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Bakgrund:  Att arbeta på en palliativ enhet innebär att dagligen vara i dödens närhet. Den 

palliativa vårdens filosofi bygger på en holistisk bild av människan, där målet är en god död. 

Sjuksköterskor inom detta område möter dagligen starka känslor från både patienter och 

närstående. Arbetet beskrivs som meningsfullt och givande men också emotionellt 

påfrestande. 

Syfte: Att belysa hur sjuksköterskor kan hantera sina känslor som uppkommer i vårdandet av 

döende patienter på palliativa enheter. 

Metod: En litteraturstudie har genomförts baserad på nio kvalitativa, två kvantitativa och en 

blandad studie. Studierna är gjorda i; Sverige, Kanada, England, Irland, Australien, Kina och 

Taiwan. Dessa analyserades enligt Evans (2003) analysmetod.  

Resultat: I resultatet framkom att sjuksköterskor på palliativa enheter är i behov av stöd, 

bearbetning och balans för att hantera de känslor som uppkommer på arbetet. Stödet bör 

finnas på arbetsplatsen och komma från kollegor och överordnande. Stöd i form av ett socialt 

nätverk är också av vikt. Att få återkoppling för utfört arbete av såväl kollegor som patienter 

och dess närstående upplevdes också som stödjande. Resultatet visar också att sjuksköterskor 

utöver stöd behöver bearbeta de känslor som uppkommer. Detta kunde göras genom att få 

utlopp för sina känslor och få tillfälle till ett avslut. Personliga värderingar och trossatser sågs 

som betydande i vårdandet av döende människor. Utöver stöd och bearbetning framkom att 

balans mellan arbete och privatliv är centralt för att sjuksköterskan ska kunna hantera de 

känslor som påfrestningarna medför. Förmåga att sätta gränser, livsstil samt reflektion är 

viktiga komponenter för att denna balans ska kunna uppnås. 

Diskussion: Stöd och balans gör sjuksköterskornas arbete hanterbart. Bearbetning av känslor 

gör att sjuksköterskorna kan känna begriplighet vilket enligt Antonovsky’s modell KASAM 

är en förutsättning för att känna meningsfullhet på arbetet.  

 

Nyckelord: Palliativ, Sjuksköterskeperspektiv, känslor, hantera  

Keywords: Palliative, Nurse perspective, emotions, cope 
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1 Inledning 

I alla relationer skapas känslor, så även i patient - sjuksköterskerelationen. I palliativ vård kan 

denna relation bli extra stark då man vårdar människor när de är som mest sårbara. Att vara 

nära döden och att vårda sjuka och döende människor alstrar känslor. Vår erfarenhet är att det 

i sjuksköterskeutbildningen inte talas om dessa känslor eller hur de kan hanteras. Palliativ 

vård har utifrån våra egna erfarenheter alltid varit något som lockat, kanske för att det är ett 

område som många tycker är skrämmande. I mötet med döende människor ställs man mot 

sina egna föreställningar om döden vilket kan upplevas som påfrestande. Vår uppfattning är 

att vårdandet av döende människor påverkar sjuksköterskan. För att sjuksköterskor ska kunna 

ge en bra vård, behöver de verktyg för att kunna hantera sina egna känslor. Sjuksköterskors 

hälsa och välmående är viktig för att långsiktigt kunna ge bra vård. I denna studie tar vi reda 

på hur sjuksköterskor kan hantera de känslor som uppkommer i det dagliga mötet med döden. 

Vår uppfattning är att sjuksköterskors förmåga att hantera sina känslor påverkar deras 

förhållningssätt till patienter och därmed vårdkvaliteten. 

 

2 Bakgrund 

I bakgrunden beskrivs begreppet palliativ vård, samt sjuksköterskans i palliativ vård.  

 

2.1 Palliativ vård  

Palliativ vård är vård som ges i livets slutskede, då bot ej längre är möjligt (SOU 2001:6). 

Denna filosofi utgår från en holistisk syn på människan, vilket innebär en strävan efter att 

tillgodose symtomlindring i ett vidare perspektiv där fysiska, psykiska, emotionella och 

existentiella aspekter är lika viktiga (Ternestedt, 2005). Palliativ vård är en filosofi som kan 

bedrivas i patientens hem, eller på vårdinrättningar där detta förhållningssätt finns. Arbetet är 

patientfokuserat och vården syftar till att lindra lidande och att skapa livskvalitet för den 

döende och dennes närstående (Beck-Friis & Strang, 2005). Denna vård fokuserar på 

personen bakom sjukdomen som en människa med en livshistoria inte bara en 

sjukdomshistoria (Brattgård, 2005). 

Den palliativa vårdens filosofi bygger på fyra hörnstenar, symtomkontroll, närståendestöd, 

teamarbete och kommunikation (SOU 2001:6). Symtomkontroll innefattar fyra dimensioner; 

fysisk, psykisk, social och andlig/existentiell (SOU 2001:6). De fyra dimensionerna hänger 
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samman och genom att identifiera vilken typ av symtom som ger uppkomst till 

illabefinnandet kan rätt symtomlindring ges till patienten (Strang, 2005). Närståendestöd 

handlar om att stödja närstående under sjukdomsförloppet samt efter dödsfallet (SOU 

2001:6). Studier visar att kommunikation och personalens förhållningssätt är viktiga teman 

för de närstående i palliativ vård (Andershed, 2004). Genom god kommunikation skapas tillit 

och trygghet. Med ett bra förhållningssätt kan närstående uppleva att vårdpersonalen har 

samma mål som dem själva med vården, det vill säga en god död (Andershed, 2004). För att 

möta patientens fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov behövs ett tvärprofessionellt 

sammansatt vårdteam (Fridegren & Strang, 2009-2010). Vårdteamet kan se olika ut beroende 

på förutsättningar och behov, men består ofta av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, 

präst, kurator, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast (Eckerdal, 2005).  För att 

arbetsgruppen ska fungera krävs god kommunikation (Thorén Todoulos, 2005). I den 

palliativa vården är det vanligt med teamkonferanser där alla yrkesgrupper träffas för att 

tillsammans få en helhetsbild av patienten och för att gemensamt göra en planering så att 

patienten får bästa möjliga vård. Det är även viktigt att alla i vårdteamet är medvetna om sin 

roll och sina ansvarsområden så att inte förvirring uppstår över vem som ska göra vad 

(Thorén Todoulos, 2005).   

  Kommunikation i syfte att främja patientens livskvalitet är en av de fyra hörnstenarna 

(SOU 2001:6). En fungerande kommunikation är grunden för god symtomlindring, 

närståendestöd och teamarbete. Det handlar om kommunikationen mellan patienten och 

arbetsgruppen, mellan närstående och arbetsgruppen och mellan olika verksamheter. En god 

kommunikation mellan patienten och vårdpersonalen samt mellan vårdpersonalen och de 

närstående krävs för att skapa en tillitsfull relation (Birgegård, 2005). En tillitsfull relation 

skapar trygghet och fungerar stödjande (Birgegård, 2005). Den palliativa vårdens 

övergripande mål är att ge patienten en god död. Vad en god död är kan bara patienten själv 

avgöra. Vårdpersonalens kunskap och kompetens fungerar som stöd och resurs för att 

patienten och dennes närstående ska få ett så bra slut som möjligt (Ternestedt, 2005).                                  

 World Health Organization (2010) har utformat en definition som beskriver att palliativ 

vård ska tillhandahålla lindring av smärta och andra plågsamma symtom, bejaka livet och se 

döendet som en normal process. Vården ska ges med intentionen att varken förlänga eller 

förkorta döendet. Vården ska även förena de psykiska och spirituella aspekterna av livet samt 

tillhandahålla en plan så att patienten kan leva så aktivt som möjligt tills personen dör. 
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Vårdandet syftar till att öka patientens livskvalitet och om möjligt påverka sjukdomens gång 

positivt. Närstående ska erbjudas stöd under sjukdomen samt under deras sorgearbete. 

Personalen ska arbeta i team för att kunna ställa upp för patienten och dennes närstående även 

med sorgerådgivning om det behövs (WHO, 2010). 

 

2.2 Sjuksköterskan i palliativ vård 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning framgår vad en legitimerad sjuksköterska ska ha 

kunskap om vilka lagar och förordningar som styr. Det framgår också att yrkesrollen ska vila 

på en empirisk grund samt att sjuksköterskan ska inneha ett etiskt förhållningssätt 

(Socialstyrelsen, 2005).  

Sjuksköterskor som arbetar inom palliativ vård behöver en bred kunskap om sjukdomar, 

klinisk erfarenhet och empati (Aranda, 2008). Den kliniska erfarenheten byggs upp av hårt 

arbetet och yrkesskicklighet. Självinsikt och reflektion är betydande egenskaper hos 

sjuksköterskor som behöver belysas då de leder till utveckling och hanterbarhet inom den 

palliativa vården. Genom strukturerad reflektion och klinisk uppsikt kan en medvetenhet 

uppnås. Genom reflektion kan sjuksköterskor vara kritiska över sitt agerande, varför de agerar 

som de gör samt att det har effekter både på vårdandet av patienterna och på sjuksköterskan 

(Aranda, 2008). 

Sjuksköterskor inom palliativ vård har enligt en studie av Gambles, Wilkinson & 

Dissanayake (2003) visat sig ha vissa gemensamma personlighetsdrag. De beskrivs som 

extroverta, empatiska, förtroendefulla, öppna, uttrycksfulla, insiktsfulla och grupporienterade. 

I studien framkom även att sjuksköterskorna var mer benägna att vara försiktiga när det kom 

till nya saker, något naiva när de kom i kontakt med någon skarpsinnig och hade svårt att vara 

objektiva. En positiv aspekt som framkom var att sjusköterskornas egenskaper främjades i en 

stressig miljö (Gambles et al., 2003). 

 En studie av Pavlish & Ceronsky (2009) visade att sjuksköterskor inom palliativ vård 

lägger vikt vid små detaljer i vårdandet. Flera sjuksköterskor beskrev att det alltid finns något 

att göra för patienterna. I denna studie beskrevs även vikten av att vara ärlig mot patienterna 

för att bibehålla en bra vårdrelation. Ärlighet visar på respekt, som bidrar till en tillitsfull samt 

terapeutisk relation med både patienten och dennes familj. Sjuksköterskan behöver vara 

lyhörd för subtila skillnader så att vården kan anpassas till patienten, något som beskrivs 

fungerar mycket bra i hospicemiljö. Som sjuksköterska ska man vara tillgänglig för 
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patienterna samt familjerna. En viktig del av palliativ vård är det team som sjuksköterskan har 

bakom sig, alla i arbetsgruppen måste ha samma förhållningssätt för att vården inte ska bli 

lidande (Pavlish & Ceronsky, 2009).   

Sjuksköterskan är den person i arbetsgruppen som har mest direkt, aktiv och fortlöpande 

kontakt med patienten och dennes familj (Hidalgo Kehoe, 2006). Att arbeta som 

sjuksköterska på en palliativ enhet beskrivs som meningsfullt och som en utmaning som leder 

till personlig utveckling. Sjuksköterskor står dagligen inför intensiva emotionella situationer 

och förluster. Arbetet innebär att lyssna till och bemöta rädsla, aggressioner och sorg. 

Relationen med patienten och dennes anhöriga kan vara intensiv och är relativt kort. En 

sjuksköterska beskriver hur denna nära och djupa relation tillåter henne att komma nära en 

annan människa och att detta ger henne energi. Dessa sjuksköterskor möter dagligen sorg och 

familjer i kris. De får ibland agera som advokater och medla mellan familjemedlemmar 

samtidigt som de försöker värna om patientens autonomi. De strävar efter att ge patienten och 

dess närstående en god död, om de misslyckas med smärtlindring och tröst påverkar det 

sjuksköterskorna negativt. Detta kan leda till psykisk och fysisk utmattning. (Hidalgo Kehoe, 

2006). 

En kärleksfull relation mellan sjuksköterskan och den döende patienten samt dennes familj 

kan stärka kvaliteten av vården men kan också skapa en börda för sjuksköterskan om hon inte 

får rätt stöd (Rollings, 2008). En kärleksfull relation innebär att sjuksköterskan tillåts att 

känna barmhärtighet, humanitet och förståelse som om patienten vore en del av hennes familj. 

Denna relation skapar starka känslor och kan skapa en rädsla för att vara oprofessionell, att gå 

över gränsen för vad som förväntas av en (Rollings, 2008).  

 I en annan studie belystes att sjuksköterskors attityder i palliativ vård generellt var positiva 

(Dunn, Otten & Stephens, 2005). De flesta av sjuksköterskorna kände ingen rädsla inför 

döden eller att prata om livet efter döden medan däremot tankar på den egna döden 

framkallade oro. Döden ansågs vara en del av livet och var varken positiv eller negativ. Den 

sågs som en befrielse från lidande och smärta men inte som en räddning från den här världen. 

En skillnad kunde ses beroende på den tid som spenderades med döende patienter. De 

sjuksköterskor som spenderade mer tid med patienten hade en mer positiv attityd till döden 

och sitt arbete (Dunn et al., 2005).  

 I en svensk studie framkom att sjuksköterskor som arbetar på hospice genom erfarenhet 

utvecklas både personligen och i sin yrkesroll (Källström Karlsson, 2009). Detta påverkade i 
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vilken omfattning de upplevde påfrestningarna på arbetet. Sjuksköterskorna intervjuades vi 

två tillfällen med 10 års mellanrum. Vid det första intervjutillfället beskrev sjuksköterskorna 

sitt arbete som meningsfullt men emotionellt påfrestande. Arbetet väckte existentiella tankar, 

sjuksköterskorna kände ett behov av att leva i nuet och göra någonting meningsfullt. Drygt 10 

år senare upplevde sjusköterskorna att deras självförtroende hade stärkts. Erfarenheter, 

professionell och personlig utveckling hade gett dem kompetens och ökat självförtroende. De 

beskrev döden som en del av livet och arbetet beskrevs inte längre som lika emotionellt 

påfrestande (Källström Karlsson, 2009). 

 Sjuksköterskor upplever olika orosmoment i vårdandet av döende patienter (Peterson, 

Johnson, Halvorsen, Apmann, Chang, Kershek, Ogi & Pincon, 2010). Med många patienter 

att ta hand om fanns det inte alltid tillräckligt med tid att ge den döende och dennes familj. 

Brist på erfarenhet var en annan källa till oro och medförde en känsla av att inte kunna ge den 

bästa vården. Det gjorde också det svårare att kommunicera på ett adekvat sätt med patienten 

samt dennes närstående. Sjuksköterskorna upplevde att det var svårt att hålla en professionell 

distans och inte bli för involverad i patienten. Ett av de största orosmomenten var att inte 

kunna ge patienten symtomlindring och att patienten inte var nöjd (Peterson et al., 2010). 

 I sammanställning av aktuell forskning som speglar vården i livets slutskede 

(Socialstyrelsen, 2007) beskrivs personalens situation inom palliativ vård. Det framkom att 

sjuksköterskor kan uppleva att det är tungt att ge svåra besked.  Det framkom även att mötet 

med andra människors död kan göra att även sjuksköterskorna känner sorg. Sjuksköterskorna 

trodde att deras förhållningssätt påverkade patienternas välbefinnande och beskrev sitt arbete 

som en spänning mellan glädje och påfrestning. Det dagliga arbetet beskrevs som en 

balansakt mellan den vård som sjuksköterskorna önskade ge och de resurser som fanns 

tillgängliga (Socialstyrelsen, 2007). En studie från Storbritannien visar att sjuksköterskor som 

arbetar på palliativa enheter känner mindre stress och blir utbrända i lägre grad än andra 

sjuksköterskor (Payne, 2001). Socialstyrelsen (2007) betonar dock att denna yrkeskategori är i 

behov av kontinuerlig handledning, stöttning och utbildning. 

 Att arbeta på en palliativ enhet innebär att dagligen stå inför emotionella möten och svåra 

påfrestningar. För att klara av detta måste sjuksköterskor kunna hantera dessa påfrestningar 

och sina känslor som uppkommer. Hur sjuksköterskor som arbetar på palliativa enheter 

hanterar de känslor som uppkommer i samband med vårdandet kan antas ha betydelse för 

deras hälsa. Författarna vill med denna studie belysa och lyfta de aspekter som kan ha 
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betydelse för hur sjuksköterskor kan hantera de känslor som uppstår i samband med vårdandet 

av döende människor.  

 

3 Syfte 

Att belysa hur sjuksköterskor kan hantera sina känslor som uppkommer i vårdandet av döende 

patienter på palliativa enheter. 

 

4 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt har Aaron Antonovskys teori om KASAM valts. Antonovsky 

(2005) var intresserad av hur man skapar god hälsa och tyckte att det var viktigt att se hela 

människans livssituation. De stressorer som människan har är inte alltid negativa utan kan 

också främja möjligheter att hantera andra stressorer. Det här synsättet kallas salutogent 

(Antonovsky, 2005). I bakgrunden har det framkommit att det uppkommer många starka 

känslor när sjuksköterskor vårdar döende patienter. De emotionella möten som uppkommer 

ställer vårdandet på sin spets vilket även har inverkan på sjuksköterskornas hälsa. Antonovsky 

(2005) ifrågasatte vad som gör människor friska och hur de fortsatte vara det och tog fram 

KASAM; känsla av sammanhang som en modell. Teorin har tre komponenter: Begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. De tre delarna är nödvändiga men har olika värde för olika 

människor. Begriplighet handlar om att uppleva att det som händer omkring oss gör det på ett 

ordnat och förutsägbart sätt. Antonovsky (2005) kallar den stimuli som människan förstår för 

information. En känsla av att människan kan förstå händelser i deras liv och förnuftigt kunna 

förutse vad som kommer att hända. Människan använder inre och yttre stimuli där inre 

handlar om hur vi upplever olika stressorer och vilka copingstrategier vi använder. Yttre 

handlar om den information vi har runt omkring oss. En person med hög känsla av 

begriplighet antar att informationen de har runt omkring sig är förutsägbar. Om informationen 

inte är det kan den sorteras och tolkas senare. Hanterbarhet handlar om en tro att människan 

har de färdigheter eller förmågor, det stödet, den hjälpen eller de resurserna som behövs för 

att klara av vardagen. Livet är överkomligt och människan har kontrollen. Att ha en hög 

känsla av hanterbarhet gör att man inte känner sig utsatt av omständigheterna eller finner livet 

orättvist, utan kan förstå att man möter svårigheter i livet. Det är meningen att det som sker 

ska redas ut och sedan går livet vidare. Meningsfullhet handlar om tron på att saker i livet är 
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intressanta. Att ha en källa av tillfredställelse kan ses som motivationskomponenten. Det som 

händer i livet händer för att det finns en mening och det finns ett värde i det som händer vilket 

motiverar oss. Med inställningen att söka mening i livet dras man inte för att konfronteras 

med olyckliga upplevelser. Då föreställningen att med värdigheten i behåll komma igenom 

svårigheter är möjlig, gör man sitt bästa (Antonovsky, 2005). 

 

5 Metod 

Detta arbete är en litteraturstudie som bygger på vetenskapliga artiklar. En litteraturstudie 

utgår från en tydligt formulerad fråga och har som mål att skapa en ny syntes genom att 

jämföra tidigare studier (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

5.1 Datainsamling  

Datainsamling har gjorts i databaserna Cinahl och Pubmed. Databasen Cinahl är inriktad på 

omvårdnadsforskning (Östlundh, 2006). Databasen täcker hälso- och vårdvetenskaplig 

forskning från tidskrifter och böcker (Backman, 2008). Databasen Pubmed är en medicinsk 

databas, med över 16 miljoner referenser (Backman, 2008). Denna användes som 

komplement till Cinahl, för att utöka dataunderlaget för denna studie. För att hitta artiklar som 

passar forskningens syfte har sökorden; hospice, nurses, nursing, emotional, support, 

palliative, end of life, emotional support, experience, coping, palliative care, dying, stress, 

health, nurse* och experience* valts. Dessa sökord användes i olika kombinationer, genom så 

kallad boolesk sökteknik. Boolesk sökteknik innebär att man med olika sökoperatorer 

förklarar vilket samband sökorden ska ha (Östlundh, 2006). Sökoperatoren AND användes i 

sökningen för att kombinera orden. I databasen Cinahl gjordes även sökning med trunkering, i 

form av *. Trunkering möjliggör träffar med sökordets alla böjningsformer (Östlundh, 2006). 

Med fältsökning kan man precisera sökningen. Kombinationen tidskrift och sökord användes 

vid ett tillfälle, detta presenteras som manuell sökning. Sammanlagt utfördes 17 sökningar, 

vilket resulterade i 12 artiklar (se bilaga 1). 
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5.2 Urval 

Vid insamling av data har inklusionskriterierna peer reviewed, tillgänglig i full text, 

tillgängligt abstract och tillgängliga referenser använts. Avgränsningen peer reviewed 

säkerställer att artikeln är vetenskapligt granskad (Östlundh, 2006). Inga artiklar innan 1996 

har använts för att få aktuell forskning. Termen hospice har inkluderats och ingen skillnad 

mellan hospicevård och palliativvård har gjorts. Utöver inklusionskriterier har en 

kvalitetsgranskning gjorts av framkommen data, detta för att avgöra om artiklar ska ingå i 

studien. Kvalitetsgranskningen har varit inspirerad av Fribergs (2006a) beskrivning av hur 

man granskar kvalitativa och kvantitativa studiers kvalitet. Friberg beskriver ett antal frågor 

som bör ställas till studierna för att säkerställa dess kvalitet. Bland annat hur problem, urval, 

metod och analys är gjord och beskriven. Författarna utgick från dessa och gjorde en 

kvalitetsgranskning efter förmåga. Under kvalitetsgranskningen lästes alla studier igenom 

upprepade gånger. Artiklar som efter kvalitetsgranskningen valdes hade ett tydligt formulerat 

syfte, en problemformulering, beskrivit urval och metod samt svarat på syftet. Studier 

innefattande studenter, pediatrik och distriktsjuksköterskor exkluderades i sökningen. Artiklar 

skrivna på andra språk än svenska/engelska har också exkluderats. Det har varit av vikt för 

författarna att alla artiklar handlar om vård på palliativa enheter, vilket har lett till att artiklar 

där vården bedrivits i hemmet, på äldreboende samt på allmänna eller akutsjukhus har 

exkluderats. 

 

5.3 Analys  

Olsson & Sörensen (2007) förklarar att det är viktigt att ha ett vetenskapligt förhållningssätt. 

Författarna försökte under analysens gång ha ett vetenskapligt förhållningssätt, genom att 

kritiskt granska, värdera trovärdighet och sträva efter att vara öppna för texterna. De etiska 

överväganden som gjorts ska också redovisas för att stärka det vetenskapliga 

förhållningssättet (Olsson & Sörensen, 2007).  

Analys av texterna har gjorts inspirerad av Evans (2003) analysmetod. Denna analysmetod 

syftar till att skapa en ny syntes av publicerade forskning, vilket författarna i denna studie har 

intentionen att göra. Analysen gjordes i fem steg; att upprepade gånger läsa igenom valda 

artiklar med fokus på resultatet, identifiera nyckelfynd, skapa översikt över materialet, 

identifiera likheter och skillnader samt skapa teman eller kategorier. 
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 De valda artiklarna lästes igenom upprepade gånger av båda författarna var och en för sig. 

Detta gjordes för att få en känsla av studiernas innehåll (Evans, 2003). Därefter lästes 

artiklarnas resultat igenom med syftet att hitta nyckelfynd. Funna fynd diskuterades och 

jämfördes för att minska risken för att missa relevant data som svarade mot syftet. För att få 

materialet överskådligt bör materialet sammanställas (Evans, 2003). En schematisk översikts 

skapades genom att koda materialet. Detta gjordes genom att valda artiklar döptes från 

bokstav A-L och funna nyckelfynd numrerades. Författarna abstraherade tillsammans 

nyckelfynden till ord som skrevs ned på små lappar. Alla lappar hade då, förutom de 

abstraherade nyckelfynden en kod som visade på vilken artikel, samt var i artikeln 

nyckelfynden gick att finna, A1-L15. Därefter jämförs nyckelfyndens likheter och skillnader. 

Detta gjordes genom att författarna tillsammans jämförde och grupperade de koder som 

framkommit efter dess likheter. Detta resulterade i tre kategorier och nio underkategorier.  

   

5.4 Forskningsetiska överväganden 

När författandet av vetenskapliga studier inleds är det av vikt att tänka på hur man använder 

den information som hittats, att inte omformulera sina fynd är plagiat och anses som fusk 

(Forsberg, & Wengström, 2008). Författarna har under arbetets gång gått tillbaka till 

ursprungskällorna för att se att data inte förvrängts. Alla artiklar som använts i denna studie 

har varit granskade av en etisk kommitté. Författarna av arbetet vill poängtera att alla artiklar 

som använts har varit skrivna på engelska och därmed översatts av författarna, vilket kan ge 

utrymme för tolkning. I analys av studierna har författarna försökt vara så neutrala som 

möjligt. Hur insamling av data har gått till redovisas i bilaga 1. 

 

6 Resultat 

Analys av data resulterade i tre kategorier: Att få stöd i sin yrkesroll samt som människa, 

behov av bearbetning av uppkomna känslor och balans mellan arbete och privatliv, samt nio 

underkategorier, som presenteras under respektive huvudkategori nedan. 
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6.1 Att få stöd i sin yrkesroll samt som människa 

Resultatet visar att sjuksköterskor behöver stöd för att hantera sina känslor. Arbetsmiljön och 

sociala nätverket är viktiga källor till detta. Att få återkoppling och bekräftelse för arbetet som 

utförts samt för sjuksköterskan som människa framgår också som en källa till stöd. 

 

6.1.1 En stöttande arbetsmiljö 

Det som sjuksköterskorna ansåg vara bland det viktigaste för att kunna hantera sina känslor 

var att de hade stöd från sina arbetskollegor (Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). En 

öppen relation mellan kollegor gjorde att sjuksköterskor värnade om de känslor som uppkom 

och detta beskrevs ge en känsla av trygghet. En förståelse kunde uppnås mellan kollegor även 

om de inte uttryckte samma känslor (Rasmussen, Sandman & Norberg, 1997). En del 

sjuksköterskor kände däremot att de ibland saknade tid och tillfälle att få stöd från kollegor 

under arbetspasset (Bruneau & Ellison, 2004).  

Arbetsgruppen beskrevs som stöttande i det dagliga arbetet (Booth, Maguire, Butterworth & 

Hillier, 1996; Payne, Dean & Kalus, 1998; Bruneau & Ellison, 2004; Ablett & Jones, 2007; 

Wu & Volker, 2009). Arbetsgruppen gav sjusköterskorna styrka, inspiration, humor och 

bekräftelse vilket hjälpte till att lätta på det emotionella tryck som sjuksköterskorna upplevde 

i relation till tragiska händelser (Rasmussen et al., 1997; Barnard, Hollingum & Hartfiel, 

2006). En bra sammanhållning i arbetsgruppen underlättade för sjuksköterskorna att bearbeta 

sina känslor (Sandgren, Thulesius, Fridlund & Petersson 2006). 

 Sjuksköterskor underströk även betydelsen av en stödjande arbetsmiljö (Payne et al., 1998; 

Mok & Chi Chiu, 2004; Ablett & Jones, 2007). I ett öppet och tillåtande klimat kunde 

konflikter samt meningsskiljaktigheter verbaliseras, tydliggöras och lösas (Sandgren et al., 

2006; Taylor, Bewley, Bulmer, Fayers, Hickey, Hill, Luxford, McFarlane & Stirling, 2008). 

Hospice beskrevs som speciell och behaglig miljö och denna miljö ansågs vara bidragande till 

att sjuksköterskorna kände tillfredställelse samt berikning på arbetet (Mok & Chi Chiu, 2004; 

Ablett & Jones, 2007).  

 Utöver stöd från arbetskollegor samt stödjande arbetsmiljö framkom stöd från 

arbetsledningen som betydande. Strukturerade riktlinjer för reflektion på arbetsplatsen 

beskrevs i en studie som givande eftersom det underlättade förståelse för utförda handlingar 

(Bailey & Graham, 2007). Både praktiskt och emotionellt stöd från överordnade underlättade 

för sjuksköterskorna att bearbeta sina känslor och ledde till att känslor inte blockerades 
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(Booth et al., 1996). Att brist på stöd kan leda till blockering av känslor framkom även i en 

svensk studie (Sandgren et al., 2006).   

 

6.1.2 Stöd utanför arbetet 

Ett bra socialt nätverk med emotionellt stöd från vänner beskrevs som viktigt (Bruneau & 

Ellison, 2004; Ablett & Jones, 2007; Barnard et al., 2006; Wu & Volker, 2009). Att prata med 

någon man känner sig trygg med upplevdes som stödjande (Barnard et al., 2006; Taylor et al., 

2008). Familjemedlemmars betydelse betonades också, sjuksköterskor beskrev att de ibland  

hade behov av att få uttrycka sina känslor efter arbetsdagen (Bruneau & Ellis, 2004; Barnard 

et al., 2006). Flera sjuksköterskor betonade stödet från deras partner som den viktigaste källan 

till stöd (Bruneau & Ellison, 2004). En studie visade att sjuksköterskor som bodde ihop med 

någon hade starkare emotionell styrka än de som bodde ensamma (Desbiens & Fillion, 2007).  

 

6.1.3 Bekräftelse och återkoppling på sitt handlande 

Sjuksköterskor beskrev ett behov av att få respons på sina handlingar både som en 

professionell person och som individ (Rasmussen et al., 1997; Sandgren et al., 2006). Brist på 

bekräftelse kunde leda till att sjuksköterskor tog med sig funderingar hem efter arbetsdagen 

och grubblade över känslor som uppkommit under arbetspasset. Sjuksköterskorna beskrev ett 

behov av återkoppling som en försäkran på att de hade hanterat situationen rätt. Återkoppling 

gav sjuksköterskorna en förståelse och möjliggjorde en acceptans vilken gav dem styrka att 

fortsätta arbeta (Rasmussen et al., 1997; Sandgren et al., 2006). 

 

6.2 Behov av bearbetning av uppkommna känslor 

Resultatet visar också att sjuksköterskor utöver stöd också behöver bearbeta känslor som 

uppkommer. Detta kunde göras genom att sjuksköterskorna ger utlopp för sina känslor och får 

tillfälle för avslut. Sjuksköterskans personliga värderingar och trossats framkom som 

betydelsefullt i det dagliga arbetet. 

 

6.2.1 Ge utlopp för sina känslor 

Brist på tid, kunskap, energi eller emotionell kompetens kunde resultera i att sjuksköterskor 

medvetet eller omedvetet valde att inte hantera de känslor som uppstod i arbetet. Detta kunde 

göras genom att skjuta upp, undvika eller lagra känslor för att ta itu med dem senare 
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(Sandgren et al., 2006). För att sjuksköterskor skulle kunna lätta på det inre tryck som 

känslorna kunde bringa beskrevs ett behov av att få ventilera dem, detta kunde göras genom 

humor, skratt och prat (Barnard et al., 2006; Sandgren et al., 2006; Ablett & Jones, 2007). 

Intensiva vårdrelationer beskrevs leda till att sjuksköterskor likväl som patientens närstående 

genomgick en sorgeprocess (Barnard et al., 2006). När känslor av sorg blev överväldigande 

beskrev sjuksköterskor ett behov av att gråta samt få förståelse för det (Rasmussen et al., 

1997; Barnard et al., 2006). Sjuksköterskor belyste vikten av att få prata av sig, så att de 

kunde fortsätta arbeta. Genom att prata av sig kunde sjuksköterskorna avhandla de känslor 

som uppkommit, det vill säga en envägskommunikation där sjuksköterskan är den enda som 

behöver prata (Rasmussen et al., 1997; Sandgren et al., 2006). Att använda humor beskrevs 

fungera som en emotionell ventil som skyddar mot obehagliga känslor (Sandgren et al., 2006; 

Ablett & Jones, 2007). 

 

6.2.2 Följa med på patientens resa och få ett avslut 

Vårdandet av döende människor kunde upplevas som tillfredsställande, där sjuksköterskor 

kunde se stort värde i patienten och bli motiverade av dennes transcendens genom lidandet 

(Mok & Chi Chiu, 2004) En taiwanesisk sjuksköterska beskrev relationen till patienten och 

dennes närstående som en nära relation. Sjuksköterskan ansåg att vårdandet blev lättare om 

man såg patienten som en familjemedlem (Wu & Volker, 2009). En annan studie pekade på 

att visa sympati och identifiera sig med en patient och dennes närstående kunde leda till 

känslomässig utmattning (Sandgren et al., 2006). Sjuksköterskor beskrev att de kände glädje 

och sorg med patienterna. Den nära relation som uppstod beskrevs som att följa med på 

patientens resa (Barnard et al., 2006). Att ta farväl av en patient som man vårdat en längre tid 

och att närvara vid döendet framkom som en viktig del i att få ett avslut (Rasmussen et al., 

1997; Sandgren et al., 2006). Att få skeendet återberättat av en kollega om man inte varit 

närvarande kunde också vara betydelsefullt. Att få ett avslut beskrevs som helande och 

möjliggjorde att vara helt närvarande för nästa patient (Rasmussen et al., 1997). 

 

6.2.3 Personliga värderingar 

Egna värderingar och trossatser beskrevs av en del sjuksköterskor som mycket betydelsefullt i 

arbetet med döende patienter (Barnard et al., 2006; Sandgren et al., 2006). En medvetenhet 



  

13 
(13) 

 

 

om sin egen andlighet beskrevs vara till stor hjälp när sjuksköterskorna skulle vårda (Ablett & 

Jones, 2007).  

 

I think with palliative care you´ve got to have been through bereavement yourself and sorted out 
your questions yourself, you know, “Why are we here? Why does this happen?”…well, it made 
me question life really and what´s it all about….I think I had to be ready, and I suppose it does 
affect your life because you realise life´s short really and it changes your values (Ablett & Jones, 
2007, s.736). 

  

Religiöst troende sjuksköterskor fann stöd och tillit i religionen, vilket visade sig ha positiv 

inverkan på deras stressnivåer (Wu & Volker, 2009). Att arbeta i dödens närhet gav upphov 

till tankar kring sjuksköterskornas egen dödlighet. Sjuksköterskorna upplevde samtal om 

döden som naturligt (Payne et al., 1998; Ablett & Jones, 2007). 

 

6.3 Balans mellan arbete och privatliv 

Utöver stöd och bearbetning framkom att en balans mellan arbete och privatliv är centralt för 

att sjuksköterskan ska kunna hantera de känslor som påfrestningarna medför. Förmåga att 

sätta gränser, livsstilsstrategier samt reflektion är viktiga komponenter för att denna balans 

ska kunna uppnås. 

 

6.3.1 Professionell gränsdragning 

Många betonade vikten av en professionell gränsdragning mellan privatliv och arbete 

(Bruneau & Ellison, 2004; Barnard et al., 2006; Ablett & Jones, 2007). Professionell 

gränsdragning handlar om att ha en hälsosam balans mellan arbete och privatliv och ansågs 

skydda emotionell stress (Ablett & Jones, 2007). Att hitta ett jag utanför rollen som palliativ 

sjuksköterska beskrevs som viktigt av erfarna sjuksköterskor (Barnard et al., 2006). Genom 

att vara personlig men inte privat kunde sjuksköterskor distansera sig (Sandgren et al., 2006). 

Sjuksköterskerollen kunde användas som en sköld mot känslor. Att inte bli för involverad 

med patienten kunde göra att man kunde kontrollera sina känslor bättre (Sandgren et al., 

2006; Ablett & Jones, 2007). En del sjuksköterskor beskrev att de lämnade arbetet när de efter 

arbetspassets slut böt om till privata kläder (Rasmussen et al., 1997).  

 Sjuksköterskor kunde också välja att undvika vissa samtalsämnen med patienten då det 

upplevdes svårt att möta de känslor som patienten yppade (Booth et al., 1996; Bruneau & 
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Ellison, 2004). Att inte ta itu med sina känslor kunde leda till emotionell utmattning och 

utbrändhet (Sandgren et al., 2006).   

 Att ibland ta pauser beskrevs som viktigt för att kunna få perspektiv på situationen (Taylor 

et al., 2008). En hanterbar arbetsbelastning skapade tillfredställelse på arbetet (Ablett & 

Jones, 2006). Genom att prioritera bland arbetsuppgifter kunde sjuksköterskorna minska 

påfrestningarna från arbetet. Genom att erkänna begränsningar i situationen och våga släppa 

kontrollen beskrevs delegering av arbetsuppgifter underlätta arbetsbördan (Taylor et al., 

2008).  

 

6.3.2 Livsstilsstrategier 

I två studier framkom att livsstilsstrategier var en viktig del i att kunna hantera stressen som 

uppkom i vårdandet av döende människor (Rasmussen et al., 1997; Wu & Volker, 2009). 

Sjuksköterskor beskrev att deras arbete ibland var energikrävande (Rasmussen et al., 1997). 

Fysisk aktivitet beskrevs som ett sätt att få tillbaka energi och på så vis klara av de 

påfrestningar som arbetet innebär (Rasmussen et al., 1997; Wu & Volker, 2009). Att 

motionera och svettas beskrevs som ett effektivt sätt att rensa huvudet (Rasmussen et al., 

1997). Utöver fysisk aktivitet beskrevs vikten av att äta hälsosamt, sova ordentligt och utföra 

avslappnande aktiviteter som viktiga delar (Wu & Volker, 2009). 

 

6.3.3 Reflektion 

Emotionell kompetens påverkar hur mycket emotionell belastning sjuksköterskor klarar av. 

Den emotionella kompetensen byggs upp av erfarenhet, kunskap, attityder och värderingar 

(Sandgren et al., 2006). Sjuksköterskornas utveckling berikades i vårdandet av döende 

människor. Men sjuksköterskor behöver också aktivt själva främja jaget (Mok & Chi Chiu, 

2004; Barnard et al., 2006). Via självreflektion kunde sjuksköterskorna känna igen tecken på 

överansträngning och lära sig att dra ner på arbetstempot (Sandgren et al., 2006).  

 Guidade gruppreflektioner visade sig ge sjuksköterskan möjligheter att fokusera på sina 

egna tankar och känslor vilket ledde till självkännedom. Genom att sjuksköterskorna förde 

dagbok över de känslor som uppkom samt delade dessa med gruppen skapades en djupare 

lärdom (Bailey & Graham, 2007). Genom att finna och skapa mening i svåra situationer 

kunde sjuksköterskorna finna sinnesro (Rasmussen et al., 1997). Sjuksköterskorna fann även 

mening genom att hitta tid att reflektera över dagens händelser samt minnas patienter som gått 
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bort (Mok & Chi Chiu, 2004; Barnard et al., 2006). Att skriva dagbok kunde upplevas som 

terapeutiskt samt renande. Det var även ett sätt att minnas det som hänt och att få överföra 

sina känslor på papper (Rasmussen et al., 1997; Bailey & Graham, 2007; Taylor et al., 2008). 

 Sjuksköterskor beskrev hur de skapade mening i arbetet genom positiv omtolkning, vilket 

beskrevs som en positiv omvärdering av situationen (Desbiens & Fillion, 2007). Andra studier 

förklarar vikten av att släppa taget och vara en öppen människa, att peppa sig själv samt ha ett 

positivt tänkande (Mok & Chi Chiu, 2004; Taylor et al., 2008). Genom relationen till 

patienten kunde sjuksköterskor lära sig att släppa taget och vara mer öppna inför livet (Mok & 

Chi Chiu, 2004). Reflektionen ledde till en öppenhet där sjuksköterskorna kunde prioritera 

vad som var viktigt och fokusera på nuet. Genom att stanna upp för ett ögonblick, ta ett djupt 

andetag och centrera sig kunde de återgå till sitt arbete med förnyad energi (Taylor et al., 

2008; Wu & Volker, 2009).  

 

7 Diskussion 

Nedan följer resultatdiskussionen samt en metoddiskussion. Diskussionens syfte är att knyta 

samman examensarbetet (Friberg, 2006b). 

 

7.1 Resultatdiskussion 

Nedan diskuteras våra viktigaste fynd i relation till ny forskning och Antonovskys teori 

KASAM. Vårt syfte är att belysa hur sjuksköterskor som är verksamma inom palliativa 

enheter kan hantera sina känslor som uppstår i vårdandet av döende människor. Vårt resultat 

visar på tre viktiga komponenter som sjuksköterskor verksamma inom palliativa enheter är i 

behov av för att kunna hantera det dagliga arbetet med de emotionella påfrestningar som de 

utsätts för - Att få stöd i sin yrkesroll samt som människa, behov av bearbetning av uppkomna 

känslor och balans mellan arbete och privatliv. 

Vårt resultat visar att sjuksköterskor som dagligen arbetar med döende människor är i 

behov av stöd från sin omgivning för att kunna hantera de känslor som uppkommer. 

Arbetsgruppen, överordnade och arbetsmiljön har i vår studie visats ha betydelse för 

sjuksköterskans förmåga att hantera sina känslor. Den återkoppling som arbetsgruppen ger är 

betydande för sjuksköterskors upplevelse av att ge bra vård och på att man som professionell 

vårdare har gjort rätt trots de svåra omständigheterna. Uppmärksamhet och bekräftelse har i 
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vår studie också visat sig fungerar som en försäkran på att man handlat rätt och gjort ett bra 

jobb. Återkoppling och bekräftelse kan ses som en resurs som hjälper sjuksköterskor att 

hantera den information de har runt omkring sig på arbetsplatsen. Detta skulle utifrån 

Antonovskys (2005) teori KASAM kunna tolkas som en känsla av hanterbarhet. I vårt resultat 

framkom att sjuksköterskor även behöver ha en struktur över dagens uppgifter. Antonovsky 

(2005) menar att människan behöver en viss ordning och struktur i livet för att kunna få en 

känsla av begriplighet.  

 Genom reflektion med arbetskamraterna får sjuksköterskor tillgång till annan information 

än deras egen vilket stärker deras känsla av hanterbarhet. Detta kan få sjuksköterskorna att 

förstå att det finns omständigheter som de inte kan rå på. Det dagliga samspelet med 

arbetsgruppen kan inge styrka att klara av känslor vilket ökar deras känsla av meningsfullhet 

eftersom de då blir motiverade. Brist på stöd från arbetsgruppen däremot kan göra att 

sjuksköterskor känner sig misslyckade och vilket i sin tur leder till en känsla av att livet är 

orättvist. Om känslan av meningsfullhet påverkas negativt så kan hanterbarheten minska 

vilket skulle göra det svårare för sjuksköterskorna att känna motivation i det dagliga arbetet. 

Detta resonemang stärks av Olthius, Leget & Dekkers (2007) som beskriver hur självkänsla 

utvecklas genom samspel där positiv återkoppling samt att känna tillhörighet i gruppen är en 

viktig del i detta sammanhang. Brist på bekräftelse för utfört arbete påverkar sjuksköterskors 

självkänsla negativt och kan påverka kvaliteten av vården om det förhindrar vårdandet att vara 

centralt (Olthius et al., 2007). Sjuksköterskors emotionella stabilitet kan stärkas av en 

stöttande arbetsmiljö. Detta är av vikt att lyfta då sjuksköterskors sätt att hantera sina känslor 

påverkar den vård som ges och patientsäkerheten (Teng, Chang & Hsu, 2009). En arbetsmiljö 

där det finns ett öppet klimat som främjar sammanhållningen i arbetsgruppen och där man 

tillåts reflektera över sina känslor gällande döden borde rimligen gynna verksamheten och 

sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskor har ett stort ansvar på arbetsplatsen och mycket av arbetet görs i ensamhet. 

I resultatet framkom det att det inte bara är arbetsgruppen som behöver ge uppmuntring, även 

överordnade behöver ge sjuksköterskan återkoppling. Att känna sig trygg när man är hemma 

ses som en självklarhet och det vore rimligt att detta även ska gälla på arbetsplatsen. 

Gustafsson, Norberg & Strandberg (2008) belyser hur sjuksköterskor som inte får bekräftelse 

känner sig missförstådda, underskattade och ifrågasatta. En känsla av att vara anonym kan 

uppstå då arbetsgruppen och överordnade förbiser sjuksköterskans insatser. Det kan leda till 
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känslor av otillräcklighet, upplevelser av misslyckande, ensamhet och ovärdighet (Gustafsson 

et al., 2008). Det är rimligt att anta att känslan av att vara anonym och ifrågasatt i en grupp 

kan leda till att missförstånd kan uppstå vilket i sin tur kan påverkar vårdandet negativt.  

Enligt Christiansen (2008) anser sjuksköterskor att positiv återkoppling från patienter är 

den viktigaste källan för att få veta att ett bra arbete utförts. Genom att studera hur vårdandet 

mottas av patienter söker sjuksköterskor bekräftelse. En nöjd patient gör att sjuksköterskorna 

kände att de gjort ett bra jobb och upplever att arbetet är meningsfullt (Christiansen, 2008).  

Känslan av meningsfullhet är utifrån Antonovskys (2005) teori KASAM en viktig del för 

att kunna känna motivation. Även återkoppling från patienter har en inverkan på hur 

sjuksköterskor upplever begriplighet och hanterbarhet. Med den återkoppling patienter ger får 

sjuksköterskor bekräftelse och synpunkter på att de utfört ett tillfredställande arbete. 

För att sjuksköterskorna skulle kunna hantera sina känslor visade det sig att bearbetning av 

känslor var en viktig komponent. Sjuksköterskor beskrev att använda humor, att skratta och 

att prata av sig var olika sätt att ge utlopp för känslorna. Humor kan vara ett verktyg i 

vårdrelationen med patienten och även mellan kollegor. Humorn avväpnar och fungerar som 

en emotionell ventil, även om det är bara för en liten stund. Det handlar om att hitta de små 

stunderna av glädje mellan de jobbiga känslorna för att arbetet lättare ska kunna fortgå. 

Sjuksköterskors förmåga att följa med på patienternas resa både i glädje och i sorg underlättar 

deras möjlighet till ett bra avslut vid patientens bortgång. I vårdandet av döende patienter 

uppkommer känslor till följd av de stressorer som finns runt sjuksköterskorna. Antonovsky 

(2005) förklarar att det både finns information som kan förutses och information som inte kan 

förutses, dessa har påverkan på upplevelsen av begriplighet. Känslor som uppkommer i 

vårdandet av döende patienter kan inte alltid förutses. I vårt resultat har det framkommit att 

sjuksköterskor behöver få utlopp för sina känslor genom att använda sin humor, skratta eller 

gråta. Att sjuksköterskor ger utlopp för känslor kan ses som att de använder sina resurser för 

att skapa hanterbarhet. Den emotionella ventilen kan ses som en motivationshöjande 

komponent då det utvecklar sjuksköterskors hanterbarhet. 

Alla har existentiella tankar, som kan knytas till trossats/religion eller personliga 

värderingar. Dessa har i vår studie visats ha betydelse för synen på vårdandet. Utifrån 

KASAM skulle tilltro till religion/trossats eller personliga värderingar bidra till begriplighet 

som gör att sjuksköterskorna kan ta emot och sortera den information de får. En tilltro gör att 

det enklare går att kategorisera informationen vilket skapar ordning. Känslan av hanterbarhet 
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blir hög då sjuksköterskan kan tillämpa sin begriplighet som en slags förförståelse. 

Meningsfullheten finns då hon känner sig som en liten del i en stor plan där spelreglerna 

redan är ordnade (Antonovsky, 2005). 

Vår studie visar att sjuksköterskor kan finna stöd och tillit genom sin religion/trossats eller 

personliga värderingar. Sjuksköterskor beskrev hur en medvetenhet om sin egen andlighet 

kunde bidra till bättre vård. Olthius et al., (2007) beskriver att sjuksköterskans personliga 

värderingar om det goda livet bör inkludera hennes erfarenheter som professionell för att 

kunna ge god vård. Boroujeni, Mohammadi, Oskouie & Sandberg (2008) fann att 

sjuksköterskors strävan efter inre balans kunde relateras till deras tilltro till gud. Den 

grundläggande tilltron låg i att botemedel var en gudagåva och arbetsgruppen agerade som 

guds verktyg. Sjuksköterskorna kunde ibland be för sina patienter (Boroujeni et al., 2008).  

Döden väcker tankar som inte alltid kan förutsägas. Det kan inte heller de känslor som kan 

uppstå. Sjuksköterskor som har inre copingstrategier att använda kan sortera känslorna och 

bearbeta dem senare. Hanterbarheten blir hög då en tilltro på att känslorna finns där av en 

anledning. Motivationen är att känslor uppstår för att man ska kunna utvecklas som människa 

(Antonovsky, 2005). 

En annan viktig komponent som framkom i vårt resultat var att en balans mellan yrkesroll 

och privatliv ansågs viktigt. Många sjuksköterskor betonade vikten av att kunna sätta gränser 

mellan sin professionella roll och den privata samt att vara personlig men inte privat. Vi har i 

vårt resultat visat att sjuksköterskor behöver emotionell kompetens för att kunna hantera sina 

känslor. En medvetenhet om sina egna känslor och en kunskap om hur de kan hanteras ansågs 

som en viktig egenskap för att hitta denna balans. Detta styrks i studien av Teng et al. (2009) 

som påtalar vikten av att lyfta sjuksköterskor då det stärker deras emotionella kompetens samt 

hur de hanterar sina känslor. 

Enligt Antonovskys (2005) modell KASAM är det möjligt att uppleva starka känslor och 

ändå vara professionell om en känsla av begriplighet finns. Genom begripligheten kan 

sjuksköterskor granska verkligheten och sortera de känslor som inte var förväntade vilket 

tillför klarhet. De starka känslor som uppkommer i vårdandet kan om begriplighet finns ses 

som en resurs för att kunna hantera sin vardag på avdelningen (Antonovsky, 2005).  

En studie i vårt resultat visade att erfarna sjuksköterskor belyste vikten av att hitta och 

stärka jag-känslan utanför sjuksköterskerollen. Boroujeni et al. (2008) beskriver att 

sjuksköterskor utvecklar en relation med patienterna som gör att patienternas död påverkar 
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sjuksköterskorna. Hur sjuksköterskor hanterar detta har bland annat med klinisk erfarenhet att 

göra. En erfaren sjuksköterska vet hur en patients död påverkar henne och kan lättare hålla en 

professionell distans (Boroujeni et al., 2008). Weigel, Parker, Fanning, Reyna & Brewer 

Gasbarra (2007) har i sin studie kommit fram till att erfarna hospicesjuksköterskor inte blir 

personligt påverkade i samma grad som mindre erfarna hospicesjuksköterskor. Dessa studier 

skulle kunna motivera genensamma reflektioner på arbetsplatsen där erfarna sjuksköterskor 

kunde dela med sig av sina erfarenheter för att stärka mindre erfarna sjuksköterskor. Rachidia, 

Dierckx de Casterlé, De Blaeser & Gastmans (2009) belyser i sin studie hur patienten ser på 

professionell gränssättning. Sjuksköterskor som anförtror patienten sina personligheter 

uppfattas bidra till en närmare relation. Patienten känner sig sedd som en medmänniska och 

sammanhörande med sjuksköterskorna (Rachidia et al., 2009).  

Genom livserfarenhet lär sig människan att känna igen den information som finns 

tillgängligt och kan sortera den (Antonovsky, 2005). Livet precis som arbetet handlar om att 

lära sig hantera det som händer. Genom arbetslivserfarenhet får sjuksköterskor en begriplighet 

av hur de som sjuksköterskor och deras arbete fungerar. Då sjuksköterskorna fått dessa 

erfarenheter kan de tillämpa sina kunskaper för att öka hanterbarheten i arbetsliv. När 

hanterbarheten är hög blir de inte lika påtagligt påverkade av sitt arbete. Enligt KASAM 

skulle en hanterbarhet göra att sjuksköterskor känner sig mer motiverade att fortsätta utveckla 

sitt arbete och hjälpa andra sjuksköterskor att bli lika motiverade (Antonovsky, 2005). 

Enligt Socialstyrelsen (2007) upplever sjuksköterskor att det finns en klyfta mellan den 

vård som de vill ge och de resurser som finns tillgängliga. Vårt resultat påvisar att 

sjuksköterskor som ansågs sig ha en hanterbar arbetsbelastning kände en tillfredställelse. En 

hanterbar arbetsbelastning borde därmed påverka vården positivt. 

 

7.2 Metoddiskussion  

Vi anser att en litteraturstudie i detta fall lämpade sig för att besvara vårt syfte. Författarna 

hade en tidsbegränsning på 10 veckor att respektera, vilket har resulterat i att endast tolv 

artiklar använts i studien. Med detta vill vi understryka att forskning inom valt område kan ha 

missats. En empirisk studie hade också kunnat svara på syftet men författarna anser att det 

skulle ha blivit alltför omfattande. Enligt Segersten (2006) är empiriska studier mycket 

tidskrävande och ej lämpliga på den grundnivå författarna befinner sig.  
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I studien gjordes inga begränsningar gällande artiklarnas ursprungsland. Detta på grund av 

ett intresse över att se hur sjuksköterskor världen över hanterar påfrestningar som uppstår vid 

vårdandet av döende människor. I efterhand framgår också att ett resultat byggt på underlag 

av endast svenska/nordiska studier hade blivit för tunt. De sökord som användes valdes med 

avsikt att vara så neutrala som möjligt, detta för att minska risken att få ett vinklat resultat. I 

efterhand är författarna eniga om att sökningar av artiklar kunde ha skett på ett mer 

tidseffektivt sätt. För att spara tid hade trunkteringar kunnat ha använts i ett tidigare skede.  

På grund av ekonomiska begränsningar användes endast studier som fanns tillgängliga i full 

text. Vi är medvetna om att relevanta studier i ämnet därmed kan ha förbisetts. Artiklarna som 

användes i denna studie är från år 1996-2009. Författarna var intresserad av den senaste 

forskningen och hade från början visionen om en studie där dataunderlaget inte var äldre än 

tio år. På grund av för få artiklar vidgades urvalet av utgivningsår något. Artiklar som legat 

till grund för denna studies resultat har i huvudsak varit kvalitativa. Vid insamling av data 

gjordes ingen begränsning angående detta, utan de artiklar som kunnat besvara studiens syfte 

har använts oavsett kvalitativ eller kvantitativ metod. Detta resulterade i nio kvalitativa 

artiklar, två kvantitativa, samt en med blandad metod som ansågs vara relevanta för 

litteraturstudien.  

Artiklarna analyserades i 5 steg inspirerad av Evans (2003) analysmetod. Genom att följa 

denna metod steg för steg upplevde författarna att analysarbetet blev systematiskt och 

strukturerat genomfört. Denna metod möjliggjorde även att på ett enkelt sätt gå tillbaka till 

originalkällan för att säkerställa att resultatet inte tolkades.  

Den teoretiska utgångspunkt som författarna valde att använda ansågs som ett bra val då 

Antonovsky har ett salutogent synsätt. Antonovsky ifrågasatte vad som gör människor friska 

samt hur de ska kunna fortsätta vara friska. Författarna anser att hur sjuksköterskor hanterar 

de känslor som uppkommer i vårdandet kan relateras till deras hälsa. Antonovsky är ingen 

omvårdnadsteoretiker men denna uppsats visar att denna teoretiska utgångspunkt går att 

tillämpa inom ramen för vårdvetenskap. I efterhand kan man tänka sig att en annan teori 

också skulle kunnat ha relevans. De flesta omvårdnasteorier baseras på patienters upplevelser 

och den här uppsatsen belyser sjuksköterskors upplevelser. 

Författarna upplever att samarbetet har gått bra och att båda varit delaktiga under hela 

processen. Det mesta arbetet har utförts tillsammans. Efter artikelinsamling och 

kvalitetsgranskning av de 12 artiklar som resultatet bygger på lästes datan igenom separat 
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upprepade gånger. Under den del av analysen då nyckelfynden lyftes arbetade författarna 

också var och en för sig, för att sedan jämföra och diskutera de fynd som hittats. Författarna 

återgick under processens gång tillbaka till syftet för att hålla fokus och hålla sig inom ramen 

för studien. Genom att diskutera förförståelse i ämnet samt förväntningar på resultatet hade vi 

kunnat medvetandegöra våra förutfattade meningar innan arbetet med litteraturstudien 

började. Detta ses som en lärdom till nästa gång. Författarna hoppas att eventuella 

förförståelse i ämnet inte färgat resultatet. Vi har strävat efter att vara så neutrala som möjligt 

och analysera texterna med öppet sinne.  

 

8 Slutsats 

Vårt resultat visar på att sjuksköterskor är i behov av stöd, balans och bearbetning för att 

kunna hantera känslor som uppkommer i vårdandet av döende människor. Brist på stöd, tid, 

kunskap och energi kan leda till att känslor medvetet eller omedvetet blockeras eller undviks 

istället för att bearbetas. Utebliven bearbetning av känslor genom blockering eller undvikande 

kan i längden leda till känslomässig utmattning och utbrändhet. Denna studie fokuserar på 

sjuksköterskor som arbetar på palliativa enheter, men sjuksköterskor möter döende i alla delar 

av vården vilket gör att vi tror detta resultat kan implementeras hos alla sjuksköterskor. Detta 

resultat skulle även kunna användas under sjuksköterskeutbildningen för att belysa att känslor 

kommer att uppstå samt hur dessa kan hanteras. Arbetsgivare kan ta del av resultatet och 

använda det med intresse för att främja personalens hälsa, till exempel genom att se till att det 

finns tid för reflektion. Sjuksköterskor som kan hantera de känslor som uppkommer tror vi 

gynnar både arbetsgivare och samhället ekonomiskt i form av både mindre sjukskrivningar 

och bättre vårdkvalitet. Vi anser att det är av vikt att vidare forska på hur sjuksköterskors 

arbete på olika sätt påverkar dem emotionellt, psykiskt och fysiskt samt hur man kan stötta 

sjuksköterskor på dessa plan. Vår studie är ett bidrag till detta.  
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Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1Bilaga 1    

                   Matris över sökord. 

 

Databas  Sökord Träffar Valda artiklar 

Cinahl "hospice" and "nurses" 
and "emotional"  

33 0  

Cinahl "experience" and 
"palliative" and 
"nurses" 

113 2  (H,A) 

Cinahl “nursing” and 
“hospice” and 
“emotional support” 

18 1 (C) 

Cinahl “nurses” and “support” 
and “hospice” 

91 1  (E) 

Cinahl “nursing” and “coping” 
and “palliative care” 

28 2 (F, K) 

Cinahl “dying” and “nursing” 
and “experience” 

86 1 (D) 

Cinahl “palliative” and 
“nurses” and “stress” 

32 0 

Cinahl “nurse*” and 
“experience*” and 
“palliatve” and 
“hospice” 

105 1  (L) 

Cinahl “nursing” and 
“palliative” and “end 
of life” 

126 0 

PubMed “nursing” and 
“hospice” and 
“emotional support” 

190 0 

PubMed “nurses” and “support” 
and “hospice” 

406 0 

PubMed “nursing” and “coping” 
and “palliative care” 

382 0 

PubMed "hospice" and "nurses" 
and "emotional" 

144 0 

PubMed "experience" and 
"palliative" and 
"nurses" 

318 1 (G) 

Manuell sökning   3 (B, J, I) 
 

 

    



  

27 
(27) 

 

 

Bilaga Bilaga Bilaga Bilaga 2222    

                      Matris över slutligt urval av artiklar till resultat 

 

Författare Titel År, land och 
tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Ablett, R 
Janice., & 
Jones, R S 
P. 

Resilience and 
well-being in 
palliative care 
staff: A 
qualitative study 
of hospice 
nurses´experience 
of work. 

2007, 
England, 
Psycho-
Oncology. 

Att beskriva 
hospice-
sjuksköterskors 
upplevelser av sitt 
arbete, speciellt 
eftersöktes 
aspekter av deras 
mellanmänskliga 
stil som gjort det 
möjligt för dem 
att snabbt kunna 
återhämta sig 
samt bibehålla en 
känsla av 
välbefinnande 
medan fortsatt 
arbete med 
döende patienter 
samt deras 
familjer. 

Kvalitativ metod. 
10 hospice-
sjuksköterskor. 
Semistrukturerade 
intervjuer enligt 
riktlinjer av JA 
Smith. Tematisk 
analysmetod. 

8 teman framkom: 
1- Ett aktivt val att 
arbeta palliativt. 2- 
Tidigare personliga 
erfarenheter 
influerar vårdandet. 
3- Personlig 
hållning till 
vårdandet. 4- 
Personlig hållning 
till livet (och 
döden). 5-  
Medvetenhet om 
den egna 
spiritualiteten. 6- 
Personlig hållning 
till arbetet. 7- 
Aspekter av 
jobbtillfredställelse. 
8- Aspekter av 
jobbrelaterad 
stress. 
 

Bailey, E 
Maria., & 
Graham, M 
Margaret. 

Introducing 
guided group 
reflective practice 
in an Irish 
palliative care 
unit. 

2007, Irland, 
International 
journal of 
palliative 
nursing. 

Att beskriva 
processer under 
ett år där man 
introducerade, 
främjade och 
utvärderade ett 
projekt om 
guidade 
reflektionsgrupper 
för en grupp 
palliativa-
sjuksköterskor. 

Kvalitativ metod. 
8 palliativa- 
sjuksköterskor 
ingick i projektet 
som var 8 
sessioner av 
guidad 
gruppreflektion. 
Detta utvärderades 
med ett 
frågeformulär med 
4 öppna frågor. 

De 8 guidade 
gruppreflektionerna 
ledde till 
professionell och 
personlig 
utveckling. Alla 
deltagare fann det 
positivt att föra 
reflektionsdagbok. 
Alla deltagare 
uttryckte att 
sessionerna var av 
värde, samt att de 
fick ökad kunskap 
om 
gruppreflektion.  
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Barnard, 
Alan., 
Hollingum, 
Christine., 
& Hartfiel, 
Bernadette. 

Going on a 
journey: 
understanding 
palliative care 
nursing. 

2006, 
Australien, 
International 
journal of 
palliative 
nursing. 

Beskriva olika 
sätt som 
sjuksköterskan 
upplever sitt 
arbete som 
palliativ 
sjuksköterska. 

Kvalitativ metod. 
15 sjuksköterskor, 
semistruktureade 
intervjuer. 
Fenomenografisk 
analysmetod. 

Resan att ta hand 
om en döende 
människa beskrevs 
som en process av 
personlig 
utveckling vilket 
influerade hur 
sjuksköterskorna 
byggde upp 
meningen med livet 
samt bibehållandet 
av jaget.  
 

Booth, K., 
Maguire, P 
M., 
Butterworth, 
T., & 
Hilher, V F. 

Perceived 
professional 
support and the 
use of blocking 
behaviours by 
hospice nurses. 

1996, 
England, 
Journal of 
advanced 
nursing. 

En studie för att 
se om hypotesen 
att sjuksköterskor 
som får träning i 
att undvika 
mental blockering 
känner stöd i sitt 
arbete samt slutar 
använda mental 
blockering när 
döende patienter 
vill prata om 
känslor.  

Kvantitativ metod. 
23 sjuksköterskor 
deltog i 6 tränings 
sessioner under 2 
månader. Före 
varje session fick 
de svara på en kort 
demografisk enkät 
samt kort enkät 
som handlade om 
uppfattning. 
Tillslut användes 
en 
semistrukturerad 
intervju.  
 

Blockerande 
beteenden var mest 
tydlig när patienter 
ville prata om sina 
känslor. När 
praktisk hjälp fanns 
att tillgå samt att 
sjuksköterskorna 
kände stödet av 
sina överordnade så 
användes mental 
blockering mindre. 

Bruneau, 
MS 
Benjamin., 
& Ellison, 
TH George. 

Palliative care 
stress in a UK 
community 
hospital: 
evaluation of a 
stress-reduction 
programme. 

2004, 
Storbritannien, 
International 
journal of 
palliative 
nursing. 

Bestämma den 
arbetsrelaterade 
stress 
sjuksköterskor på 
en palliativ 
avdelning på ett 
sjukhus utgjorde. 
Utforska hur bra 
sjuksköterskor 
hanterade stress 
samt utvärdera 
inverkan av ett 
program om 
stressreducering. 

Kvalitativ metod 
med djupgående 
intervjuer samt en 
12 frågors enkät av 
18 sjuksköterskor. 

De flesta 
sjuksköterskorna 
upplevde inte deras 
arbete som stressigt 
och tyckte att de 
kunde hantera den 
stress som palliativ 
vård innebär. Några 
av sjuksköterskorna 
kände sig dåligt 
utrustade för att 
hantera stressen 
och fann deras 
arbete stressigt. 
Alla uppskattade 
stressreducerings-
programmet.  
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Desbiens, 
Jean-
Francois., & 
Fillion Lise. 

Coping strategies, 
emotional 
outcomes and 
spiritual quality 
of life in 
palliative care 
nurses. 

2007, Kanada, 
International 
journal of 
palliative 
nursing. 

Strävar efter att 
utvärdera 
sambandet mellan 
individuella 
coping strategier, 
känslomässiga 
utfall och den 
spirituella 
livskvaliten hos 
palliativa 
sjuksköterskor. 

Kvantitativ metod.  
Den här studien 
faller under ett 
större forsknings 
program. Datan 
kommer från att 
120 sjuksköterskor 
har svarat på en 
baslinje enkät. 
Datan har 
analyserats med 
hjälp av COPE 
skalan, POMS 
skalan och 
Assessment of 
Chronic Illness 
Theraphy- 
Spiritual well 
being scale. 
 
 

Slutsatsen är att 
fynden 
överensstämmer 
med tidigare 
forskning och 
belyser vikten av 
meningsbärande 
strategier i 
psykologisk 
anpassning till 
sorgen man möter 
som palliativ 
sjuksköterska. 

Mok, 
Esther., & 
Chi Chiu, 
Pui. 

Nurse-patient 
relationships in 
palliative care.  

2004, Kina, 
Journal of 
advanced 
nursing. 

Att redogöra för 
en studie som 
utforskar 
sjuksköterska-
patient relationen 
i palliativ kontext. 

Kvalitativ metod. 
10 hospice 
sjuksköterskor och 
10 obotligt sjuka 
patienter 
intervjuades med 
ett 
fenomenologiskt 
förhållningssätt. 
Hermeneutisk 
analys av data. 
 
 

4 kategorier; (1) 
forma en relation 
av tilit; (2) vara en 
del av familjen; (3) 
fylla på med 
bränsle längst 
resans från livet till 
döden; och (4) 
berikande 
upplevelser. 
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Payne, S.A., 
Dean, S.J., 
& Kalus, C. 

A comparative 
study of death 
anxiety in 
hospice and 
emergency 
nurses. 

1998, 
England, 
Journal of 
advanced 
nursing. 

Jämföra grader av 
dödsångest och 
coping reaktioner 
hos palliativvård- 
och akutvårds 
sjuksköterskor. 

Mixed metod. 
En 
tvärsektionsstudie 
där 30 
sjuksköterskor från 
hospice och 30 
sjuksköterskor från 
akutvårdsavdelning 
i England deltog. 
Frågeformulär 
(DAP-R) följt av 
kort strukturerad 
intervju. 
Frågeformulären 
analyserades och 
kodades med hjälp 
av SPSS, 
intervjuerna 
analyserades med 
innnehållsanalys. 

Hospice 
sjuksköterskor 
hade lägre grad av 
dödsångest och de 
mindes mer goda 
och dåliga 
upplevelser 
relaterat till 
patientvård. 20% 
av den andra 
gruppen 
sjuksköterskor 
rapporterade att de 
inte kunde 
diskutera problem 
med kollegorna. 

Rasmussen, 
Birgitta., 
Sandman, 
Per-Olof., & 
Norberg, 
Astrid. 

Stories of being a 
hospice nurse: a 
journey towards 
finding one’s 
footing. 

1997, Sverige, 
Cancer 
Nursing. 

Belysa den levda 
erfarenheten av 
att vara en 
hospice 
sjuksköterska 

Kvalitativ metod. 
18 hospice 
sjuksköterskor 
intervjuades. Datan 
analyserades med 
fenomenologisk-
hermaneutisk 
tillvägagångsätt. 

Sjuksköterskors 
föreställning om 
hur idealisk 
hospicevård är ska 
vara linsen vilken 
de upplever och 
tolkar arbetet som 
antingen 
vitaliserande eller 
försvagande. 
 

Sandgren, 
Anna., 
Thulesius, 
Hans., 
Fridlund, 
Bengt., & 
Petersson. 
Kerstin. 

Striving for 
emotional 
survival in 
palliative cancer 
nursing. 

2006, Sverige, 
Qualitative 
health 
research. 

Utveckla en 
grundad teori om 
sjuksköterskor 
som arbetar med 
palliativ vård med 
patienter med 
cancer. 

Kvalitativ metod. 
Grundad teori 
användes som 
metod för 
insamling av data 
samt analys av 
data. 

Sträva efter 
emotionell 
överlevnad, genom 
3 huvudsakliga 
strategier; 
Emotionell sköld, 
Emotionell 
bearbetning och 
Emotionellt 
postponera   
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Taylor, 
Beverly., 
Bewley, 
Jennifer., 
Bulmer, 
Beth., 
Fayers, 
Lisa., 
Hickey, 
Alan., Hill, 
Loretta., 
Luxford, 
Catherine., 
McFarlane, 
Jenny., & 
Stirling, 
Kate. 

Getting it right 
under pressure: 
action research 
and reflection in 
palliative nursing. 

2007, 
Australien, 
International 
journal of 
palliative 
nursing. 

Underlätta aktions 
forskning och 
reflekterande 
förhållningssätt 
hos erfarna 
sjuksköterskor för 
att de ska bli 
kritiskt medveten 
om de praktiska 
problem de möter 
varje dag. 

Kvalitativ metod. 8 
erfarna 
sjuksköterskor som 
arbetar på hospice. 
De genomgick 22 
möten som var i 5 
faser. 

En handlingsplan 
skapades, projektet 
belyste hur en 
grupp palliativa 
sjuksköterskor 
arbetade 
tillsammans för att 
identifiera sina 
behov att oftare 
handla rätt under 
påfrestning. 
 
 
 
 

Wu, Hung-
Lan., & 
Volker, 
Deborah. 

Living with death 
and dying: The 
experience of 
Taiwanese 
Hospice Nurses. 

2009, Taiwan, 
Oncology 
nursing forum. 

Undersöka och 
beskriva hur 
Taiwanesiska 
sjuksköterskor 
upplever 
vårdandet av 
döende patienter. 

Kvalitativ metod. 
Med hermaneutisk, 
fenomenologisk 
metod. 14 
sjukskötesrkor 
rekryterades via 
snöbolls metod och  
intervjuades. 

4 teman. (1) träda 
in i hospice (2) 
hantera dagligt 
arbete (3) leva med 
utmaningarna (4) 
Skörda frukten av 
arbetet 
 
 
 
 
 

 


