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ABSTRAKT  
Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade i mötet med den döende patienten. Vidare var syftet att beskriva hur 

hälso- och sjukvårdspersonalen hanterade svårigheter som kunde uppstå i mötet med den 

döende patienten. Metod: Artikelsökningar genomfördes i databaserna PubMed, CINAHL 

och Science Direct. Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar publicerade mellan åren 

2000 – 2011, tillgängliga i fulltext, skrivna på svenska eller engelska samt att målgruppen var 

patienter 19 år och äldre. Huvudresultat: Flertalet studier visade att erfarenhet av 

omvårdnadsarbete med döende patienter skapade kunskap och trygghet för hälso- och 

sjukvårdpersonalen. Detta bidrog till en positiv inställning till omvårdnad av döende. Vidare 

visade studier att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde arbetet med döende emotionellt 

påfrestande. För att hantera dessa känslor samt den stress de orsakade hos hälso- och 

sjukvårdspersonal användes individuella copingstrategier. Slutsats: Erfarenhet av arbete med 

döende patienter resulterade i positiva känslor hos hälso- och sjukvårdspersonal. Bristande 

erfarenhet i vård av döende skapade känslor som rädsla, ensamhet, stress samt hjälplöshet. De 

upplevelser som skapade negativa känslor hanterades individuellt med hjälp av 

copingstrategier, exempelvis humor, distansering och med stöd från kollegor. 

 

Nyckelord: Coping, döende, hälso- och sjukvårdspersonal, känslor 
Keywords: Coping, dying, emotions, health-care professionals             
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INTRODUKTION  
Allt som lever kommer en dag att dö. Det är det enda människan med säkerhet vet. Trots det 

försöker människan gömma undan döden, undvika att tänka på den eller tala om den 

(Modéus, 2000). Ternestedt (1998) ansåg att livet var gåtfullt. Människan lever idag och vad 

som händer i framtiden kan endast till viss del påverkas av människan själv.  

 

Modeús (2000) beskrev att förr ägde födseln och döendet rum hemma hos familjen. Döden 

ansågs vara ett naturligt slut på livet. Modeús (2000) menade att döden idag till större del sker 

på sjukhus och inte längre upplevs vara en lika naturlig del av livet. Hälso- och sjukvården 

har alltid haft möjlighet att bota sjukdomar men döden har aldrig kunnat undvikas eftersom 

den är en del av livet. Därför ansågs döden inte vara något misslyckande för hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Modeús, 2000). Dagens Sverige erbjuder fler alternativ för vård i livets 

slut. Idag anträffas den döende patienten på andra ställen utöver sjukhusen, exempelvis på 

särskilda boenden och alltmer i de egna hemmen. Med tanke på hur omvårdnaden inom 

kommun och landsting byggs upp idag tyder allt på att döden i hemmen kommer att bli allt 

mer vanlig. Avancerad hemsjukvård ger den döende patienten stora möjligheter att få 

tillbringa sin sista tid i hemmet (Statens Offentliga Utredningar 2001:6 [SOU], 2001). 

 

Bakgrund  
En god och värdig död  
Att dö borde få medföra samma kärleksfulla omvårdnad och samma uppmärksamhet som att 

födas. Oavsett om människan dör eller föds finns ett behov i att bli sedd, hjälpt och bekräftad 

(SOU 2001:6, 2001).  

 

Brattgård (2008) redogjorde för hur läkare kunde möta sina patienter med orden ”jag är 

ledsen, men vi kan inget göra” (Brattgård, 2008; s 57). Detta besked syftade till att den 

kurativa behandlingen inte längre hade någon effekt. Beskedet ansåg Brattgård (2008) varken 

vara sant eller barmhärtigt. Även när den kurativa vården inte längre nådde resultat fanns 

alltid något att göra, med andra ord, att lindra. Wiklund (2003) hävdade att inom ramen för 

omvårdnad var grundmotivet att bota. När bot inte längre var möjlig, var grundmotivet att 

lindra patientens olika dimensioner av lidande. Därför ansåg Brattgård (2008) att det rätta 

ställningstagandet inför patienten, närstående och övrig hälso- och sjukvårdspersonal var att 
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läkaren förklarade att den kurativa behandlingen nu övergick i palliativ vård, det vill säga 

lindrande vård.   

 

Smärta, oro och ångest ansågs inte vara företeelser som förknippades med en god död 

(Ternestedt, 2008). Begreppet ”en god död” var något som användes inom den palliativa 

omvårdnaden. Ternestedt (1998) hänvisade till Weisman (1975) som beskrev de döendes 

olika attityder till döden och hur de förhöll sig till den genom fyra olika kategorier. Dessa var 

att döden kunde ses som en illusion, en oundviklig del av livet, en befrielse och att döden 

kunde ses som en tragedi samt ett nederlag. Ternestedt (1998) beskrev hur dessa kategorier 

låg till grund för Rinell Hermanssons (1990) vidare utveckling av de så kallade sex S:en. De 

sex S:en var följande; symtomlindring, möjlighet till självbestämmande, sociala relationer, 

självbilden och syntes samt patientens samtycke till att dö. De sex S:en ansågs vara viktiga 

vid planeringen av den döende patientens omvårdnad samt vid hälso- och 

sjukvårdspersonalens utvärdering om huruvida en god död uppnåtts. Genom vårdplanering 

där patienten och/eller närstående var delaktig/a utformades fundamentet för att kunna uppnå 

de mål som bidrog och ledde till en god död (Ternestedt, 1998).  

 

Den döende patienten  
Milberg (2008) beskrev att när patienten närmade sig döden fortsatte han/hon att vara en unik 

individ med egna drömmar och sin egen livsberättelse. Att varje människa ansågs vara unik 

innebar att hälso- och sjukvårdspersonalen mötte unika reaktioner på hur den döende 

patienten hanterade sitt tillstånd.  

 

Chapple, Ziebland och McPherson (2005) beskrev hur döende patienter kände behov av 

emotionellt stöd från sjuksköterskor på avdelningen. Detta uppfattades av patienterna som en 

av de huvuduppgifter sjuksköterskor hade med hänsyn till patienternas omvårdnad. Studien 

visade även att sjuksköterskor var delaktiga i patientens vård och behandling i en tidigare fas 

än vad sjuksköterskor tidigare varit. Från att ha varit mest delaktiga i de sista veckorna av 

livet förekom nu att samma sjuksköterskor fanns med redan från det att patienten fick det 

negativa beskedet och diagnosen som förorsakade döden.  

 

Kübler-Ross (1997) beskrev hur den döende patienten gick igenom olika faser i sin hantering 

av diagnosen och beskedet denne hade fått. Den första fasen bestod av förnekande. 
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Förnekandet handlade om patientens känslor, att diagnosen var felaktig och det hade skett en 

förväxling med en patient. Förnekandet förekom hos patienterna i början av insjuknandet men 

kunde fortsätta till och från genom hela sjukdomsförloppet. I den andra fasen upplevde 

patienten känslan av ilska. Denna fas var svår att hantera både för patienten, dennes 

närstående och hälso- och sjukvårdspersonalen. Patientens ilska över att ha drabbats av 

sjukdom och stå öga mot öga med döden behövde inte alltid visa sig genom verbala uttryck. 

Dessa patienter kunde ge uttryck för sin ilska genom att exempelvis ofta ringa på larmklockan 

för att de sedan verbalt skälla på personalen över att de aldrig fick vara ifred eller över att 

kudden var för hård eller mjuk. Den tredje fasen bestod av köpslående. Kübler-Ross (1997) 

ansåg att köpslående var den del av hanteringsprocessen som var minst känd, men viktig för 

patienten. Genom att köpslå med sjukdomen fick patienten möjlighet att genomföra drömmar, 

projekt och annat som kändes viktigt att få gjort medan tid ännu fanns. Vidare menade 

Kübler-Ross (1997) att köpslåendet även handlade om andra emotionella upplevelser och att 

en diskussion mellan patienten och Gud ofta förekom men i det tysta. Fasen handlade om det 

konkreta sättet att försöka få mer tid innan det oundvikliga, döden, inträffade. När patienten 

inte längre kunde förneka sin diagnos, när ilskan mer eller mindre runnit av och när 

köpslåendet inte längre nådde resultat mötte patienten den fjärde fasen, nedstämdhet. 

Nedstämdhet var viktig för patienten för att sedan nå den slutliga fasen som innebar en 

acceptans. I acceptansfasen kände patienten att allt som innan var ogjort och som det fanns 

möjlighet att göra nu var gjort. Därmed uppnåddes en acceptans. Faserna ansågs vara viktiga 

för samtlig hälso- och sjukvårdspersonal att känna till och förstå för att kunna bemöta 

patienten med ett empatiskt förhållningssätt (Kübler-Ross, 1997). 

 

Milberg (2008) beskrev att resan mot döden innebar en stor sorg för patienten över olika 

förluster. Det handlade bland annat om förluster av de egna kroppsliga funktionerna samt 

förluster av möjligheten att fortsätta vara en oberoende självständig individ. I samband med 

att sjukdomen påverkade kroppen ökade hjälpbehovet. Den döende blev alltmer beroende av 

andra. Samtidigt medförde detta ofta en skuldkänsla hos den döende och en rädsla för att bli 

en belastning för närstående. 

 

Rädslan inför döden är vanlig och vägen dit innebär ofta en ännu större rädsla. Känslorna gör 

tvära kast mellan hopp och förtvivlan. Känslor av att vilja leva varvas med en önskan om att 

få dö. Livet som levts summeras och det händer att patienten känner ånger över både det som 
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har gjorts och det som aldrig gavs möjlighet till att göras. Det uppstår ett lidande som anses 

vara fysiskt, psykiskt och socialt. Det sociala lidandet innebär en risk att tappa sin yrkesroll, 

rollen som make/maka men även att behöva skiljas från närstående och vänner. I takt med att 

kroppen påverkas av sjukdomen uppstår kroppsliga och själsliga förändringar vilket kan leda 

till att den döende patienten avstår från att träffa vänner och bekanta. Om den döende vårdas 

utanför hemmet kan det hända att eventuella permissioner avböjs för att undgå att möta 

bekanta (SOU 2001:6, 2001).  

 

Att vara närstående 
Bycroft och Brown (1996) hävdade att hälso- och sjukvårdspersonalens möte med den döende 

patienten ofta innebar ett möte med dennes närstående. Att vara närstående till en döende 

kunde innebära en upplevelse av olika känslor. Den närstående kunde känna sorg och hade 

behov att på olika sätt få uttrycka detta. Andra känslor hos den närstående som kunde behöva 

hanteras var exempelvis ilska som riktades mot sig själv eller den döende patienten samt 

rädsla och skuld. Det var viktigt att de närstående fick möjlighet att ventilera dessa känslor 

genom samtal med hälso- och sjukvårdspersonal. Sådana samtal resulterade många gånger i 

en känsla av lättnad för den närstående. 

 
Det framkom att de närståendes fysiska och psykiska hälsa påverkades. Känslor av ångest och 

depression förekom (Bascom & Tolle, 1995). Bruce (2007) beskrev fyra stadier den sörjande 

behövde ta sig igenom för att komma vidare när en närstående dött. Acceptans, att uppleva 

sorgens smärta, att tillåta en gemenskap där den döde inte längre fanns med och slutligen att 

samla emotionell energi och ta denna med sig in i en ny relation. 

 

Bloomer, Tan och Lee, (2010) menade att om patienten på grund av försämrat tillstånd inte 

längre var förmögen att ta egna beslut med hänsyn till sin vård och behandling, kunde denna 

uppgift lämnas till en av patienten utvald närstående. Denna närstående ansågs ha god inblick 

i patientens livsberättelse, tillstånd och vilja. Ansvaret upplevdes som en tyngd för den 

närstående, samtidigt som det lättade den hjälplöshet de kände. Vidare hävdade Bloomer, Tan 

och Lee (2010) att närstående kunde känna att deras egna behov av stöd och hjälp blev 

förbisedda av hälso- och sjukvårdspersonalen och att all uppmärksamhet och fokus lades på 

patienten. Bycroft och Brown (1996) ansåg att det låg ett stort ansvar på hälso- och 
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sjukvårdspersonalen att hjälpa och stödja de närstående till döende patienter med dessa 

känslor och behov.  

 

Mossin och Landmark (2010) beskrev hur änkor upplevde den sista tiden på sjukhuset 

tillsammans med sina makar. Kvinnorna beskrev en stor önskan om att få vara närvarande på 

avdelningen och att tillåtas känna sig delaktiga i omvårdanden av deras makar. Kvinnornas 

observation av hälso- och sjukvårdspersonalens arbete på avdelningen gjorde att de hade föga 

förväntningar på att själva hamna i fokus. De antog att hälso- och sjukvårdspersonalens 

uppmärksamhet skulle vara riktad mot den döende patienten. Dock var de övertygade om att 

hälso- och sjukvårdspersonalen hade satt sig ner och pratat med dem om tiden hade funnits. 

Resultatet i studien visade att en god omvårdnad av den döende patienten innebar ett indirekt 

stöd för dennes närstående. Enligt de deltagande kvinnorna kunde hälso- och 

sjukvårdspersonalen visa ett stöd till både patienten och dennes närstående genom att finnas 

tillgängliga och vara flexibla. Att få visad omtanke genom fysisk och psykisk kontakt betydde 

mycket för kvinnorna. En kram och en liten pratstund med de närstående visade omtanke inte 

bara om patienten utan även dess närstående. 

 

Att vårda döende patienter: ett stort ansvar för hälso- och sjukvårdspersonal 
”Palliative care is an approach that improves the quality of life of patients and 
their families facing the problem associated with life-threatening illness, 
through the prevention and relief of suffering by means of early identification 
and impeccable assessment and treatment of pain and other problems, 
physical, psychosocial and spiritual” (Världshälsoorganisationen [WHO],  2011). 
 

Friedrichsen (2008) lyfte fram att endast genom att till fullo arbeta enligt 

Världshälsoorganisationens definition av palliativ vård (WHO, 2011) kunde hälso- och 

sjukvårdspersonalen säga att de arbetade palliativt. Att arbeta med döende enligt den 

palliativa vårdfilosofin, att lindra lidande, ställde stora krav på hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Detta krävde kunskaper inom omvårdnad och förmåga att se både den 

döende patienten och dennes närstående som en enhet, bestående av kropp, själ och ande.   

 

Enligt Karlsson och Sandén (2007) stod omvårdnaden i centrum för sjuksköterskan när det 

gällde svårt sjuka patienter. Omvårdnad var enligt Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008) det 

svar på omsorg som skedde genom ett praktiskt handlande. Omsorg byggde på gemenskap 

samt solidaritet och var ett svar på patientens sårbarhet. Kaasa (2001) menade att omvårdnad 
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av den döende patienten innebar ett samarbete mellan flera olika yrkesgrupper. Dessa kunde 

vara sjuksköterskor, läkare, kuratorer, dietister, psykologer och sjukgymnaster. Målet var att 

ge patienten bästa tänkbara medicinska vård och omvårdnad för att slutligen nå en god död.  

 
Att hantera svåra situationer  

Antonovsky (2005) myntade begreppet Känsla Av Sammanhang (KASAM) och hävdade att 

när en människa kunde se sig själv i ett sammanhang kunde denne även förstå och uppleva 

meningsfullhet. Antonovsky (2005) utgick från ett hälsoperspektiv och beskrev hur hälsa och 

sjukdom inte var ett antingen eller-tillstånd utan företeelser med flera dimensioner. Detta 

perspektiv innebar att en svårt sjuk människa kunde, trots sjukdom, uppleva hälsa. Begreppet 

KASAM delades upp i tre komponenter; begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.  

Begriplighet beskrev i vilken utsträckning människan upplevde inre och yttre stimuli som 

förnuftsmässigt gripbara. Hanterbarhet stod för vilka resurser människan upplevde sig ha till 

sitt förfogande att ta hjälp av i svåra situationer. Innebörden av meningsfullhet innebar att 

som människa känna sig ha en delaktig roll i vad som skedde i dennes omvärld. Balans 

mellan dessa tre komponenter skapade enligt Antonovsky (2005) möjlighet för den som var 

svårt sjuk att trots detta kunna uppleva hälsa. 

 

Föga utbildning för sjuksköterskor i mötet med den döende patienten 

Tanatologi, det vill säga läran om döden och döendet har tagit ringa plats i 

sjuksköterskeutbildningen (Lindskog, 2004). Stor vikt har istället lagts vid den kurativa 

vården och omvårdnaden kring denna. Sammanlagt tre högskolepoäng av totalt 180 

högskolepoäng omfattade palliativ vård (Högskolan Dalarna, 2008).  
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Problemformulering 
Vård av döende patienter har under de senaste åren utvecklats. Idag finns större möjligheter 

för den döende att välja var han/hon önskar få tillbringa sin sista tid, då omvårdnaden av 

dessa patienter alltmer sker även utanför sjukhusen (SOU 2001:6, 2001). Detta har inneburit 

att fler anställda inom hälso- och sjukvården med all sannolikhet kommer att möta dessa 

patienter. Omvårdnaden av den döende, oavsett var den skedde, innebar ett nära samarbete 

med patienten och dess närstående. En öppen dialog, ömsesidig tillit, trygghet, lyhördhet och 

respekt ansågs vara viktiga grundstenar för att nå målet, en god död (Friedrichsen, 2008). 

 

Sålunda har tidigare forskning visat att mötet med den döende patienten och dennes 

närstående inneburit flera olika utmaningar för hälso- och sjukvårdspersonalen. Därför var det 

viktigt att i denna studie beskriva vanligt förekommande upplevelser ur hälso- och 

sjukvårdspersonalens perspektiv i mötet med döende. Vidare var det betydelsefullt att 

redogöra för hur hälso- och sjukvårdspersonal hanterade svårigheter som kunde uppstå i mötet 

med döden och döendet. 

 

Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser hälso- och sjukvårdspersonalen 

hade i mötet med den döende patienten. Vidare var syftet att beskriva hur hälso- och 

sjukvårdspersonal hanterade svårigheter som kunde uppstå i mötet med döende.  

 

Frågeställning 
Vilka upplevelser hade hälso- och sjukvårdspersonalen i mötet med den döende patienten?  

Hur hanterade hälso- och sjukvårdspersonalen svårigheter som uppstod i mötet med den 

döende patienten? 

 
Definition av centrala begrepp 

Hälso- och sjukvårdspersonal – Med begreppet hälso- och sjukvårdspersonal avsågs i denna 

studie sjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskestuderande (SFS 

2010:659).  

 

Närstående – I begreppet närstående avsågs släkt, vänner och för patienten andra viktiga 

personer (egen definition).   
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Patient – Med begreppet patient avsågs i denna studie den döende (egen defination). 

METOD  
Design 

Studien genomfördes som en litteraturstudie. 

 

Urval av litteratur  
Sökstrategier 
Artikelsökning genomfördes via Högskolan Dalarnas biblioteks databaser: the Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL), Science Direkt och PubMed. De 

databassökningar som genomfördes omfattade vetenskapliga artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats.  

 

Figur 1 nedan beskriver hur olika sökstrategier samt kombinationer av sökorden låg till grund 

för denna litteraturstudie. Sökord som användes var: nursing, nursing care, nurses, attitudes, 

nurses attitudes, emotions, death, dying, coping, nurse, meeting, dying patients och stressing 

factors användes i olika kombinationer. 

 

Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier för valda vetenskapliga artiklar var att artiklarna skulle vara tillgängliga i 

fulltext, publicerade mellan år 2000 och 2011 samt vara publicerade på det svenska eller 

engelska språket. Artiklarna skulle uteslutande beröra vuxna patienter. Vidare valdes endast 

artiklar som bedömdes ha hög eller medelhög kvalitet enligt gällande granskningsmallar 

(Bilaga 1 & 2).   

 

Exklusionskriterier  
Artiklar som bedömdes ha låg kvalitet efter granskning enligt granskningsmallarna (Bilaga 1 

& 2) samt litteraturöversikter ingick i exklusionskriterierna (Willman et al., 2006; Forsberg & 

Wengström, 2008). Artiklar som omfattade barn och ungdomar upp till och med 19 år ålder 

exkluderades. Vidare ingick i studiens exklusionskriterier artiklar som inte var tillgängliga i 

fulltext, artiklar publicerade år 1999 eller tidigare samt artiklar publicerades på annat språk än 

svenska och engelska.  
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Figur 1 
Urval av artiklar i databaser  

CINAHL 
Nurse 

n = 4945 
and 

meeting 
n = 80 

and 
dying patients 

n= 2 

CINAHL 
Nurses 

n = 6639 
and 

coping 
n = 325 

and 
death and dying 

n = 11 

Utvalda 
artiklar 

n= 4 

 
   

Utvalda 
artiklar 

n= 2 
  

CINAHL 
Nursing care 
n = 33 249 

and  
coping 
n = 562 

and 
death  
n = 56 

 

Utvalda 
artiklar 

n= 5 

 
   

Antal artiklar i studien 
n = 17 

Utvalda 
artiklar 

n= 1 

 
   

PubMed 
Nurses attitudes 

n = 5853 
and  

death 
n = 353 

and 
emotion 
n = 90 

 

PubMed 
Nurses 

n = 17 455 
and 

stressing 
factors 
n = 2 
and  

coping 
n = 1 

Science 
Direct  

Nursing and 
nursing care 
n = 85 110 

and 
attitudes 

n = 18 371 
and 

death and 
dying 

n = 1830 

Utvalda  
artiklar 
n = 1 Utvalda 

artiklar  
n = 4 



 

10 

 

Tillvägagångssätt  
Genom att använda olika kombinationer av relevanta sökord söktes gemensamt vetenskapliga 

artiklar som skulle ligga till grund för föreliggande litteraturstudies resultat (Figur 1). Där 

titeln på artikeln var intressant lästes abstrakt gemensamt. Om abstraktets innehåll motsvarade 

studiens syfte och frågeställningar samt upplevdes relevant för denna studies resultat lästes 

artikeln i sin helhet. Om artikelns innehåll och resultat var relevant och besvarade denna 

litteraturstudies syfte och frågeställning sparades artikeln. Sedan lästes de utvalda artiklarna i 

sin helhet av var och en av författarna samt granskades enligt gällande granskningsmallar 

(Bilaga 1 & 2) (Willman et al., 2006; Forsberg & Wengström, 2008). Därefter diskuterade 

författarna artiklarnas innehåll samt de nådda granskningsnivåerna för att uppnå 

samstämmighet.  

 

I databasen Science Direct var det svårt att begränsa antalet träffar på sökningarna. Därför 

valdes de hundra första titlarna ut att läsas. I databasen sorterades artiklarna i fallande ordning 

utifrån mest träffar enligt relevanta sökord. Detta hanteringssätt valdes då cirka hundra träffar 

var det maximala antalet artiklar i de andra databaserna. Slutligen sammanställdes resultatet 

av de utvalda artiklarna som låg till grund för studiens resultat och redovisades i Tabell 1.  

 

Analys 
Enligt Forsberg och Wengström (2008) och Willman et als (2006) granskningsmallar (Bilaga 

1 & Bilaga 2) bedömdes artiklarnas kvalitet. Den kvalitativa granskningsmallen (Bilaga 1) 

bestod av 25 frågor och motsvarande mall för kvantitativa studier (Bilaga 2) bestod av 29 

frågor. I båda granskningsmallarna skulle frågorna besvaras med ett ja eller ett nej, där ett ja-

svar erhöll ett poäng och ett nej-svar noll poäng.  

 

Granskningsmallen för kvalitativ ansats (Bilaga 1) hade en total maximal poäng på 25 poäng. 

En hög kvalitet motsvarade 25-20 poäng, medelhög kvalitet 19-15 poäng och en låg kvalitet 

motsvarade 14 poäng eller lägre.  

 

Granskningsmallen för kvantitativ ansats (Bilaga 2) hade en total maximal poäng på 29 

poäng. En hög kvalitet motsvarade 29-23 poäng, medelhög kvalitet 22-15 poäng och en låg 

kvalitet motsvarade 14 poäng eller lägre.  
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Totalt valdes 17 vetenskapliga artiklar som låg till grund för studiens resultat, varav 11 hade 

en kvalitativ ansats och sex med kvantitativ ansats. Dessa redovisades i Tabell 1.   

 

Textanalys  

Texterna i de valda artiklarna analyserades. Analysen skedde genom sökande av likheter i 

artiklarnas innehåll som sorterades in mindre enheter. Utifrån denna sortering skapades olika 

kategorier som redovisades i resultatet (Polit & Beck, 2008).  

 

Forskningsetiska aspekter 
Eftersom arbetet utfördes som en litteraturstudie krävdes inget etiskt godkännande från 

Högskolan Dalarnas forskningsetiska nämnd. Författarnas avsikt var att förhålla sig objektiva 

till innehållet i de vetenskapliga artiklarna samt att återge och presentera litteraturen 

sanningsenligt.  
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RESULTAT 
Resultatet till denna litteraturstudie redovisas nedan och i Tabell 1. Sammanlagt 17 

vetenskapliga artiklar från sju olika länder ingick i denna studies resultat. Utifrån dessa 

artiklar skapades fem kategorier vilket redovisas som underrubriker i studiens resultat.  

 

Upplevelser av hälso- och sjukvårdspersonalen i mötet med den döende 
patienten  

 

Betydelsen av yrkeserfarenhet 
I Lange, Thom och Klines (2008) studie framkom att erfarenhet av vård av döende patienter 

skapade positiva känslor hos sjuksköterskor i omvårdnaden av dessa patienter. Att ha denna 

erfarenhet innebar att sjuksköterskor hade en förmåga att se döden som en befrielse från ett 

lidande för patienten. Sjuksköterskor som saknade erfarenhet av döden och döendet upplevde 

negativa känslor och var rädda för omvårdnaden av den döende. Rädslan medförde att 

sjuksköterskor undvek tanken på döden så långt som möjligt. Detta bekräftades i Dunn, Otten 

och Stephens (2005) studie där äldre sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet visade sig ha en 

förmåga att uppleva döden som en väg ut från den smärtsamma tillvaro patienten kunde 

befinna sig i. Vidare hade dessa sjuksköterskor en naturligare inställning till döden jämfört 

med de yngre och mindre erfarna kollegorna. Detta beskrevs ytterligare i Mains (2002) studie 

där det framkom att erfarenhet dessutom hade betydelse i mötet med närstående till den 

döende patienten. Hälso- och sjukvårdspersonal med lång erfarenhet kände sig säkrare och 

tryggare avseende kommunikationen med närstående jämfört med yngre mer oerfarna 

kollegor. Erfarna sjuksköterskor upplevde att yngre kollegor med ringa erfarenhet och 

utbildning kunde ha en sämre förmåga att hantera känslorna. Erfarna sjuksköterskor upplevde 

det som orättvist att yngre kollegor trots detta behövde ta samma ansvar för omvårdnaden av 

döende patienter som de med längre tids yrkeserfarenhet. 

 

Hur sjuksköterskans första möten med döende patienter yttrade sig kom sedan att spegla deras 

framtida inställning i omvårdnaden av döende patienter. Om sjuksköterskan upplevde sig 

ensam och hjälplös i sina första möten med döende patienter skapades traumatiska minnen. 

När sjuksköterskan hade haft en positiv upplevelse skapades erfarenheter som bidrog till en 

naturlig inställning till döden och döendet (Gerow et al., 2010). Även Law (2009) lyfte fram 

liknande upplevelser hos yngre sjuksköterskor med kort arbetslivserfarenhet. Dessa 
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sjuksköterskor kände sig trygga avseende den basala och specifika omvårdnaden av döende 

patienter, men när arbetet kom att beröra känslor blev de osäkra i sitt handlande. En  

sjuksköterska, med lång yrkeserfarenhet, beskrev hur en yngre kollega med kort 

yrkeserfarenhet utan problem klarade omvårdnaden av den döende patienten. Däremot när det 

emotionella stödet krävdes hanterade den mindre erfarna sjuksköterskan detta genom att agera 

otröstlig och förtvivlad vilket, enligt de äldre kollegorna, inte ansågs vara ett stöd för den 

döende patienten.   

 

Betydelse av sjuksköterskans kompetens 
Kuuppelomäki (2003) beskrev att möjligheten till att ge emotionellt stöd för sjuksköterskan 

var direkt bundet till den utbildning denne genomgått. De sjuksköterskor som hade en 

vidareutbildning inom till exempel palliativ vård samt de sjuksköterskor som deltagit i kurser 

i vård av döende ansåg sig ha en större möjlighet att kunna erbjuda emotionellt stöd jämfört 

med kollegor som saknade en likvärdig utbildning. Sjuksköterskor som höll sig uppdaterade 

med aktuell forskning i ämnet palliativ vård visade ha samma uppfattning om döende och 

döden som de sjuksköterskor som hade genomgått en vidareutbildning. Studiens resultat 

visade vidare att varken den egna åldern, hur ofta sjuksköterskor mötte döende patienter eller 

hur lång yrkeserfarenhet de hade påverkade deras möjlighet till att vara ett känslomässigt 

stöd. Sjuksköterskorna i Un Yu och Chans (2010) studie ansåg att utbildning i vård av döende 

var en viktig del i mötet med den döende patienten. Det fanns önskemål om att arbetsgivaren 

skulle förse dem med utbildning i vård av döende. Peterson et al. (2010a) beskrev hur 

sjuksköterskor oftast vände sig till sina kollegor för råd och hjälp i omvårdnaden av den 

döende. Detta ansågs vara ett resultat av bristande kunskaper avseende döden och döendet. 

Det ledde till att merparten av sjuksköterskors hantering av mötet med döende patienter hade 

sitt ursprung i erfarenhet.  

 

Sjuksköterskans upplevelse och syn på döden  
I Hopkinson, Hallett och Lukers (2003) studie deltog nyutexaminerade sjuksköterskor. 

Omvårdnaden av döende patienter ansågs vara en del av sjuksköterskans arbetsuppgifter och 

därmed något som de var tvungna att vänja sig vid. Detta försvårades av att nyexaminerade 

sjuksköterskor försattes i situationer som upplevdes känslomässigt svåra samt att de i dessa 

situationer upplevde en känsla av övergivenhet. Denna känsla grundades i en upplevelse av att 

bli bortglömd av övrig hälso- och sjukvårdspersonal i den rådande situationen. Detta ledde till 
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en känsla av arbetsrelaterad stress som bidrog till olika psykosomatiska symtom hos 

sjuksköterskor såsom illamående och sömnlöshet. Dunn et al. (2005) beskrev hur 

sjuksköterskor upplevde att döden inte var något som skulle undvikas utan accepterade döden 

som en del av livet. Det framkom att merparten sjuksköterskor varken kände rädsla inför 

döden eller att samtala kring livet efter döden. Denna inställning hos sjuksköterskor ledde till 

att de sällan hade problem med att skapa relationer med de döende patienterna. Trots att 

döden ansågs vara ett naturligt slut på livet upplevde sjuksköterskor oro för sin egen dödlighet 

i mötet med dessa patienter. 

 

Sjuksköterskorna i Braun, Gordon och Uzielys (2010) studie beskrev hur sjuksköterskans 

personliga attityd till döden påverkade omvårdnaden av den döende patienten. Framförallt 

påverkades omvårdnaden av den döende patienten av sjuksköterskans rädsla för sin egen 

dödlighet. Sjuksköterskor som hade en mindre avslappnad inställning till döden och döendet 

hade därmed även en mindre positiv inställning till omvårdnaden av den döende patienten.  

 

Sjuksköterskans upplevelser av stress i samband med döden 
Stress ansågs vara något som sjuksköterskor upplevde i samband med omvårdnaden av den 

döende patienten. Sjuksköterskor upplevde framförallt plötsliga och oförberedda dödsfall 

särskilt stressande. Även de dödsfall där patienten tvingades möta en långsam och stundtals 

plågsam död upplevdes stressfyllda. Sjuksköterskor beskrev att känslan av att inte räcka till 

var en ofta förekommande stressfaktor. De beskrev hur påfrestande det kunde upplevas att 

”skaka av sig” dagens händelser när arbetspasset var över. Merparten av sjuksköterskorna 

ansåg det dagliga mötet med döden vara en stressfaktor (Jenull & Brunner, 2008). Även 

Peterson et al. (2010b) beskrev stress som en följd av att arbeta med döende patienter. 

Bidragande orsak till att sjuksköterskor upplevde stress i arbetet med döende angavs bland 

annat vara tidsbrist. Dels upplevdes att tillräckligt med tid för den döende inte fanns att tillgå 

samt att det fanns en önskan om att hinna ta hand om patientens närstående. En svårighet som 

uppdagades var hur sjuksköterskor kände tvivel över sin förmåga att på ett professionellt sätt 

kunna medla i kommunikationen mellan patienten och dennes närstående, något som skapade 

stress. Vidare oroade sig sjuksköterskor över huruvida patienten och dennes närstående varit 

förmögna att ta in den information de fått samt om viktiga frågor hade kunnat besvaras av 

sjuksköterskorna.  
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Sjuksköterskans känslor i relation till patienten 
De nyexaminerade sjuksköterskorna som deltog i Hopkinson et als. (2003) studie påvisade att 

arbetet med döende patienter upplevdes som något som kunde uppbringa negativa känslor hos 

sjuksköterskor såsom hopplöshet, ilska, skuld och frustration. Sjuksköterskorna belyste 

exempelvis stressen i att gå från en döende patient till en nästan frisk patient, vilket hände på 

avdelningarna. Att ge omvårdnad till en döende patient samtidigt som sjuksköterskorna var 

medvetna om att de hade flera friskare patienter att vårda upplevdes vara påfrestande.  

 

Irvin (2000) beskrev sjuksköterskors erfarenheter i omvårdnad av döende på ett äldreboende. 

Det framkom att sjuksköterskan upplevde att de äldre på boendet ofta påminde dem om deras 

egna äldre närstående. Relationen mellan de döende och sjuksköterskorna omfattade mer än 

den vanliga omvårdnaden eftersom relationen med varandra hade byggts upp under en längre 

tid. Sjuksköterskorna hade höga förväntningar på omvårdnaden när de äldre på boendet 

närmade sig slutet av sina liv. Dock kunde omvårdanden av den döende påverkas negativt då 

övrig hälso- och sjukvårdspersonal inte alltid hade samma inställning till omvårdnaden som 

sjuksköterskorna. Bristande symtomkontroll, för lite personalbemanning, brist på kompetent 

personal samt konflikter med övrig hälso- och sjukvårdspersonal var faktorer som hade 

negativ inverkan på en god vård av den döende. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde 

besvikelse och känsla av misslyckade.   

 

I Kuuppelomäkis (2003) enkätstudie där 327 (n=327) sjuksköterskor deltog redogjordes för 

hur sjuksköterskan upplevde sina möjligheter att erbjuda den döende patienterna emotionellt 

stöd. Resultatet visade att 92 %, det vill säga 301 (n=301), av sjuksköterskorna ansåg att de 

ofta erbjöd emotionellt stöd till de döende patienterna genom att bland annat vara lyhörda, 

närvarande och visa empati. En procent av sjuksköterskorna (n=3) var av uppfattningen att 

emotionellt stöd till den döende patienten inte var viktigt. Med denna inställning var de inte 

heller villiga att ge detta stöd. Emotionellt stöd som uteblev innebar bland annat att 

patienterna blev utan fysisk beröring och ömhet. Patienterna upplevde även en känsla av 

bristande trygghet, brist på uppmärksamhet och en bristande individuell anpassning.  

 

Shorter och Stayt (2009) påvisade hur sjuksköterskor strävade efter att bemöta sina patienter 

med empati. Genom att känna empati med patienterna kunde sjuksköterskan skapa ett 

personligt band mellan sig och den döende patienten och därmed uppnå en känsla av 
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meningsfullhet. Sjuksköterskorna var medvetna om att denna personliga relation med 

patienten bidrog till både positiva och negativa effekter. Genom att skapa ett personligt band 

med både patienten och dennes närstående blev även sorgen när döden inträffade större och 

svårare för sjuksköterskorna. Trots att sjuksköterskan hade kännedom om detta ansågs att 

bandet byggdes på personlig empati och detta var ett måste för att erbjuda och uppnå god 

omvårdnad.  

 

Sjuksköterskorna som deltog i Gerow et als. (2010) studie beskrev deras upplevelser av att ha 

ansvaret för att kunna erbjuda en god vård till både den döende patienten och dennes 

närstående. Sjuksköterskorna var av uppfattningen att de inte förväntades sörja den avlidne. 

De slogs med sina egna känslor om att arbeta utifrån ett professionellt förhållningssätt vilket 

innebar att de endast skulle ta ett kort farväl av patienten. De närstående skulle sörja den döda 

medan sjuksköterskans roll var att trösta och hjälpa dem. Förebilder var viktiga för dessa 

sjuksköterskor. Förebilder beskrevs vara personer som kunde berätta om och bekräfta 

sjuksköterskornas egna känslor i den sorg som uppstod när en patient dog. Därför ansågs ofta 

de egna kollegorna vara goda förebilder. Att ha förebilder ansågs vara en del i 

sjuksköterskans lärande och saknades dessa förbilder kunde det innebära att sjuksköterskan 

kände sig vilsen i relation till hur han/hon skulle hantera sina känslor. Sjuksköterskorna i Un 

Yu och Chans (2010) studie beskrev hur de upplevde sorg när en patient dog. Dessa 

sjuksköterskor upplevde känslor av att ha misslyckats när patienten avled. De ansåg att 

grunden för omvårdnad var att bevara liv och därmed skapade dödsfallet skuldkänslor hos 

sjuksköterskorna.  

 

Att skapa en tillfredsställande kommunikation ansågs vara en av de mest utmanande uppgifter 

sjuksköterskor kunde få i arbetet med patienter (Araújo, da Silva & Francisco, 2004). 

Sjuksköterskor påvisade att de förstod vikten av att ha en god kommunikation med 

patienterna, dock fann vissa sjuksköterskor detta vara svårt. Samtidigt som sjuksköterskor 

ansåg det viktigt att på ett korrekt sätt kunna besvara patientens frågor upplevdes frågorna 

som påfrestande. Sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade så många stora och svåra 

frågor som varken sjuksköterskor, läkare eller psykologer kunde svara på. Det fanns en insikt 

i att det förekom en icke verbal kommunikation som var lika viktig som den verbala. Genom 

att sjuksköterskan lyssnade till patienten, höll dennes hand och satt tyst bredvid skedde en 

kommunikation som betydde mycket för både sjuksköterskan och patienten.  
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Sjuksköterskans förhållande till de närstående  
De närstående var en viktig källa i stödet till den döende patienten. Deras bidrag till en god 

omvårdnad borde uppmuntras. Dock visade det sig att den döendes närstående kunde 

upplevas som problematiska och försvåra sjuksköterskans möjlighet att ge patienten det stöd 

han/hon behövde. Problem som kunde relateras till de närstående var attityden till situationen 

i sin helhet, attityden till sjuksköterskan och den närståendes förhållande till övriga 

närstående. Dessutom kunde det finnas problem i relationen mellan den döende och den 

närstående (Kuuppelomäki, 2003). Resultatet av Kuuppelomäkis (2003) studie bekräftades 

även av Jenull och Brunners (2008) studie. Det framkom att samarbetet med den döende 

patientens närstående kunde upplevas av hälso- och sjukvårdspersonal som problematiskt. De 

närstående hade svårt att acceptera att döden var annalkande. Vidare menade hälso- och 

sjukvårdspersonalen att de närstående hade svårt att acceptera situationen. Detta uppfattades 

av hälso- och sjukvårdspersonalen som icke stödjande och svårt att bemästra (Jenull & 

Brunner, 2008). Konflikter mellan sjuksköterskor och närstående kunde uppstå när de 

närstående krävde ytterligare behandlingar och undersökningar som inte längre gynnade den 

döende patienten (Kuuppelomäki, 2003).  

 

Det framkom i Jenull och Brunners (2008) studie att hälso- och sjukvårdspersonal upplevde 

de närståendes sorg som svår att bemöta. Hälso- och sjukvårdspersonalen saknade stöd från 

andra yrkesgrupper såsom psykologer, trosförsamlingar och palliativa team. Detta stöd 

önskades av hälso- och sjukvårdspersonalen i arbetet med döende patienter och deras 

närstående. Att tala om döden och döendet med patientens närstående upplevdes som svårt, 

till och med svårare än att tala om detta med patienten. Sjuksköterskor som deltog i Dunn et 

als. (2005) studie beskrev hur viktiga närstående var i omvårdnaden av döende patienter. Att 

erbjuda omvårdnad och emotionellt stöd till närstående ansågs vara lika viktigt som att 

erbjuda stöd till den döende patienten. Main (2002) visade att synen på den närståendes roll 

till döende patienter var olika bland hälso- och sjukvårdspersonalen. På frågan om vad som 

ansågs viktigast, patienten eller dess närstående, ansåg majoriteten av den tillfrågade hälso- 

och sjukvårdspersonalen att patienten ansågs vara viktigast. En vanlig syn på närstående var 

att de ofta befann sig i den förnekande fasen. Trots detta var merparten av hälso- och 

sjukvårdspersonalen av den uppfattningen att de närstående själva skapade sina problem då de 

hade en bristande insikt och förståelse för situationen de befann sig i. En del av hälso- och 



 

18 

 

sjukvårdspersonalen hävdade att omvårdnad av närstående inte ingick i deras arbetsuppgifter. 

Andra menade att det var först efter dödsfallet som omtanken om närstående blev aktuell.  

 

Hanteringsstrategier hälso- och sjukvårdspersonalen använde i svårigheter 
som uppstod i mötet med den döende patienten 
 
Sjuksköterskan och copingstrategier  
Begreppet coping kunde definieras som åtgärder en människa använder som hjälp för att ta 

kontroll över, tolerera eller reducera krav med (Rodrigues & Chaves, 2008). Hopkinson, 

Hallett och Luker (2004) beskrev hur sjuksköterskor hittade olika vägar för hantering av sina 

upplevelser i mötet med döende patienter. Ett sätt var att förbereda sig för det stundande 

dödsfallet vilket upplevdes vara viktigt. Sjuksköterskor ansåg att de behövde ta hänsyn till 

både egna och patientens förväntningar inför omvårdnaden. Att vara förberedd innebar att 

vara bättre rustad inför de svårigheter som kunde uppstå. En annan copingstrategi var att 

sjuksköterskor fick stöd av varandra, både i de beslut som skulle tas men även i behovet att få 

dela känslor med andra kollegor kring de egna upplevelserna. Humor och distansering ansågs 

vara redskap i hanteringen av den svåra och tunga börda sjuksköterskor upplevde i sitt arbete. 

Humor upplevdes vara ett sätt för sjuksköterskor att distansera sig från påfrestande tankar och 

släppa spänningar. Humorn upplevdes ofta som väldigt speciell, en så kallad ”svart” humor, 

som framförallt delades med andra sjuksköterskor på avdelningen. Även i Shorter och Stayts 

(2009) studie beskrev sjuksköterskor hur de fick informellt stöd av kollegor genom bland 

annat samtal under rasterna i fikarummet. Detta stöd byggdes på empati och upplevdes vara 

positivt. Med kollegor kunde sjuksköterskor även få dela med sig av sin sorg och få hjälp med 

att hantera känslor. Sjuksköterskor lyfte fram att endast de som själva varit med om liknande 

situationer kunde förstå vilka känslor som förekom. Även om formellt stöd erbjöds i form av 

handledningsgrupper ansåg sjuksköterskor att detta inte bidrog till samma resultat som det 

informella stödet de fick av kollegor. Att öppna upp sig och visa sina egna känslor ansågs 

vara svårare i ett formellt möte än i de spontana som skedde kollegor emellan.  

 

Peterson et al. (2010a) redogjorde för sjuksköterskans tillit till sin professionella yrkesroll i 

hanteringen av upplevelser de fick i arbetet med den döende patienten. Genom att de avskilde 

egna känslor från omvårdnaden av den döende patienten och inte hade något emotionellt band 

till denne lyckades de arbeta mer effektivt. Sjuksköterskor beskrev hur de genom erfarenhet 
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lärde sig att hantera detta och trots det aldrig var lätt, blev det lättare med tiden. Att omforma 

döden till det bästa alternativet för patienten var ett sätt för sjuksköterskor att hantera de 

känslor som uppstod i samband med att patienter avled. En sjuksköterska beskrev att när 

patienten levt ett långt liv och kanske lidit av svåra smärtor kom döden som en befrielse. 

Andra sjuksköterskor fann styrka i sin religion. Däremot ansågs det inte nödvändigt att vara 

aktivt troende för att känna ett stöd i sin tro. Även om vissa av sjuksköterskorna inte 

praktiserade sin tro till vardags kände de sig hjälpta i hur de upplevde och hanterade 

känslorna kring döden och döendet. Genom religionen kunde sjuksköterskorna se döden som 

en naturlig del av livet samt känna tillit till att patienterna, efter att de avlidit, fick en plats i 

himmelen. Genom böner och stödjande samtal med präster fick sjuksköterskorna handledning 

i det svåra mötet med den döende patienten. Rodrigues och Chaves (2008) angav 

trosuppfattning tillsammans med hälsa, ansvar, stöd samt mentala- och materiella resurser 

som avgörande faktorer för vilken copingstrategi som användes.  

 

Olika faktorer fanns som påverkade sjuksköterskors omvårdnad av den döende patienten. 

Sjuksköterskor undvek så långt som möjligt att skapa starka emotionella band till den döende 

patienten. Detta var till hjälp för sjuksköterskor i att lättare kunna lägga känslor de upplevt i 

mötet med den döende patienten bakom sig och på ett professionellt sätt möta nästa patient 

(Peterson et al., 2010a). Det framkom att sjuksköterskor försökte distansera sig känslomässigt 

från den döende patienten med avsikten att skydda sig själva. Genom distansering kunde 

sjuksköterskor undgå upplevelsen av sin egen sårbarhet. Distansering hindrade känslan av 

sorg och smärta att helt försvinna, vilket i längden inte ansågs vara hälsosamt för den enskilda 

individen (Un Yu & Chan, 2009). 

 

Sjuksköterskor beskrev hur de sökte stöd hos kollegor för att få hjälp med hanteringen av de 

upplevda känslorna i samband med omvårdnaden av den döende patienten. Stöd kom bland 

annat från sjuksköterskor som arbetat med samma patienter. Detta upplevdes tryggt för de 

sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet (Peterson et al., 2010a). Ett annat sätt att hantera 

känslor kring döden och de döende var att se på döden som ett spel av ödet och något som 

sjuksköterskorna själva inte kunde påverka (Un Yu & Chan, 2009). 

  

I Shorter och Stayts (2009) studie framkom att de deltagande sjuksköterskorna hade en 

naturlig inställning till döden och döendet. Trots inställningen försökte sjuksköterskorna så 
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långt som möjligt avskilja det professionella jaget från det privata jaget. Studien genomfördes 

på en intensivvårdsavdelning där dödsfall ofta förkom. Därför valde sjuksköterskorna att 

medvetet distansera sig från känslorna kring dödsfall eftersom detta annars kunde riskera att 

påverka dem och deras arbete negativt. På liknande sätt beskrev Araújo et al. (2004) hur 

sjuksköterskor upplevde att dagligen möta lidande och döende patienter. Resultatet visade 

vikten av att hitta en balans mellan de egna känslorna. Denna balans gällde sjuksköterskans 

känslomässiga och psykologiska bakgrund samt dennes förmåga att hantera lidande. Vidare 

nämndes omfattningen av sjuksköterskors engagemang och förmåga att identifiera sig med 

patienten och dennes närstående som en grund för att hålla de känslomässiga vågskålarna i 

balans. Det var viktigt att vara medveten om att sjuksköterskor, i likhet med andra individer, 

hade egna problem som vid obalans kunde riskera att påverka omvårdnadens kvalitet negativt. 

I Gerow et als. studie (2010) framkom att den kunskap sjuksköterskors erfarenhet gav i mötet 

med den döende patienten förändrade dem. De sjuksköterskor som till en början ansåg sig 

själva vara sårbara förändrades ofta med tiden. De lärde sig olika strategier om hur de skulle 

skydda sig själva och genom det lindra det personligt besvärliga i mötet med den döende 

patienten. 

 

Kommunikationsproblem mellan hälso- och sjukvårdspersonal och den närstående kunde 

uppstå. Det fanns hälso- och sjukvårdspersonal som upplevde känslor av osäkerhet i mötet 

med den döendes närstående. Hälso- och sjukvårdspersonal kände att de vid samtal med de 

närstående hade svårt att använda begrepp som död och döende. I sådana lägen var det 

enklare att hänvisa den närstående vidare till en kollega (Main, 2002). 
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Tabell 1 Sammanfattning av artiklar som ligger till grund för studiens resultat 
 
Författare Land 

År 
Titel Design 

Metod 
Syfte Deltagare 

(bortfall)1
Kvalité 
och 
poäng 

 
Resultat 

Lange, M., 
Thom, B., 
Kline, N.B 

Amerikas 
Förenta  
Stater 
2008 

Assessing nurses´attitudes 
toward death and caring 
for dying patients in a 
comprehensive cancer 
center.  

Kvantitativ 
Deskriptiv studie 
Frågeformulär 
FATCOD2 
DAP-R3

Studiens syfte var att 
beskriva hur sjuksköterskor 
på ett cancercenter kände 
inför döden och 
omvårdnaden av den döende 
patienten. Syftet var vidare 
att kontrollera om det fanns 
ett samband mellan 
sjuksköterskans inställning 
och demografiska faktorer.  

 

n = 355 
 
331 kvinnor 
 
24 män  

Hög 
23/29  

Resultatet visade att en 
avslappnad inställning till 
döden gav en positiv 
känsla inför omvårdnaden 
av den döende. Detta 
bidrog till en bättre 
omvårdnad för patienten 
och dennes närstående. 
Sjuksköterskans ålder och 
yrkeserfarenhet ansågs 
vara bland de starkaste 
faktorerna för att få en 
mer avslappnad 
inställning till döden.  

Dunn, K.S., 
Otten, C., 
Stephens, E. 

Amerikas 
Förenta 
Stater  
2005 

Nursing experience and 
the care of dying patients 
 

Kvantitativ  
Deskriptiv 
Korrelationsstudie 
Frågeformulär 
FATCOD2 
DAP-R3

Syftet med studien var att 
studera hur faktorer såsom 
ålder, nivå på utbildning, 
tjänstgöringstid som 
sjuksköterska samt 
erfarenhet vid kontakt med 
döende påverkade deras 
inställning till omvårdnaden 
av den döende patienten.  

  

n = 58 
 
57 kvinnor 
 
1 man 
 
 

Medel 
22/29 

Resultatet visade att 
sjuksköterskor som hade 
mer erfarenhet vid 
omvårdnad av döende 
patienter hade en mer 
positiv inställning till 
döden.  Erfarenhet gav 
kunskap.  

                                                           
1 Bortfall redovisas i studier där sådana uppgifter har förekommit  

2 The Frommelt Attitude Toward Care of the Dying (FAT-COD), Frågeformulär utifrån 30 frågor/påstående som graderas enligt en fem gradig skala  

3 The Death Attitude Profile – Revised (DAP-R), Frågeformulär utifrån 32 frågor/påståenden som graderas enligt en sju gradig skala  
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Main, J. Stor- 
britannien 
2002 
 

Management of relatives 
of patients who are dying 

Kvalitativ 
Perspektiv studie 
Fokus grupp 
diskussioner alt 
ostrukturerade 
djupintervjuer  
 

Studiens syfte var att 
undersöka vilka viktiga 
frågor som fanns kring den 
döende patienten sett ut 
hälso- och 
sjukvårdspersonalens samt 
närståendes perspektiv 

n = 18 
 
14 hälso- och 
sjukvårdspersonal 
 
4 närstående 

Medel 
16/25 

Studiens resultat visade 
att hälso- och 
sjukvårdspersonalen 
kände sig dåligt utrustade 
i frågor omkring döden 
och döende. Närstående 
ansåg att de hade svårt att 
få tillräckligt med 
information.  

Gerow, L., 
Conejo, P., 
Alonzo, A., 
Davis, N., 
Rodgers, S., 
Williams 
Domian, E. 

Amerikas 
Förenta 
Stater 
2010 

Creating a curtain of 
protection: Nurses` 
‘experiences of grief 
following patient death  

Kvalitativ  
Fenomenologisk 
studie 
Halvstrukturerade 
djup intervjuer  

Syftet med studien var att 
förstå sjuksköterskornas 
känslor vid upplevda 
erfarenheter i samband med 
döende patienter.   

n = 11 
 
11 kvinnor 

Hög 
20/25 

Resultatet visade att 
sjuksköterskans 
erfarenhet skapade en 
känsla trygghet samt att 
den sorg sjuksköterskorna 
kände när en patient dog 
var annorlunda än den 
sorg de kände om en av 
sjuksköterskans 
närstående avled.  

Law, R. Stor-
britannien 
2009 

Bridging worlds: meeting 
the emotional needs of 
dying patients  

Kvalitativ 
Ground Theory 
studie  
Ostrukturerade 
observationer och 
halvstrukturerade 
intervjuer  

Studiens syfte var att påvisa 
hur distriktsköterskor mötte 
det emotionella behov hos 
den döende patienten. 

n = 12 
 
10 kvinnor 
 
2 män 

Hög 
20/25 

Resultatet visade att 
distriktsköterskorna 
fungerade som en bro 
mellan den döendes värld 
och världen utanför. Det 
emotionella stödet låg i 
att stötta patienten i 
kontakten med världen 
utanför så att de inte blev 
isolerade.   

Kuuppelomäki, 
M. 

Finland 
2003 

Emotional support for 
dying patients – the 
nurses´ perspective 

Kvantitativ  
Strukturerade 
frågeformulär   

Syftet med studien var att 
utvärdera det emotionella 
stödet som gavs till den 
döende patienten av 
sjuksköterskor  

n = 328 
(128) 
 
319 kvinnor 
 
2 män 
 
2 uppgav ej kön 

Hög 
26/29 

Sjuksköterskorna 
upplevde det som att de 
gav emotionellt stöd men 
att flera problemfaktorer 
förekom vilket kunde 
försvåra möjligheten att 
ge stöd.  
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Un Yu, H., 
Chan, S. 

Kina 
2010 

Nurses ‘response to death 
and dying in an intensive 
care unit – a qualitative 
study 

Kvalitativ 
Intervjuer 
 

Studiens syfte var att 
beskriva hur sjuksköterskor 
på en intensivvårdsavdelning 
upplevde hur olika faktorer 
påverkade deras omvårdnad 
av döende patienter 

n = 12 
 
10 kvinnor 
 
2 män 

Hög 
20/25 

Resultatet visade att det 
inte fanns några 
skillnader mellan erfarna 
och oerfarna 
sjuksköterskor. 
Personalbrist och 
konflikter mellan 
sjuksköterskor/läkare 
upplevdes som störande 
moment i omvårdnaden.  

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

Amerikas 
Förenta  
Stater 
2010 

Where do nurses go for 
help? A qualitative  study 
of coping with death and 
dying 

Kvalitativ 
Grounded Theory 
Djupintervjuer  
 

Studiens syfte var att studera 
vart sjuksköterskorna vände 
sig för stöd för hanteringen 
av känslor vid arbete med 
döende patienter 

n = 15 
 
12 kvinnor 
 
3 män  

Hög 
20/25 

Sjuksköterskorna fick 
stöd genom både interna 
och externa källor såsom 
exempelvis professionell 
distansering, kollegor, 
den egna tron  samt 
patienter och dess 
närstående   

Hopkinson, 
J.B., 
Hallett, C.E., 
Luker, K .A. 

Stor-
britannien 
2003 

Caring for dying people in 
hospital 

Kvalitativ  
Fenomenologisk 
studie 
Djupintervjuer  

Syftet var att skapa en 
förståelse för omvårdnaden 
om den döende patienten sett 
utifrån nyexaminerade 
sjuksköterskors perspektiv. 

n = 28 
(4) 
 
27 kvinnor 
 
1 man 

Hög 
21/25 

Resultatet visade att 
personliga ideal, det 
faktiska, det okända, 
ensamhet, spänningar och 
en avslappnad inställning 
var faktorer som 
påverkade den 
nyexaminerade 
sjuksköterskan. 

Braun, M., 
Gordon, D., 
Uziely, B.  

Israel 
2010 

Associations between 
Oncology nurses´ attitudes 
toward death and caring 
for dying patients 

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Tvärsnittsstudie 
FATCOD2 
DAP – R

Studiens syfte var att 
utforska inställning till döden 
och döendet hos Israeliska 
sjuksköterskor på en 
onkologisk avdelning. 3 

n = 147 
(353) 
 
141 kvinnor 
 
6 män 

Hög 
26/29 
 

Resultatet beskrev att 
sjuksköterskorna hade en 
positiv inställning till 
omvårdande av döende 
patienter. Negativa 
inställningar var direkt 
knutna till den egna 
rädslan för döden. 
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Jenull, B., 
Brunner, E. 

Österrike 
2008 

Death and dying in 
nursing homes: A burden 
for the staff?  

Mixed metod 
design 
Kvalitativ 
Kvantitativ   

Syftet med studien var att 
utforska hur hälso- och 
sjukvårdspersonalen bemötte 
döden och döende i sitt 
arbete. 

Kvalitativ fas 
n = 17 
 
Kvantitativ fas 
n = 894 
802 kvinnor 
88 män 
4 uppgav ej kön 

Hög 
24/29 

Hälso- och 
sjukvårdspersonal ansåg 
att mötet med döende 
patienter var problematisk 
samt betungande. Detta 
arbete framkallade även 
stress. Deltagarna beskrev 
det som svårt att hantera 
den döendes rädsla och 
lidande.  

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

Amerikas 
Förenta 
Stater 
2010  

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

Kvalitativ 
Grounded Theory 
Djupintervjuer  
 

Studiens syfte var att belysa 
vilka faktorer som kunde 
orsaka stress hos 
sjuksköterskor i mötet med 
döende patienter.  

n = 15 
 
12 kvinnor 
 
3 män 

Hög 
20/25 

Resultatet visade att 
kommunikation var en 
stress faktor.  Känslan av 
oro för huruvida patenten 
hade fått all information, 
att som sjuksköterska 
fylla i det tomrum av 
information som läkaren 
missade samt att ibland 
behöva stå upp för 
patienten och föra dennes 
tala skapade stress.  

Irving, S.  Stor- 
britannien 
2000 

The experiences of the 
registered nurse caring for 
the person dying of cancer 
in a nursing home 

Kvalitativ 
Singel case study  
Ostrukturerade 
intervjuer  

Syftet med studien var att 
beskriva sjuksköterskans 
erfarenhet av palliativ vård 
på ett äldreboende 

n = 5 
 

Medel 
16/25 

Förhållandena mellan 
sjuksköterskorna och de 
boende var fyllda av 
empati och personliga 
vänskapsband. 
Hanteringen av döden och 
döendet byggdes på 
sjuksköterskornas egen 
personlighet och deras 
tidigare erfarenheter  

Shorter, M., 
Stayt, L. C.  

Stor-
britannien 
2009 

Critical care nurses´ 
‘experiences of grief in an 
adult intensive care unit 

Kvalitativ 
Fenomenologisk 
studie 
Halvstrukturerade 
intervjuer  

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskornas hantering 
av sorg och sörjande när en 
patient gick ur tiden.  

n = 8 
 
8 kvinnor 

Hög 
23/25 

Resultatet visade 
sjuksköterskorna sörjde 
de patienter som hade 
avlidit. Graden av sorg 
påverkades av om döden 
hade upplevts som en 
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”god död”  

de Araújo, M. 
M. T., 
da Silva, M. J., 
Francisco, M. 
C. P. B. 

Brasilien 
2004 

Nursing the dying: 
essential elements in the 
care of terminally ill 
patients 

Kvalitativ  
Halvstrukturerade 
intervjuer  

Studiens syfte var att 
beskriva hur sjuksköterskor 
hanterade att dagligen möta 
döende patienter. 

n = 14 Hög 
20/25 

Det var  nödvändigt att 
hitta en balans i de egna 
känslorna vid 
omvårdnaden av den 
döende.  

Rodrigues, A., 
Chaves, E.  

Brasilien 
2008 

Stressing-factors and 
coping strategies used by 
oncology nurses  

Kvantitativ 
Deskriptiv 
Frågeformulär  

Syftet var att identifiera 
stressfaktorer för 
sjuksköterskor på en 
onkologavdelning samt se 
vilka coping strategier 
sjuksköterskorna använde sig 
av. 

n = 77 
 
73 kvinnor 
 
4 män 

Medel 
18/29 

Dödsfall och akuta 
situationer var de två 
faktorer som främst 
skapade stress. Den 
coping strategi som oftast 
användes av 
sjuksköterskorna var att 
omvandla händelsen till 
något positivt sett från 
både patienten, 
närståendes och 
sjuksköterskans egna 
ögon. 

Hopkinson, 
J.B 
Hallett, C.E., 
Luker, K.A. 
 

Stor- 
britannien 
2004 

Everyday death: how do 
nurses cope with caring 
for dying people in 
hospital?  

Kvalitativ  
Tvärsnittsstudie 
ostrukturerade 
intervjuer  

Syftet med studien var att 
studera hur nyutexaminerade 
sjuksköterskor bemötte 
döende patienter på en akut 
medicinavdelning 

n = 28 
(4) 
 

Medel 
17/25 

Resultatet visade hur de 
nyexaminerade 
sjuksköterskorna skapade 
en genomskinlig gardin 
som skydd för det egna 
jaget i mötet med döende 
patienter.  
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DISKUSSION 
 
Sammanfattning av huvudresultat  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser hälso- och sjukvårdspersonal 

hade i mötet med den döende patienten. Vidare var syftet att beskriva hur hälso- och 

sjukvårdspersonal hanterade svårigheter som kunde uppstå i mötet med döende patienter. 

Flertalet studier visade att erfarenhet av vård av döende patienter och deras närstående 

skapade en upplevelse av trygghet för hälso- och sjukvårdspersonalen. Denna erfarenhet ledde 

till att hälso- och sjukvårdspersonalen fick en avslappnad och naturlig inställning till döden 

och kunde istället för att skrämmas av den se den som en naturlig del av livet (Lange et al., 

2008; Dunn et al., 2005; Main, 2002; Law, 2009; Peterson et al., 2101a; Gerow et al., 2010). 

Omvårdnad av döende patienter och deras närstående påverkade hälso- och sjukvårdspersonal 

på flera olika sätt. Genom olika copingstrategier som till exempel distansering skapades en 

barriär för att skydda det egna jaget från det professionella jaget i mötet med den döende (Un 

Yu & Chan, 2009; Shorter & Stayt, 2009). Betydelsen av det kollegiala stödet i mötet med 

döende patienter upplevdes av hälso- och sjukvårdspersonal som värdefullt då endast de som 

själva varit i liknande situationer kunde förstå vilka känslor som förekom (Shorter & Stayt, 

2009; Hopkinson, Hallett & Luker, 2004; Peterson et al., 2010).  

 

Resultatdiskussion 
Övning ger färdighet är ett talesätt som används och som passar in i omvårdnaden av den 

döende patienten. En bristande erfarenhet, i omvårdnaden av och i mötet med, döende 

patienter skapar en otrygghet vilket leder till en negativ känsla hos hälso- och 

sjukvårdspersonal (Lange et.al, 2008). Erfarenhet kommer genom möten med döende 

patienter och en längre yrkeserfarenhet leder ofta till fler möten och en mer naturlig 

inställning till döden (Dunn et al., 2005). Att erbjuda hälso- och sjukvårdspersonal stöd och 

skapa trygghet vid deras första möte med döden och döende patienter är av stor vikt. Det 

första mötet med döden och döendet påverkar kommande möten. För att ge den mindre 

erfarna hälso- och sjukvårdspersonalen de bästa förutsättningarna för en god omvårdnad av 

döende är kollegorna viktiga. Att känna stöd från kollegor och genom detta uppleva trygghet i 

första mötet med döden och döendet skapar en positiv inställning. Denna inställning finns 

sedan med i kommande möten (Gerow et al., 2010). En arbetsplats där öppenhet bland hälso- 

och sjukvårdspersonalen finns, där alla arbetar i ett team borde således vara en bra 

förutsättning för att uppnå en god omvårdnad av den döende patienten.  
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Även om erfarenhet skapar kunskap så är hälso- och sjukvårdspersonal i behov av teoretisk 

utbildning i omvårdnaden av döende patienter. Utbildning inom ämnet ansågs vara den 

avgörande möjligheten för att kunna erbjuda det emotionella stöd som patienten och dennes 

närstående behövde (Chapple et al., 2005; Kuuppelomäki, 2003). Faktorer såsom den egna 

åldern eller hur ofta hälso- och sjukvårdspersonal kom i kontakt med döende patienter ansågs 

har ringa betydelse i det emotionella stödet (Kuuppelomäki, 2003). I brist på teoretisk 

utbildning blev kollegorna än viktigare. Det var till kollegorna hälso- och sjukvårdspersonalen 

vände sig för att få hjälp och råd då de ansåg att den egna kompetensen brast (Peterson et al, 

2010a).   

 

Hälso- och sjukvårdspersonalens egen syn på döden och döendet påverkar omvårdnaden av 

den döende patienten. Genom mötet med den döende patienten står hälso- och 

sjukvårdspersonalen öga mot öga med döden. Detta väcker tankar om den egna dödligheten 

och uppstår då en rädsla hos hälso- och sjukvårdspersonalen blir inställningen till 

omvårdnaden av den döende patienten mindre avslappnad och mer negativ (Braun et al., 

2010). Att som hälso- och sjukvårdspersonal undvika döden kan vara svårt eftersom döende 

patienter finns inom allavårdformer och är en del av vårdarbetet (SOU 2001:6, 2001). Dunn et 

al. (2005) visade att sjuksköterskor upplevde döden som något som skulle accepteras som en 

del av livet. Detta ledde till att sjuksköterskor sällan kände det som problematiskt att skapa 

goda vårdrelationer med patienterna. Trots att hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att döden 

var en naturlig del av livet väckte mötet med den döende en viss oro för sin egen dödlighet. 

När oro för den egna dödligheten byggs upp hos hälso- och sjukvårdspersonalen hanteras 

denna genom en omedveten användning av olika copingstrategier, där distansering från dessa 

känslor är vanlig (Un Yu & Chan, 2009). En distansering medför risk för att det emotionella 

stödet patienterna är i behov av uteblir, vilket kan leda till en känsla av bristande trygghet, 

uppmärksamhet och individuell anpassning för patienten (Chapple et al., 2005; 

Kuuppelomäki, 2003).  

 

Att få goda relationer till den döende patienten kan förstärka känslor kring hälso- och 

sjukvårdspersonalens egen dödlighet. Trots detta är en god relation och en känsla av empati 

grunden för att nå en god omvårdnad (Shorter & Stayt, 2009). Då personlig empati och en god 

vårdrelation skapas byggs även känslor för patienten. När sedan döden inträffar kan det 

uppstå ett tomrum. Att som hälso- och sjukvårdspersonal få känna en sorg över den döde är 
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viktigt. Balansen mellan vad som anses vara rätt och fel i denna fråga sett utifrån ett 

professionellt förhållningssätt kan upplevas svårt. Även här fyller kollegorna en viktig roll. 

De blir förebilder för hur dessa känslor av sorg kan hanteras utan att tappa det professionella 

förhållningssättet (Gerow et al., 2010). 

 

Av denna litteraturstudie framkommer att närstående kan ha en central roll för både för den 

döende patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen. De närstående kan vara ett viktigt stöd 

för patienten men kan samtidigt vara både ett stöd och en orsak till problematik för hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Kuuppelomäki, 2003). Närstående kan ibland ha svårt att acceptera den 

död som väntar patienten och kräver fler behandlingar och undersökningar än vad som gynnar 

patienten. I dessa situationer uppfattas inte de närstående som ett stöd för den döende 

patienten och gör samtidigt det som är påfrestande ännu jobbigare för sig själva och för hälso- 

och sjukvårdspersonal som vårdar döende patienter (Jenull & Brunner, 2008; Kuuppelomäki, 

2003). Det upplevs betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal är ett stöd för de närstående 

likväl som för den döende patienten (Dunn et al., 2005). Tidigare forskning har påvisat hur 

närstående till döende upplever både fysisk och psykisk ohälsa. Att som närstående uppleva 

ångest och depression relaterat till känslan av hjälplöshet inför den förestående döden 

förekommer (Bascom & Tolle, 1995; Bloomer et al., 2010). Trots det ser inte alltid hälso- och 

sjukvårdspersonal det positiva som skapas genom att omvårdnaden av patienten omfattar både 

patienten och dennes närstående. När endast omvårdnaden av patienten ses som det viktiga 

förekommer att de närstående först efter dödsfallet får den omtanke de haft behov av långt 

innan (Main, 2002). Detta upplevs beklagligt då det framkommit att visad omtanke genom 

fysisk och psykisk kontakt betyder mycket för närstående. En tröstande hand på axeln, ett 

vänligt ord och bekräftelse visade omtanke inte bara om patienten utan även dess närstående 

(Mossin & Landmark, 2010).  

 

Mötet med en döende patienter påverkar hälso- och sjukvårdspersonal. Genom 

copingstrategier hittar hälso- och sjukvårdpersonalen åtgärder att ta hjälp av för att hantera 

dessa känslor (Shorter & Stayt, 2009). I denna litteraturstudie framkommer olika 

copingstrategier som hälso- och sjukvårdspersonal använder sig av. Återigen spelar 

kollegorna en stor roll. Genom att ge stöd till varandra och delge de känslor som uppstår i 

mötet med den döende utbyts känslor av förståelse och trygghet. Att dela dessa känslor med 

någon som själv varit med om samma sak gav mycket mer än att försöka dela det med någon 



 

29 

 

som inte fullt ut kan förstå vad det innebär (Shorter & Stayt, 2009). Distansering, både från 

patienten och det egna jaget, används som copingstrategi av hälso- och sjukvårdspersonal. 

Genom distansering skapas inga emotionella band vilket gör det enklare att lägga mötet med 

den döende patienten bakom sig för att sedan gå vidare och möta nästa patient. Distansering 

innebär dock att känslor som uppstått hindras att levas ut till fullo vilket i ett längre perspektiv 

inte är hälsosamt för den enskilda individen (Un Yu & Chan, 2009).  

 

Metoddiskussion 
Vetenskapliga artiklar till föreliggande litteraturstudie söktes i databaserna Cinahl, PubMed 

och Science Direct. Med hjälp av valda sökord hittades ett stort antal artiklar i ämnet. 

Majoriteten av dessa artiklar besvarade inte denna litteraturstudies frågeställningar. Flera 

försök att ändra sökstrategi gjordes, utan önskat resultat. Därför valdes endast ett fåtal av alla 

funna artiklar ut till resultatdelen.  

 

Vid granskning av valda artiklar användes granskningsmallar utifrån vilka artiklarna 

poängsattes (Willman et al., 2006; Forsberg och Wengström, 2008) (Bilaga 1 & 2). Dessa 

granskningsmallar hjälpte till att bedöma artiklarnas innehåll med kritiska ögon och att de 

valda vetenskapliga artiklarna var godkända enligt forskningsetiska nämnder. Dock upplevdes 

granskningsmallarna till viss del svårtolkade, då vi fann att det gick att tolka dem på olika 

sätt, vilket kan ha lett till en ej korrekt poängsättning. Vidare upplevdes att 

granskningsmallarna inte påvisade huruvida artiklarna var av vetenskaplig kvalitet eller inte.  

 

Ett av inklusionskriterierna för denna litteraturstudie var att uteslutande välja artiklar skrivna 

på svenska eller engelska. Detta begränsade möjligheten att hitta relevanta artiklar. Trots 

ovannämnda valda språk har flertalet artiklar hittats på det portugisiska och spanska språket. 

Innehållet i dessa artiklar har genom abstrakt, skrivna på engelska, besvarat denna studies 

frågeställningar. På grund av bristande språkkunskaper, kan det finnas anledning att tro att 

befintliga kriterier begränsade denna litteraturstudies resultat avseende beskrivning av hälso- 

och sjukvårdspersonalens upplevelser. Eftersom valda artiklar publicerades på det engelska 

språket finns en medvetenhet om risken att vid översättning av dessa artiklar kan viktigt 

innehåll som kanske hade inverkan på denna studies resultat gåtts miste om.   
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Endast artiklar som redogjorde för vuxna döende patienter inkluderades i denna 

litteraturstudie. Valet av denna målgrupp grundades på att känslan och upplevelsen av ett 

barns död ej kan likställas med känslan när en vuxen avlider. Om döende barn och ungdomar 

hade inkluderats i studien anser författarna att resultatet hade fått en annan bredd och 

perspektiv.  

 

Ytterligare en av svagheterna var de valda artiklars vitt skilda geografiska ursprung med 

hänsyn till att varje land har sin egen kultur. Detta kan innebära att studier som redovisat 

flertalet olika religiösa trosuppfattningar och kulturella synsätt kan vara svåra att likställa med 

ett resultat sammanställt av artiklar enbart från Sverige. En annan svaghet med denna studie är 

att merparten av de valda artiklarna består av kvalitativa studier och innebär att resultatet av 

denna studie ej kan generaliseras och överföras till en stor population.   

 

Konklusion  
I mötet med den döende patienten och dennes närstående upplevde hälso- och 

sjukvårdspersonalen både glädje och sorg. Yrkeserfarenhet skapade en positiv attityd hos 

hälso- och sjukvårdspersonalen i omvårdnaden av döende patienter. Bristande erfarenhet 

skapade däremot känslor som rädsla, ensamhet, stress och hjälplöshet. Dessa känslor 

hanterades individuellt utifrån det egna jaget. Copingstrategier såsom distansering och humor 

framkom. Utöver detta upplevdes det viktigt att hålla en balans mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalens emotionella och psykologiska bakgrund samt dennes förmåga att 

hantera lidande. Att hämta stöd från kollegor upplevdes ha stor betydelse i arbetet med 

döende och dennes närstående.  

 

Klinisk användning 
Om hälso- och sjukvårdspersonalen inte mår bra kan det finnas risk att patienten inte får en 

adekvat, god och säker omvårdnad. Uppsatsförfattarna anser därför att det är viktigt att våga 

tala öppet om svåra känslor kollegor emellan. Forskning har visat att hälso- och 

sjukvårdspersonal med längre arbetslivserfarenhet har lättare att hantera känslor som uppstår i 

mötet med döende patienter än kollegor med ringa erfarenhet (Hopkinson et al., 2004; Shorter 

& Stayt, 2009; Peterson et al., 2010). Denna vetskap är viktig att ha med sig i omvårdnaden 

av den döende patienten och framförallt när oerfaren hälso- och sjukvårdspersonal ingår i 

personalgruppen. 
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Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med döende patienter finner trygghet i stöd från 

kollegor (Hopkinson et al., 2004; Shorter & Stayt, 2009; Peterson et al., 2010). En större 

medvetenhet om detta skulle i praktiken kunna innebära fler förlåtande och stöttande 

arbetsplatser, där arbetet utgick mer från att stödja varandra i personalgruppen. Detta skulle 

resultera i mer välmående personal och därmed i förlängningen också en tryggare sjukvård.  

 

Brist på utbildning angavs vara en källa till flertalet negativa upplevelser hos sjuksköterskan i 

mötet med den döende patienten. Utbildning i mötet med närstående bör också vara en del då 

de närstående bör ses som en viktig del av omvårdnaden av den döende patienten 

(Kuuppelomäki, 2003; Un Yu & Chan 2010). Därför är vårt förslag att ha fler och mer 

omfattande utbildningar i ämnet, dels redan i grundutbildningen men även på arbetsplatserna.  

 

Förslag till vidare forskning 
I granskningen av vetenskapliga artiklar inför denna litteraturstudie blev det tydligt att det 

finns en brist på studier i detta ämne som var utförda i Sverige. Det kan upplevas svårt att 

jämföra studier från andra länder både sett ur kulturella skillnader samt organisatoriska 

skillnader inom hälso- och sjukvården samt kommunala omsorg. Vidare skulle dessa studier 

kunna spegla hur omvårdnaden av den döende patienten ser ut i dagens Sverige när vårt land 

blir alltmer mångkulturellt sett både utifrån hälso- och sjukvårdpersonal och ur 

patientperspektiv. 

 

Studierna bör vara av både kvalitativ och kvantitativ ansats. Kvantitativa studier med fler 

deltagare skulle ge ett mer generaliserbart resultat. Å andra sidan är detta ett ämne som kräver 

mer djupgående diskussioner och intervjuer i en kvalitativ form. Studierna skulle vidare vinna 

på att speglas utifrån flera olika perspektiv såsom hälso- och sjukvårdspersonalens, 

patienternas och deras närståendes. Intressant vore också att se hur olika kategorier såsom 

kön, ålder och kulturell bakgrund påverkar deltagarnas upplevelser av döden och döendet.  



 

32 

 

Referenser  
Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. Stockholm: Natur och Kultur.  

Araújo, M.M.T., da Silva, M.J. P., & Francisco, M.C.P.B. (2004). Nursing the dying: 
essential elements in the care of terminally ill patients. International Nursing Review, 51, 149-
158. 

Bascom, P., & Tolle, S. (1995). Care of the family when the patient is dying. Western journal 
of medicine, 163(3), 292-296. 

Bloomer, M., Tan, H., & Lee, S. (2010). End of life care: The importance of advance care 
planning. Australian Family Psysican, 39, 734-737. 

Braun, M., Gordon, D., & Uziely, B. (2010). Associations between oncology nurses’ attitudes 
toward death and caring for dying patient. Oncology Nursing Forum, 1 (37), 43 – 49. 

Brattgård, D. (2008). Om konsten att dö – etiska aspekter. I B. Beck-Friis & P. Strang (Red.), 
Palliativ medicin, (ss 56 – 66). Stockholm: Liber AB.  

Bruce, C. (2007). Helping patients, families, caregivers, and physicians, in the grieving 
process. The journal of American osteopathic association, 7, 33-40. 

Bycroft, L.,& Brown, J.G. (1996) Care of the dying. I V. Tschudin (Red.), Nursing the patient 
with cancer (ss. 419 – 437). Trowbridge: Red wood Books. 

Chapple, A., Ziebland, S., & McPherson, A. (2005). The specialist palliativ care nurse: A 
qualitative study of patient´perspective. International journal of Nursing studies, 43, 1011 – 
1022.  

Dunn, K.S., Otten, C. & Stephens, E. (2005). Nursing Experience and the Care of Dying 
Patients. Oncology Nursing Forum, 32 (1), 97 – 104. 

Forsberg, C. & Wengström, Y.(2008). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering 
analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & Kultur.  

Friedrichsen, M. (2008). Sjuksköterskan i den palliativa vården – en roll av anpassning och 
balans. I B. Beck-Friis & P. Strang ( Red.), Palliativ medicin (ss. 377 - 382). Stockholm: 
Liber AB. 

Gerow, L., Conejo, P., Alonzo, A., Davis, N., Rodgers, S., & Williams Domian, E. (2010). 
Creating a Curtain of Protection: Nurses Experiences of Grief Following Patient Death. 
Journal of Nursing Scholarship, 42(2) 122 – 129.  

Hopkinson, J.B., Hallett, C.E., & Luker, K.A. (2003). Caring for dying people in hospital. 
Journal of Advanced Nursing, 44(5), 525 – 533.  

Hopkinson, J.B., Hallett, C. E., & Luker, K.A. (2004). Everyday death: how do nurses cope 
with caring for dying people in hospital? International journal of Nursing studies, 42, 125 – 
133.  



 

33 

 

Högskolan Dalarna, (2009) Utbildningsplan för sjuksköterskeprogrammet 180 hp. Hämtat 7 
mars, 2011, från Högskolan Dalarnas styrdokument för sjuksköterskeprogrammet  
https://fronter.com/hda/links/files.phtml/939659836$24368424$/Programmaterial/STYRDOK
UMENT+-+studenter/Ny+Utbildningsplan+SSK-
programmet+180+hp+VSJUG+reviderad+091126.pdf 

Irvin, S. (2000). The experiences of the registered nurse caring for the person dying of cancer 
in a nursing home. Collegian, 4 (7), 30-34.   

Jenull, B., & Brunner, E. (2008). Death and dying in Nursing Homes: A burden for the Staff? 
Journal of Applied Gerontology, 27, 166 – 180.  

Karlsson, M., & Sandén, I. (2007). En grupp sjuksköterskors beskrivning av goda 
vårdsituationer i palliativ vård. Vård i Norden, 83 (27), 50-53. 

Kaasa, S. (2001). Samarbete i livets slutskede. I S. Kaasa (Red.), Palliativ behandling och 
vård (ss 121 – 126). Lund: Studentlitteratur.  

Kübler – Ross, E. (1997). On death and dying. New York: Simon & Schuster. 

Kuuppelomäki, M. (2003). Emotional support for dying patients- the nurses´ perspective. 
European Journal of Oncology Nursing, 7 (2), 120 – 129. 

Lange, M.; Thom, B., & Kline, N.E. (2008). Assessing Nurses ‘Attitudes Toward Death and 
Caring for Dying Patients in a Comprehensive Cancer Center. Oncology Nursing Forum, 35 
(6), 955 – 959. 

Law, R. (2009). ”Bridging worlds”: meeting the emotional needs of dying patients. Journal of 
Advanced Nursing, 65(12), 2630 – 2641. 

Lindskog, B.I. (2004). Medicinsk terminologi. Stockholm: Nordstedts Akademiska förlag.  

Main, J. (2002). Management of relatives of patients who are dying. Journal of clinical 
nursing 11, 794-801. 

Milberg, A. (2008). Att vara svårt sjuk och döende. I B. Beck-Friis & P. Strang (Red.), 
Palliativ medicin (ss. 141- 146). Stockholm: Liber AB. 

Mossin, H., & Landmark, B, T. (2010). Being present in hospital when the patient is dying – 
A grounded theory study of spouses experiences. European Journal of Oncology Nursing, 10, 
1-8.  

Modéus, M. (2000). Tradition och liv. Stockholm: Verbum Förlag.  

Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P-C., Kershek, S., Scherr, C., 
Ogi, M., & Pincon, D. (2010a). Where do nurses go for help? A qualitative study of coping 
with death and dying. International Journal of Palliative Nursing, 16, 432-438. 

https://fronter.com/hda/links/files.phtml/939659836$24368424$/Programmaterial/STYRDOKUMENT+-+studenter/Ny+Utbildningsplan+SSK-programmet+180+hp+VSJUG+reviderad+091126.pdf�
https://fronter.com/hda/links/files.phtml/939659836$24368424$/Programmaterial/STYRDOKUMENT+-+studenter/Ny+Utbildningsplan+SSK-programmet+180+hp+VSJUG+reviderad+091126.pdf�
https://fronter.com/hda/links/files.phtml/939659836$24368424$/Programmaterial/STYRDOKUMENT+-+studenter/Ny+Utbildningsplan+SSK-programmet+180+hp+VSJUG+reviderad+091126.pdf�


 

34 

 

Peterson, J., Johnson, M., Halvorsen, B., Apmann, L., Chang, P-C., Kershek, S., Scherr, C., 
Ogi, M., & Pincon, D. (2010b). What is so stressful about caring for a dying patient? A 
qualitative study of nurses´experiences. International Journal of Palliative Nursing, 16, 181 – 
187.  

Polit, D.F., & Beck, C. T. (2008). Nursing research: generating and assessing evidence for 
nrusing practice (8th

Rinell Hermansson, A. (1990). Det sista året: Omsorg och vård vid livets slut. Akademisk 
avhandling. Uppsala: Uppsala universitet.   

 ed.). Crawfordville: Lippincott 

Rodrigues, A., & Chaves, E. (2008). Stressing-factors and coping strategies used by oncology 
nurses. Rev. Latino-Am. Emfermagen, 16 (1), 24-28. 

Sarvimäki, A., & Stenbock – Hult, B. (2008). Omvårdnadens etik; sjuksköterskan och det 
moraliska rummet. Stockholm: Liber AB. 

SFS 2010:659. Patientsäkerhetslagen. Hämtad 10 april, 2010, från Riksdagen: 
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659 

Shorter, M., & Stayt, L. C. (2009). Critical care nurses ‘experiences of grief in an adult 
intensive care unit. Journal of advanced nursing, 66(1), 159 – 167.  

SOU 2001:6. Döden angår oss alla: värdig vård i livets slutskede. Stockholm: Fritzes 
offentliga publikationer. 

Ternestedt, B -M. (1998). Livet pågår! Om vård av döende. Stockholm: Vårdförbundet. 

Un Yu, H., & Chan, S. (2010). Nurses´ response to death and dying in an intensive care unit – 
a qualitative study. Journal of Clinical Nursing, 19, 1167 – 1169. 

Weisman, A., & Worden, J. W. (1975). Psychosocial analysis of cancer death. Omega: 
Journal of death and dying, 6, 61 – 75. 

Wiklund, L. (2003). Vårdvetenskap i klinisk praxis. Stockholm: Natur och Kultur.  

Willman, A., Stoltz, P., & Bathsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – En bro 
mellan forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

World Health Organization. (2011). WHO Definition of Palliative Care. Hämtat 14 mars, 
2011, från WHO Definition of Palliative Care:  
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/ 

http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2010:659�
http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/�


 

35 

 

Bilaga 1 Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier  
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Bilaga 2 Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier  

 


