att använda sig av fler än två databaser hade sökningarna eventuellt kunnat resultera i 

en större variation av relevanta artiklar till litteraturöversikten, dock innehåller de valda 

databaserna tillräckligt med vårdvetenskapliga artiklar enligt författarna och därmed behövdes 

inte fler databaser. Då författarna endast valde artiklar med fri full text som ett kriterium så 

underlättades sökandets process eftersom båda författarna lättare kunde läsa alla artiklar fullt 

ut och därmed kunnat granska dess innehåll. Sekundärsökningar gav ytterligare relevanta 

artiklar som författarna kunde använda till litteraturöversiktens resultat. Det innebär att 

primärsökningar, som kanske hade haft andra nyckelord, hade kunnat resultera i liknande 

artiklar och givit författarna till litteraturöversikten ett bredare utbud. Eftersom en tillräcklig 

vetenskaplig tyngd var funnen så ansåg dock författarna inte att en ny primärsökning var 

nödvändig (Friberg, 2017). 

När upplevelser är det som ska fångas, så är kvalitativa artiklar att föredra. Författarna har 

därför valt att använda sig av endast kvalitativa artiklar för att kunna fånga upp så mycket av 

sjuksköterskors upplevelser som möjligt. De kvalitativa artiklarna beskrev upplevelserna 

detaljerat och subjektivt (Friberg, 2017).  

En styrka anser författarna, är att flera av artiklarna är gjorda i länder med andra riktlinjer 

för vård än vad som kanske gäller i Sverige. Länderna som förekommer är USA, Australien, 

Iran, Kanada, Kina och Storbritannien. Upplevelserna som beskrivits i dessa studier runt om i 

världen har på flera sätt beskrivits likadant som de upplevelser som fångats upp i studier som 

gjorts i Europa. Det är en styrka att resultatet i artiklarna visade på likvärdiga upplevelser 

oavsett vart i världen studien gjorts. En svaghet är att ingen av författarna till 

litteraturöversikten har engelska som modersmål, vilket kan ha resulterat i att vissa 

vetenskapliga fynd till resultatet kan ha missats trots att alla artiklar genomgående har lästs av 

författarna. Även tidigare erfarenheter av dödsfall både privat och i arbetslivet kan ha haft en 

påverkan på författarnas förförståelse. Av denna anledning har författarna försökt att ta upp 

både positiva och negativa aspekter av sjuksköterskors upplevelser och arbeta så objektivt 
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som möjligt med resultatet. Att vara två författare har medfört både för -och nackdelar. En 

styrka med att ha fler än en författare är bland annat att författarna kunnat hitta olika fynd ur 

artiklar som givit en större helhetsbild som kunnat återspeglas resultatet. Författarna har haft 

en kontinuerlig kommunikation genom hela processen och har båda bidragit likvärdigt för att 

utforma denna litteraturöversikt. Författarna anser därmed att samarbetet kring 

litteraturöversikten varit välfungerat (Friberg, 2017).  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att sjuksköterskors upplevelser av möten med anhöriga vid livets slut inom 

akutsjukvården varierar från situation till situation. I många av fallen har sjuksköterskor 

beskrivit en känsla av otillräcklighet. Resultatet belyser vilka faktorer som bidrog till 

situationer som skapar denna känsla hos sjuksköterskor. Det framkom i denna 

litteraturöversikts resultat att plötslig och oväntad död, ett icke-fridfullt avslut, bristande tillit i 

vårdrelationen samt när sjuksköterskor inte är förmögna att se till att alla anhörigas behov och 

önskemål uppfylls, var risken att sjuksköterskor kände sig otillräckliga överhängande. Det 

framkom även i resultatet att prioritering av arbetsuppgifter, tidpunkt för kommunikation med 

anhöriga, och att sjuksköterskor tar del av anhörigas resa genom varje steg i processen, 

underlättades om sjuksköterskor är mer erfarna. Erfarna sjuksköterskor inom akutsjukvård 

drabbas inte av känslan av otillräcklighet i lika hög grad som oerfarna sjuksköterskor, vilket 

kan diskuteras med Erikssons definition av lidande (2018). Lidandet definieras som en kamp 

mellan det onda och det goda kan ses i skillnader mellan erfarna och oerfarna sjuksköterskor. 

Nyutbildade sjuksköterskor som drabbas av negativa känslor kämpar emot det lidandet som 

uppstår med, exempelvis en god vård, som motiv. När sjuksköterskor funnit försoning i 

lidandet och börjat se hopp så kan de börja utvecklas i sin yrkesroll och se nya möjligheter. 

Mer erfarna sjuksköterskor som inte drabbas av negativa känslor har slutat kämpa emot dessa, 

och lidandet har upphört (Eriksson 2018). Arbetsrelaterad stress har varit vanligast bland 

sjuksköterskor av alla yrkesgrupper inom akutsjukvården. Den inre stressen, som även 

bidragit till känslan av otillräcklighet hos sjuksköterskor, har visat sig vara minskad bland de 

sjuksköterskor som deltagit i ett program där de fått stöd i att tänka positivt i svåra situationer. 

Anhöriga till patienter inom akutsjukvård, och även patienterna själva, har beskrivit 

vårdupplevelserna mer positiva när de fått vård av sjuksköterskor som skattat lägre på inre 

stress (Tully & Tao, 2019). 
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Sjuksköterskor står i centrum för vårdandet och därför är det viktigt med en god hälsa även 

hos sjuksköterskor. Utan att ha tagit hänsyn till personlighetsdrag eller patientens tillstånd har 

studien belyst sambandet mellan minskad psykisk ohälsa hos sjuksköterskor och en mer 

adekvat kommunikation med anhöriga. Fler anhöriga har då varit nöjda med vårdrelationen 

till sjuksköterskorna som beskrivit ett förbättrat välmående (Ganz, Yihye, & Beckman, 2019). 

Flera faktorer finns som i praktiken ger upphov till inre stress hos sjuksköterskor. 

Faktorerna gäller brist på raster, hög arbetsbelastning, otillräcklig information vid 

överrapportering och personalbrist. Faktorerna grundas i både brister på organisationsnivå, 

där arbetsgivare inte lyckats tillgodose vårdpersonalens behov i tillräckligt hög utsträckning, 

och på utbildningsnivå i stresshantering hos sjuksköterskorna. Frekvensen av arbetsrelaterad 

stress hos sjuksköterskorna korrelerade med frekvensen av misstag som uppstod i vården. 

Antalet sjuksköterskor som blir sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom och psykisk 

ohälsa har ökat och därmed även arbetsbelastningen. Studien belyste hur viktig 

sjuksköterskors hälsa var för att vården ska fungera, och hur akut problemet med 

sjuksköterskors ohälsa var, framförallt inom akutsjukvården (Schneider, Wehler, & Weigl, 

2019). 

Ganz, Yihye och Beckman (2019) belyste i sin studie hur vårdrelationer och 

kommunikation mellan sjuksköterskor och anhöriga kan påverkas av en negativ stressnivå hos 

anhöriga. Stressnivån som framkom hos anhöriga var oberoende av de anhörigas personliga 

egenskaper och baserades på den unika situationen. Kommunikationen försvårades och 

sjuksköterskorna kunde inte kommunicera och nå ut till anhöriga i lika hög grad som till 

anhöriga som upplevde negativ stress i lägre grad. Vårdrelationer till anhöriga med högre grad 

av negativ stress kunde inte byggas upp på ett adekvat sätt där förtroende och 

meningsskapande skulle stå i fokus, vilket kan diskuteras med Erikssons definition av en 

vårdrelation (2018). Eftersom vårdrelationen, enligt Eriksson, präglas av ömsesidighet så kan 

givandet och tagandet ge plats för den anhörige att växa i relation till sjuksköterskor vid svåra 

stunder men att sjuksköterskor samtidigt aldrig får forcera en vårdrelation. I bakgrunden till 

litteraturöversikten belystes hur sjuksköterskor med sitt bemötande kan ge utrymme för en 

vårdrelation att växa. Med detta menades exempelvis att sjuksköterskor har ögonkontakt med 

den anhörige, hälsar med ett leende och visar sin närvaro. Resultatet i litteraturöversikten 

visade att anhöriga ofta önskar mer detaljerad information från sjuksköterskor gällande 

patientens tillstånd men att de samtidigt ibland har svårt att ta in information från 

sjuksköterskor om sorgen är för stor och detta kan diskuteras med Erikssons teorier om 

vårdlidande.  
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Eriksson (2018) förklarade lidandet som något som kan vara svårt att förmedla när den är 

som mest intensiv, vilket då kan förhindra en adekvat kommunikation och därmed försvåra 

vårdrelationens utveckling. Eftersom Erikssons definition av en vårdrelation beskrivs som en 

relation där den anhörige träder fram och utvecklar ett band till sjuksköterskor kan alltså 

vårdrelationens utveckling påverkas negativt av om den anhörige inte kan förmedla sitt 

lidande. Utmaningarna som tagits upp i litteraturöversikten hör till sjuksköterskors arbete 

inom vård i livets slut. Författarna diskuterade ändå här om det kanske vore lämpligt att, i 

vissa fall, ta hjälp av en annan profession som kan, åtminstone tillfälligt, ge stöd till både 

sjuksköterskor och anhöriga för att ta sig förbi den svåraste stunden för att senare, vid ett 

annat tillfälle, få möjlighet att återuppta en mer positiv utveckling av vårdrelationen. Stödet 

skulle exempelvis kunna bestå av rådgivning och samtalsstöd till sjuksköterskor samt extra 

samtalsstöd eller terapi till de anhöriga. I likhet med studien av Hajradinovic, Tishelman, 

Lindqvist och Goliath (2018), togs det i resultatet upp att sjuksköterskors bemötande spelade 

en avgörande roll i hur vårdrelationer kunde upplevas av sjuksköterskor och anhöriga. Att 

sjuksköterskor tog anhörigas känslor på allvar, tog sig tid med dem och visade med både ord 

och kroppsspråk att anhöriga är värdefulla upplevdes betydelsefullt för vårdrelationen av båda 

parterna. Resultatet visade även att mer erfarna sjuksköterskor tenderar att vara mer medvetna 

om sina prioriteringar, egenskaper och brister samt att de inte varit lika sköra gentemot 

anhörigas sorg. Därmed kan erfarenhet, självmedvetenhet, resurser och stöd i arbetet 

medverka för en god kommunikation med anhöriga samt en god vårdrelation med minskade 

stressnivåer hos både anhöriga och sjuksköterskor inom vård i livets slut. 

 

Kliniska implikationer  

Att belysa sjuksköterskornas upplevelser kan ge upphov till en positiv förändring genom ökad 

utbildning i samtalsträning, prioritering av arbetsuppgifter samt ett mer professionellt 

förhållningssätt i vårdrelationen. Både anhöriga, patienter och sjuksköterskor kan då känna 

sig tryggare i vården vid livets slut och frekvensen av negativa upplevelser kan minska. 

Förändringarna kan även ses som ett förebyggande arbete för att minska sjukskrivningar hos 

sjuksköterskor. Då skulle fler vårdplatser kunna bli tillgängliga för vårdbehövande och 

dödligheten samt sjukligheten i samhället minska. Arbetsgivarna bör även se till att det finns 

möjligheter för sjuksköterskor att diskutera problem och lösningar genom exempelvis 

temadagar eller arbetsplatsträffar. Sjuksköterskorna kan då få möjligheten att uttrycka det som 

känns viktigt för dem. Inre stress och andra negativt upplevda känslor samt orsakerna som 
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ligger bakom kan då lyftas och förebyggas. Om sjuksköterskorna får möjligheten att beskriva 

sina upplevelser av svåra situationer och även lyfta förslag till förändringar så kan det ge ett 

ytterligare underlag för ett förbättringsarbete. Förutom att diskussioner kan ge upphov till 

förändring så kan sjuksköterskorna även få chansen att känna sig hörda och betydelsefulla. 

Risken för att känna sig otillräcklig som sjuksköterska kan då minska och, på sikt, även 

eventuella sjukskrivningar och uppsägningar då trivseln på arbetsplatsen ökar. Ett förslag på 

samhällsnivå är att förbättra arbetsvillkoren för sjuksköterskor så att fler vill fortsätta arbeta 

inom exempelvis Regionen. Förbättrade arbetsvillkor kan bidra till att fler sjuksköterskor 

anställs och då finns på plats där det behövs. På så sätt kan fler människor, både som 

vårdgivare och vårdtagare, känna sig nöjda med vården. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna till litteraturöversikten funderade över om hur vården skulle påverkas av en ökad 

mängd anställda sjuksköterskor på akutsjukhus, då tidsbrist för anhöriga ofta förekommit 

enligt de valda artiklarna till litteraturöversikten. Ett förslag till fortsatt forskning inom detta 

område är att intervjua både anhöriga, patienter och sjuksköterskor på vårdavdelningar där det 

inte råder personalbrist för att kvalitativt kunna dokumentera och analysera deras upplevelser 

av vården, och sedan jämföra denna data med liknande intervjuer från vårdavdelningar där 

personalbrist råder. 

 

Slutsats  

Sjuksköterskorna upplevde möten med anhöriga som avgörande för vårdrelationens 

utveckling och kunde ge upphov till känslor som inre stress och otillräcklighet, men även som 

något givande och betydelsefullt för vården i sin helhet. Orsakerna till de mer negativa 

upplevelserna hos sjuksköterskorna har berott på hög arbetsbelastning, tidsbrist och bristande 

erfarenhet. Resultatet kan användas som diskussionsunderlag på arbetsplatser där det råder 

tidsbrist, personalbrist eller bristande kunskap. Då kan ett förebyggande arbete eller 

förbättringsarbete träda i kraft. 
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som spelats in 

Analys: Tematisk analys 

med fenomenologisk 

ansats. 

 

 

Sjuksköterskorna upplevde att de 

behövde stötta familjer närvaro, 

informera och utbilda anhöriga 

samt skapa positiva minnen för 

dem. 

Brooks, L, A. Communication 

and decision-

making about 

end-of-life care in 

2017, Australien, 

American journal of 

critical care 

Att utforska 

sjuksköteterskors 

upplevelse av vård vid 

livets slutskede. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 17 sjuksköterskor 

Sjuksköterskorna har beskrivit sina 

upplevelser om hur det känns att 

kommunicera med 

familjemedlemmar till den döende 

patienten. Samtalen upplevdes 
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the intensive care 

unit 

Datainsamling: 

Fokusgrupper med 

ljudinspelning 

Analys: Tematisk analys. 

 

svåra, särskilt i samband med 

delade beslutsfattningar. 

Cypress, B. Using the synergy 

model of patient 

care in 

understanding the 

lived experiences 

of patients, family 

members and 

their nurses 

during critical 

illness: a 

phenomenological 

study 

2013, USA, 

Dimensions of 

critical care nursing 

Att utforska upplevelser 

hos sjuksköterskor, 

patienter och 

familjemedlemmar 

inom akutsjukvård. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Åtta sjuksköterskor 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Tematisk analys 

med fenomenologisk 

ansats. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att 

patienternas mentala hälsa var av 

lika stor vikt gällande vården som 

involverandet av 

familjemedlemmarna. 

Fridh, I. & 

Forsberg, A. & 

Bergbom, I. 

Doing one’s 

utmost: nurses’ 

descriptions of 

caring för dying 

2009, Sverige, 

Intesive critical care 

nursing 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: Nio erfarna 

intensivvådssjuksköteskor 

Sjuksköterskorna upplevde vikten 

av att behöva erbjuda 

familjemedlemmar ett fridfullt 
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patients in an 

intensive care 

environment 

patienter i livets 

slutskede, med fokus på 

bland annat 

familjemedlemmar. 

 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys. 

 

minne trots patientens tidigare 

lidande. 

Heidari, M.R., 

& Norouzadeh, 

R. 

Supporting 

families of dying 

patients in the 

intesive care units 

2014, Iran, Holistic 

nursing practice 
Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att stötta 

anhöriga vid vård i 

livets slutskede. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 23 

akutsjuksköterskor 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Grundad teori. 

 

Sjuksköterskorna upplevde vikten 

av att vara kulturellt och religiöst 

kompetent gällande mötet med 

patient och anhöriga vid vård i 

livets slutskede. Att även tänka på 

att se till att patienten alltid ska få 

en värdig död då det även för 

anhöriga spelar en stor roll. 

Leung, D. & 

Blastorah, M. 

& Nusdorfer, 

L. & Jeffs, A. 

& Jung, J. & 

Howell, D. & 

Fillon, L. & 

Rose, L. 

Nursing patients 

with chronic 

critical illness and 

their families: a 

qualitative study 

2015, Kanada, 

Nursing in critical 

care 

Att utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med CCI och 

deras familjer. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 16 

intensivvårdssjuksköterskor 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskornas upplevede att 

det var utmanande att vinna 

anhörigas tillit, besluta när och hur 

familjer ska engageras i 

diskussioner och förmedla hopp till 

både patient och anhöriga samtidigt 

som de ville ge prognostisk 

information. 
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Liaschenko, J. 

& O´Conner-

Von, S. & 

Peden-

McAlpine, C. 

The ”big picture”: 

communicating 

with families 

about end-of-life 

care in intensive 

care unit 

2009, USA, 

Dimensions of 

critical care nursing 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor 

inkluderar anhöriga i 

vård vid livets 

slutskede. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 27 

akutsjuksköterskor 

Datainsamling: Fyra 

fokusgrupper där deltagare 

intervjuas 

Analys: Tematisk analys. 

 

Sjuksköterskorna beskrev att det 

känns som att anhöriga vill att 

sjuksköterskor ska känna det som 

de känner, leva inne i situationen 

tillsammans med dem. Det 

beskrevs som en resa som 

sjuksköterskor ska vägleda de 

anhöriga genom. 

Mak, Y, W. & 

Chiang, V, C, 

L. & Chui, W, 

T. 

Experiences and 

perceptions of 

nuses caring for 

dying patients and 

families in the 

acute medial 

admission setting 

2013, Kina, 

International journal 

of palliative nursing 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter och deras 

anhöriga vid palliativ 

vård inom 

akutskukvåden. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 15 sjuksköterskor 

från ett sjukhus i Hong 

Kong. 

Datainsamling: Kvalitativa 

intervjuer 

Analys: Innehållsanalys. 

 

Sjuksköterskorna kände att det var 

svårt att hitta sin roll i situationen 

då man ofta är oförberedd inför 

patientens dödsfall samt att 

dödsfallen ofta väcker reflektioner 

kring döden, patienter, familjer och 

det egna förhållningssättet. 

McLouth 

Kanacki, L. & 

Listening to how 

experinced nurses 

care for the dying 

2017, USA, 

Dimensions of 

critical care nursing 

Att beskriva vårdandet 

av gifta par när maken 

Metod: Kvalitativ metod. 
Sjuksköterskorna beskrev bland 

annat vikten av att se varje par som 

unika och att man måste vara 
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Wehtje 

Winslow, B. 

husband and his 

spouse 

är döende inom 

akutsjukvård. 

Urval: 15 

akutsjuksköterskor 

Datainsamling: Intervjuer 

Analys: Tematisk analys. 

 

medveten om de känslor och behov 

som uppstår samt om hur det känns 

att vara närvarande vid livets 

slutskede. 

McMillen, R. End of life 

decisions: Nurses 

perceptions, 

feelings and 

experiences 

2008, UK, Intensive 

& critical care 

nursing; Newcasle 

Att beskriva 

sjuksköterskors roll i 

vårdandet av patienter 

vid livets slut. 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: 8 akutsjuksköterskor 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Grundad teori. 

 

Sjuksköterskorna beskrev vikten av 

att stötta anhöriga och förbereda 

dem på den näras bortgång. 
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